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Abstract 

This thesis examines the concept of international hiring-out of labor. 

In hiring-out of labor cases, the recipient formally meets the criteria set out in article 15 in the OECD 

Model Tax Convention and is therefore in not taxable in the other state in because the resident is not 

under employment of an employer in the other state. In this case various legislative or jurisprudential 

rules and criteria have been developed for the purpose of distinguishing cases where services 

rendered by an individual to an enterprise should be considered to be rendered in an employment 

relationship from cases where such services should be considered to be rendered under a contract for 

the provision of services between two separate enterprises.  

In 2010 OECD amended the commentaries on article 15 point 8-8.28, which subsequently led to an 

amendment of domestic Danish tax law. The changes introduced some new concepts and criteria. It 

follows that the nature of the services rendered by an individual will be an important factor and it will 

be important to determine whether the services rendered by the individual constitute an integral part 

of the business of the enterprise to which these services are provided. The distinction is based on 

substance over form and domestic tax law may, subject to some limits, ignore the way in which the 

services are characterized in a formal in the contracts. 

This thesis examines Danish domestic tax law and its compatibility with the guidelines in the 

commentaries to the OECD Model Tax Convention. Domestic Danish tax law seems to follow these 

principles. I am focusing on the guidance from the Danish tax authority to deduce the law and analyze 

the different criteria and instructions to determine the relevance of different factors. In this regard, it 

seems as if the Danish tax authority focuses on the nature of the services to determine if the 

employment relationship is different from the formal contractual relationship. This is especially the 

case when assessing which enterprise bears the responsibility or risk for the results produced by the 

individuals work and in regard to who has the authority to instruct the individual. 

The thesis also shortly determines the consequences when the situation should be considered 

international hiring-out of labor and examines shortly the importance of double taxation conventions 

– especially when these conventions were conducted befor the amendments to the OECD guidelines 

and domestic tax.    
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Kapitel 1 

Indledning 

Globaliseringen og den øgede Europæiske integration medfører stigende brug af udenlandsk 

arbejdskraft. De traktatsikrede rettigheder om fri bevægelighed af varer, tjenesteydelser, arbejdskraft 

og kapitalbevægelser, jf. Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde1, spiller en afgørende 

rolle for at fjerne handelshindringer inden for EU. Særligt østudvidelsen, hvorefter EU blev udvidet med 

8 østeuropæiske lande pr. 1. januar 2004 og senere fra 2007 med Bulgarien og Rumænien, har sat skub 

i udviklingen.  

Den øgede internationalisering har også haft betydning for skatteretten. I dansk skatteret er der indsat 

mange værnsregler, som har til formål at sikre, at den danske skattebase ikke udhules, og at der dermed 

sikres beskatning i Danmark af indkomst oppebåret her i landet. Inden for den internationale skatteret 

er udgangspunktet, at domicillandet, dvs. det land hvor den pågældende er hjemmehørende, kan 

beskatte ud fra et globalindkomstprincip. Fra dette udgangspunkt er der dog gjort en række 

undtagelser, således at kildelandet, dvs. det land hvorfra indkomsten er oppebåret, i visse tilfælde 

tildeles beskatningsretten. En person, som ikke er fuldt skattepligtig til Danmark, men som erhverver 

indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold udført her i landet, vil som 

udgangspunkt være begrænset skattepligtig til Danmark af denne indkomst. 

Som en særligt afart af den begrænsede skattepligt findes der regler om, at en person kan blive 

skattepligtige til Danmark på trods af, at personen formelt er ansat i en udenlandsk virksomhed og ikke 

formelt opfylder betingelserne for at være skattepligtig her til landet. I denne situation kan den 

udenlandske arbejdstager alligevel blive skattepligtig til Danmark ud fra den betragtning, at personen 

er i et ansættelsesforhold til en dansk virksomhed, som anses for personens reelle arbejdsgiver, og 

personen anses for arbejdsudlejet. 

Disse særlige regler er placeret i kildeskattelovens (KSL) § 2, stk. 1, nr. 3, som blev ændret ved lov nr. 

921 af 18. september 2012. Reglerne blev bl.a. ændret for, at Danmark på området kunne tilnærme sig 

international praksis. Konsekvenserne af, at de udenlandske ansatte skatteretligt anses for 

arbejdsudlejede, er, at den danske virksomhed bliver indeholdelsespligtig af en særlig 

arbejdsudlejeskat. 

                                                           
1 Jf. art. 28-30, 45, 49, 56 og 63. 
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SKAT har været udsat for massiv kritik for at praktisere en for restriktiv fortolkning af de nye regler der 

fulgte med lovændringen. Med styresignal af 26. juni 20142 ændrede SKAT praksis.     

Styresignalet har ligeledes modtaget blandende reaktioner i forbindelse med høringsprocessen. På den 

ene side udtrykte bl.a. HK, 3F og BAT-kartellet bekymring i forhold til praksisændringen, da lempelserne 

efter disse organisationers opfattelse vil føre til øget social dumping og misbrug af entreprisereglerne. 

Modsat har flere erhvervsorganisationer, såsom Advokatrådet, Danske Advokater, Danske Byggeri og 

Dansk Erhverv været generelt positive over for de ændringerne3. SKAT fremhævede dog, at 

fortolkningen af arbejdsudlejereglerne ikke føres tilbage til fortolkningen før lovændringen i 2012, og 

at praksis fra før lovændringen ikke kan lægges til grund i afgørelserne efter styresignalet. 

SKAT er siden lovændringen blev anmodet om bindende svar i en række sager vedrørende de nye regler 

om arbejdsudleje. Sammenholdt med den ovenfor nævnte uenighed vidner det om, at der er fortsat 

fortolkningstvivl om arbejdsudlejereglernes anvendelsesområde og udstrækning. Da 

arbejdsudlejereglerne gælder inden for alle brancher, er det af væsentlig betydning for erhvervslivet at 

få skabt klarhed over reglerne, således at virksomheden ved, hvorledes den står rent skattemæssigt, 

når den entrere med udenlandske virksomheder. 

Problemformulering 

Arbejdsudlejereglerne blev ændret ved lov nr. 921 af 18. september 2012. Dette skete bl.a. med 

henvisning til, at kommentarerne til artikel 15 i OECD’s modeloverenskomst blev ændret i 2010, og at 

man derfor forsøgte at tilnærme sig disse ændringer. Ændringen bestod primært i, at der fremadrettet 

skal lægges på, om en arbejdstagers tjenesteydelser udgør en integreret del af den danske virksomhed.  

Specialets primære formål er at udlede gældende ret i relation til de danske regler om arbejdsudleje i 

henhold til KSL § 2, stk. 1, nr. 3, samt belyse konsekvenserne af at være omfattet af disse regler. 

Specialets primære formål er derfor at besvare følgende spørgsmål: 

 I hvilke situationer bliver en fysisk person omfattet af reglerne om arbejdsudleje? 

Ovenstående besvares vha. følgende supplerende spørgsmål: 

 Hvilke personer er omfattet af KSL § 2, stk. 1, nr. 3 

 Hvilke betingelser skal være opfyldt for, at ovennævnte personer omfattes af 

arbejdsudlejereglerne? 

                                                           
2 SKM2014.478.SKAT 
3 SKAT, 11.06.2014 – Høringsskema til udkast til styresignal om arbejdsudleje 
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 Hvilke konsekvenser har det, såfremt arbejdsudlejereglerne finder anvendelse? 

 Hvilken betydning har de af Danmark indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster samt 

OECD’s modeloverenskomst med kommentarer for denne vurdering, og hvornår kan Danmark 

gennemføre beskatningen? 

Problemformuleringen er bred og skal derfor ses i lyset af nedenstående afgrænsning og struktur, som 

nærmere belyser specialets fokusområde. 

Afgrænsning 

For at indsnævre problemstillingen og placere arbedsudlejereglerne i det skatteretlige system er det 

nødvendigt at foretage en negativ afgrænsning af problemet, hvormed menes at belyse i hvilke 

situationer arbejdsudlejereglerne ikke finder anvendelse. Det er således nødvendigt at berøre reglerne 

om ubegrænset og begrænset skattepligt, jf. KSL §§ 1 og 2, men disse bestemmelser vil ikke blive 

analyseret dybdegående. Et tilgrænset område er, om den udenlandske virksomhed har etableret et 

fast driftssted her landet og dermed selv bliver skattepligtig til Danmark. Hvornår der er blevet etableret 

et fast driftssted, og hvilke betingelser der i den forbindelse skal være opfyldt er heller ikke 

omdrejningspunktet for dette speciale. 

Advokat David Munch4 diskuterer problemstillingen, om indeholdelse af indkomstskat for udlejede 

arbejdstagere er i strid med TEUF art. 56 og 57 om fri udveksling af tjenesteydelser inden for EU. David 

Munch konkluderer hertil, at det må ”anses for sandsynligt, at kildebeskatning i forbindelse med 

arbejdsudleje… vil blive anset for at være i strid med den fri udveksling af tjenesteydelser, men at 

restriktionen vil kunne begrundes”. Afhandlingen har ikke til hensigt at behandle arbejdsudleje i forhold 

til EU-retten, herunder om indeholdelsespligten er forenelig hermed. 

Arbejdsudleje i forbindelse med personer, der stilles til rådighed for at udføre arbejde i tilknytning til 

kulbrinteindvinding vil ej heller blive belyst nærmere i dette speciale. 

Endelig vil specialet fokuserer på OECD’s modeloverenskomst samt kommentarerne hertil. Styresignal 

SKM2013.714.SKAT, som er indarbejdet i DJV, om arbejdsudleje inden for transportområdet er ikke 

bortfaldet, men vil ikke blive selvstændigt belyst i denne afhandling. Yderligere vil der blive fokuseret 

på reglerne, hvor der ikke eksisterer en koncernforbindelse. 

                                                           
4 Jf. SU 2013, 273 
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Metode og teori 

Afhandlingen har til formål at udlede gældende ret i forhold til de med lov nr. 921 af 18. september 

2012 ændrede regler vedrørende arbejdsudleje. Med lovændringen skete der en nyaffattelse af 

kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3 og dermed en ændring af arbejdsudlejebegrebet og 

anvendelsesområdet for arbejdsudlejereglerne. Gældende ret er udtryk for det resultat, en domstol vil 

komme frem til ved anvendelsen af retskilderne og retsdogmatisk analyse5. Som følge af ovenstående 

anvendes således den retsdogmatiske metode, som har til formål at systematisere, beskrive og 

fortolke/analysere gældende ret6. Analysen sker på baggrund af forskellige retskilder. Retskilderne er 

de kilder, en domstol vil lægge til grund for en egentlig afgørelse og er derfor domstolens hjemmel. 

Retskilderne består af regulering, retspraksis, sædvaner og forholdets natur, og efter retskildelæren er 

der ingen indbyrdes rangorden mellem disse.  

Den retsdogmatiske metode skal principielt udføres i en bestemt rækkefølge, idet regulering analyseres 

først, dernæst retspraksis, så sædvaner og slutteligt forholdets natur7. Den retsdogmatiske metode 

opstiller en analytisk rækkefølge men ændrer ikke på udgangspunktet i retskildelæren, hvorfor man er 

forpligtet til at foretage en komplet analyse af et juridisk problem, før man kan konkludere på gældende 

ret. 

Da retskildelære og juridisk metode kan være særdeles omfattende emner, beskrives i dette afsnit 

hovedsageligt de kilder, som afhandlingen lægger hovedvægt på. Som nævnt blev de ændrede regler 

indført ved lov nr. 921 af 18. september 2012 på baggrund af lovforslag L 195 2012. Af bemærkningerne 

til lovforslaget fremgår, at forslaget skal ses som led i, at Danmark tilnærmer sig internationale 

retningslinjer for, hvad der skatteretligt skal anses for arbejdsudleje. Yderligere fremgår det af et 

styresignal fra SKAT8, som senere er blevet indarbejdet i ”Den juridiske vejledning” (DJV)9, at de danske 

regler om arbejdsudleje følger kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst 2014. 

De nævnte kilder samt afgørelser fra såvel domstole, Landskatteretten samt bindende svar fra 

Skatterådet vil blive inddraget i analysen. Retssædvaner og forholdets natur vil ikke blive belyst 

nærmere, da disse kilder ikke synes at spille nogen selvstændig rolle. Nedenfor knyttes enkelte 

kommentarer til de forskellige retskilder og disses retskildeværdi og betydning for analysen. 

                                                           
5 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D., Retskilder & Retsteorier, 2011, side 29  
6 Ibid.: side 28  
7 Ibid.: side 32  
8 SKM2014.478.SKAT 
9 Afsnit C.F.3.1.4.1 i DJV 2015-2. 
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Lovfortolkning 

Domstolene i Danmark følger ikke noget enkelt princip i forbindelse med lovfortolkningen, men 

tillægger såvel den naturlige sproglige forståelse som lovmotiverne betydning10. Heraf følger, at 

lovforarbejder indgår som et væsentligt fortolkningsbidrag ved udledningen af gældende ret. 

Forfatterne angiver, at ”er der tvivl om forståelsen eller rækkevidden af en lovbestemmelse, er det i 

overensstemmelse med dansk retstradition at søge vejledning i motiverne til den pågældende 

bestemmelse, det være sig en udvalgs- eller kommissionsbetænkning, der ligger til grund for den 

pågældende lov, skatteministerens bemærkninger til lovforslaget eller de forarbejder, som Folketingets 

behandling af loven afstedkommer, herunder skatteministerens svar på Skatteudvalgets spørgsmål”11.  

Administrativt fastsatte forskrifter 

SKAT udsender løbende styresignaler og meddelelser. Styresignalerne indarbejdes senere i DJV12, som 

revideres to gange årligt. Vejledningen giver udtryk for SKATs opfattelse af gældende praksis og har 

cirkulærestatus. Heraf følger, at vejledningen er bindende for told- og skatteforvaltningens 

medarbejdere, medmindre vejledningens indhold klart ikke er i overensstemmelse med en højere 

rangerende retskilde13. Da vejledningen har cirkulærestatus følger det, at hverken borgere, 

Landsskatteretten eller domstolene er bundet af DJV. Vejledninger indgår derfor som udgangspunkt 

alene som fortolkningsbidrag til forståelse af en regels anvendelsesområde. 

Domspraksis og administrativ praksis 

Doms- og administrativ praksis spiller en afgørende rolle i vurderingen af gældende ret inden for 

skatteretten. Det følger heraf, at domstolenes præjudikater er bindende for skattemyndighederne14. 

Der er naturligvis flere faktorer, som afgør en doms præjudikat- og retskildeværdi, men som 

udgangspunkt vil domme fra de øverste domstole i domstolshierarkiet, som afsiges uden dissens blive 

tillagt størst præjudikatværdi. 

Da de ændrede regler i KSL stadig er forholdsvis nye, er der ikke endnu afgjort sager ved domstolene. 

Derimod har Skatterådet afgivet en lang række bindende svar vedrørende fortolkningen af det nye 

arbejdsudlejebegreb. Senest har Landsskatteretten afgjort enkelte sager vedrørende spørgsmålet. 

Landsskatteretten er Danmarks øverste administrative klageinstans på skatteområdet. 

Landsskatteretten er uafhængig af skatteforvaltningen og spiller en meget betydelig rolle ved 

                                                           
10 Michelsen, Aage m.fl., Lærebog om indkomstskat, 2013, side 132 
11 Ibid.: side 112 
12 I det følgende benævnt DJV 
13 Ibid.: side 114 
14 Ibid.: side 114 
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fastlæggelsen af, hvad der anses som gældende skatteret15. Landsskatterettens kendelser er som 

udgangspunkt bindende for skattemyndighederne, og såfremt myndigheden ikke er enig i afgørelsen 

må denne indbringes for domstolene. Skatterådet afgør sager, som SKAT forelægger for Skatterådet til 

afgørelse. Vedrørende reglerne om arbejdsudleje er en del bindende svar forelagt Skatterådet til 

afgørelse, men disse afgørelser kan påklages til Landsskatteretten, jf. skatteforvaltningslovens § 11, stk. 

1, nr. 2. 

Dobbeltbeskatningsoverenskomster og OECD’s modeloverenskomst med kommentarer. 

Dansk international skatteret består overordnet af tre dimensioner – intern national skatteret, 

dobbeltbeskatningsret samt EU-skatteret.  

Ved analyse af en dispositions skattemæssige konsekvenser må der tages udgangspunkt i de enkelte 

staters interne skatteregler, som fastlægger, hvem der beskattes, af hvilken indkomst og med hvilke 

beløb16. For at den danske stat kan pålægge skatter, skal der være intern dansk hjemmel herfor. Dog 

kan interne regler ikke stå alene, når der et tale om internationale transaktioner, som dermed har 

grænseoverskidende elementer i sig. De interne regler suppleres af 

dobbeltbeskatningsoverenskomster (DBO), hvis primære formål er at undgå international 

dobbeltbeskatning i situationer, hvor flere stater efter interne regler er berettigede til at beskatte 

indkomsten. Dette sker konkret ved, at DBO’en fordeler beskatningsretten mellem henholdsvis 

domicilland og kildeland. 

De fleste af de af Danmark indgåede DBO’er bygger på OECD’s modeloverenskomst. Efter ophævelsen 

af bemyndigelsesloven1718 gennemføres DBO’er ved lov, hvorfor således overenskomsten har været til 

behandling i Folketinget. I overensstemmelse med den i teorien omtalte ”gyldne regel” følger det dog, 

at DBO’er ikke udgør selvstændig hjemmel til beskatning, og videre kan overenskomsten alene 

anvendes til lempelse af beskatningen. Der skal være hjemmel til beskatning i de interne danske 

skatteregler, førend Danmark kan udnytte beskatningsretten, som måtte være tildelt efter en DBO. Der 

kan således aldrig ske beskatning alene med henvisning til en DBO. Dog må det omvendt undersøges, 

om en indgået DBO indskrænker Danmarks beskatningsret i tilfælde, hvor der er hjemmel til beskatning 

efter interne regler. 

                                                           
15 Michelsen, Aage m.fl., Lærebog om indkomstskat, 2013, side 116 
16 Winther-Sørensen m.fl., Skatteretten 3, 2013, side 29 
17 Lov nr. 74 af 31. marts 1953, som ændret ved lov nr. 529 af 3. november 1976 
18 Jf. ophævelsesloven, jf. lov lov nr. 945 af 23. november 1994 
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DBO’er er som oftest bilateralt indgåede aftaler mellem to stater, hvilket også generelt er tilfældet for 

de af Danmark indgåede aftaler. Aftalerne er folkeretligt bindende for overenskomststaterne, og der 

skal anvendes folkeretlige principper ved fortolkningen19. Der kan dermed opstå forskelle ved 

fortolkningen i henhold til folkeretlige principper samt ved fortolkningen af interne regler. 

Som udgangspunkt finder Wienerkonventionen om traktatretten, som Danmark har ratificeret20, artikel 

31-33 anvendelse ved fortolkningen af DBO’er.  

OECD’s modeloverenskomst med kommentarer udarbejdes af OECD’s Committee on Fiscal Affairs og 

vedtages af de enkelte medlemsstater. En medlemsstat har mulighed for knytte forbehold eller 

bemærkninger til kommentarerne. Formålet med modeloverenskomsten er at skabe ensartethed og 

klarhed ved udformningen men også ved fortolkningen af de mellem staterne indgåede DBO’er21. Til 

selve traktatteksten knytter sig en række kommentarer og anbefalinger. 

Det er omdiskuteret i litteraturen, hvilken retskildeværdi OECD’s modeloverenskomst med 

kommentarer, som ikke er en folkeretligt bindende traktat, har ved fortolkningen af DBO’er. 

Kommentaren nævner selv, at kommentarerne er af særlig betydning for udviklingen af international 

skattelovgivning, og kommentarerne kan være til stor hjælp ved fortolkningen og anvendelsen af 

overenskomsterne22. Det er almindeligt antaget, at modeloverenskomsten med kommentarer er en 

betydelig retskildefaktor og derfor bliver tillagt vægt ved fortolkningen af konkrete overenskomster23. 

Ydermere er det SKATs opfattelse, at kommentarerne meget ofte udgør et væsentligt bidrag til 

fortolkningen af DBO’en, og med mindre Danmark har fået medtaget et forbehold i kommentarerne er 

kommentarerne udtryk for, hvordan Skatteministeriet mener, at en konkret bestemmelse i 

modeloverenskomsten skal udlægges24. Endelig er der i dansk retspraksis talrige eksempler på, at 

kommentarerne har haft en afgørende betydning, ligesom domstolene i enkelte sager udtrykkeligt har 

henvist hertil. 

Den retskildemæssige værdi af modeloverenskomsten med kommentarer vil, hvor det er relevant, blive 

yderligere belyst i selve analysen, herunder navnlig kommentarernes betydning ved fortolkningen af 

de interne danske arbejdsudlejeregler. 

                                                           
19 Winther-Sørensen m.fl., Skatteretten 3, 2013, side 39 
20 Jf. BEK nr. 34 af 29. april 1980 af konventionen af 23. maj 1969 om traktatretten 
21 OECD’s modeloverenskomst 2014, introduktion pkt. 2-3. 
22 OECD’s modeloverenskomst 2014, introduktion pkt. 29. 
23 Michelsen, Aage m.fl., Lærebog om indkomstskat, 2013, side 1063 og Winther-Sørensen m.fl., Skatteretten 3, 
2013, side 49 
24 DJV 2015-2 afsnit C.F.8.2.1 Overordnet om modeloverenskomsten 
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Struktur 

Afhandlingen indledes med en kort indførelse i reglerne for subjektiv skattepligt ved arbejdsindkomst. 

Hernæst gennemgås baggrunden for lovændringen, og i den forbindelse vil der blive foretaget en 

grundig gennemgang af ændringerne i kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst. Herefter 

foretages en negativ afgrænsning af arbejdsudlejebegrebet, som vil blive fuld af en analyse af det 

danske arbejdsudlejebegreb, som følge af de nye anvisninger, som blev indført ved lovændringen. 

Efterfølgende analyseres begreberne integreret del af virksomheden samt permanent outsourcing for 

derefter at slutte i en analyse af, hvad det vil sige, at tjenesteydelsen er tilstrækkeligt udskilt til 

selvstændig udenlandsk virksomhed. Slutteligt forklares retsvirkningerne af arbejdsudlejereglerne 

efterfulgt af en kort analyse af de ændrede reglers betydning for DBO’er.  
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Kapitel 2  

Subjektiv skattepligt efter internretlige danske regler 

I følgende kapitel belyses de interne danske regler om subjektiv skattepligt ganske kort. Dette for at 

placere arbejdsudlejereglerne i sin skatteretlige kontekst. Nærværende afsnit har til hensigt at illustrere 

de overordnede skattemæssige virkninger og systematik ved arbejde i Danmark. Endelig gennemgås 

historikken og udviklingen af arbejdsudlejereglen i dansk skatteret. 

Såvel det danske som de fleste andre skattesystemer i verden bygger på en grundlæggende sondring 

mellem fuld og begrænset skattepligt25. Karakteriserende for den fulde skattepligt er, at den 

pågældende person eller selskab har en nær personlig tilknytning til Danmark. For fuldt skattepligtige 

gælder som udgangspunkt et globalindkomstprincip, hvormed forstås, at den skattepligtige i 

indkomstopgørelsen skal medregne både indenlandsk og udenlandsk indkomst, jf. SL § 426. Hjemlen og 

betingelserne for fuld skattepligt fremgår for fysiske personer af KSL § 1.  

En fysisk person eller et selskab kan modsat, såfremt pågældende ikke er omfattet af den fulde 

skattepligt, være begrænset skattepligtig til Danmark jf. for fysiske personer KSL § 2. Ved begrænset 

skattepligt er det kun visse indtægter hidrørende fra kilder i Danmark, der kan ligge til grund for 

beskatning, og der gælder derfor et territorialprincip27.  

Ubegrænset skattepligt 

KSL § 1 indeholder regler om, i hvilke tilfælde fysiske personer er fuldt skattepligtige til Danmark. Her 

nævnes alene de første 2 punkter, da kun disse har relevans for problemstillingen. Det følger således, 

at fuld skattepligtigt til Danmark gælder for: 

1) Personer, der har bopæl her i landet, 

2) Personer, der uden at have bopæl her i landet opholder sig her i et tidsrum af mindst 6 

måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende 

KSL § 1, stk. 1, nr. 1 

I henhold til KSL § 1, stk. 1, nr. 1 er personer fuldt skattepligtige til Danmark, når de har bopæl her i 

landet. Ved afgørelsen af, om betingelsen er opfyldt, lægges der vægt på, om personen ved at etablere 

husstand, leje sig bolig eller ved andre foranstaltninger har tilkendegivet, at vedkommende har til 

                                                           
25 Winther-Sørensen m.fl., ”Skatteretten 3”, 2013 side 27 
26 For virksomheder omfattet af selskabsskatteloven er globalindkomstprincippet for visse indtægtstyper 
fraveget til fordel for et territorialprincip jf. SEL § 8, stl.2. Dog gælder der særlige regler ved valg af international 
sambeskatning jf. SEL § 31 A. 
27 Winther-Sørensen m.fl., ”Skatteretten 3”, 2013 side 27 
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hensigt at have hjemsted her i landet. Det er både de faktiske boligforhold og den/de subjektive 

hensigter der betydning for, om personen er fuldt skattepligtig her i landet28. 

I tilflytningssituationer, dvs. for personer, som bor i udlandet, og som erhverver bolig i Danmark, 

indtræder den fulde skattepligt først, når den pågældende tager ophold her i landet, jf. KSL § 7, stk. 1. 

Skattepligten indtræder således ved en kombination af bopæl og ophold. Skattepligten indtræder dog 

ikke ved kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende. 

Efter praksis29 anses et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder eller 

samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder, ikke for kortvarigt 

ophold på grund af ferie eller lignende. 

Udenlandske medarbejdere ansat i en udenlandsk virksomhed kan derfor efter omstændighederne 

blive anset for at være fuldt skattepligtige til Danmark, hvorfor det er afgørende at vurdere, om den 

pågældende er indtrådt i fuld skattepligt. Det skal derfor afgøres om den pågældende medarbejder 

anses for at have erhvervet bopæl her i landet. Såfremt den pågældende erhverver bopæl her i landet 

indtræder fuld skattepligt, da personen varetager et indtægtsgivende erhverv under opholdet her i 

landet30. 

Da afhandlingen vedrører sondringen mellem arbejdsudleje og entreprise forudsættes det, at den 

udlejede person ikke er fuldt skattepligtig til Danmark, da arbejdsudlejereglerne i så fald ikke ville finde 

anvendelse. I stedet henvises til DJV afsnit C.F.1.2.1 for en nærmere gennemgang. 

KSL § 1, stk. 1, nr. 2. 

For personer, som ikke har bopæl her i landet, er der mulighed for, at disse alligevel bliver omfattet af 

den fulde skattepligt. Det gælder såfremt, personen opholder sig her i landet i et tidsrum af mindst 6 

måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet grundet ferie eller lignende. De 6 måneders 

ophold skal være sammenhængende, og skattepligten indtræder fra begyndelsen af det ophold, der 

begrunder skattepligten, jf. KSL § 8, stk. 1. Såfremt en person inden udløbet af 6-måneders-perioden 

opnår bopæl her i landet indtræder den ubegrænsede skattepligt fra opholdets begyndelse. 

De ovenfor nævnte regler om fuld skattepligt kan ikke stå alene og må sammenholdes med DBO’en. 

Såfremt den pågældende er dobbeltdomicileret, dvs. anses for fuldt skattepligtig i begge lande, må det 

afgøres ud fra dobbeltdomicilklausuler, hvilket land der skal anses for henholdsvis overenskomstens 

                                                           
28 DJV 2015-2 afsnit CF.1.2.1 
29 Ibid. 
30 Se f.eks. SKM2011.368.SR om subjektiv skattepligt i forbindelse med indstationering og vurdering af 
bopælskriteriet.  



Side 16 af 86 
 

domicilland og kildeland. Det skyldes, at overenskomsterne er opbygget ud fra den betragtning, at den 

pågældende er hjemmehørende i kun den ene af overenskomststaterne31. 

Begrænset skattepligt 

KSL § 2 oplister en udtømmende liste over indkomstarter, som medfører begrænset skattepligt til 

Danmark. Personer, som således ikke er omfattet af KSL § 1, kan dermed blive begrænset skattepligtige 

til Danmark, såfremt indtægter hidrører fra kilder i Danmark. I det følgende beskrives alene den 

begrænsede skattepligt af arbejdsindtægter samt bestemmelsen om indtræden af skattepligt ved 

ophold, der tilsammen overstiger 183 dage inden for en 12-måneders periode. 

KSL § 2, stk. 1, nr. 1 

Det følger af KSL § 2, stk. 1, nr. 1, at personer som erhverver indkomst i form af vederlag for personligt 

arbejde i tjenesteforhold udført her i landet er begrænset skattepligtige til Danmark. Før der sker 

indtræden af begrænset skattepligt skal følgende tre betingelser være opfyldt. For det første skal der 

være tale om arbejdsindkomst. Dette indebærer, at indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed ikke 

er omfattet af KSL § 2, stk. 1, nr. 1. Cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 indeholder kriterier og vejledning 

om afgrænsningen mellem lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende. Dernæst er det et krav, 

at arbejdet er udført i Danmark. Det er i den forbindelse ikke afgørende, at den arbejdsgiver, som 

udbetaler lønnen er et udenlandsk selskab, når blot skatteyderens indtægt kan siges at vedrøre arbejde 

udført her i landet jf. DJV afsnit C.F.3.1.2. Selvstændigt erhvervsdrivende kan modsat blive begrænset 

skattepligtige, såfremt personen udøver et erhverv med fast driftssted her i landet jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 

4. 

Endelig er det en betingelse, at lønnen udbetales af en arbejdsgiver med hjemting eller fast driftssted 

her i landet, jf. KSL § 2, stk. 9, nr. 2.  

 Sideløbende med indførelsen af de nye regler om arbejdsudleje blev KSL § 2, stk. 9, nr. 1, 1. pkt. 

ved lov nr. 921 af 18. september 2012 også ændret. Den danske beskatning blev udvidet således, at 

den også omfatter personer, der ikke har en dansk arbejdsgiver eller ikke har en udenlandsk 

arbejdsgiver med fast driftssted i Danmark. Udvidelsen sker ved, at en udenlandsk lønmodtager bliver 

begrænset skattepligtig af sin løn fra arbejde her i landet, såfremt den pågældende opholder sig i 

Danmark i en eller flere perioder, der tilsammen overstiger 183 dage inden for en 12-måneders-

periode. Med denne ændring blev der skabt overensstemmelse mellem de internretlige danske regler 

                                                           
31 OECD’s modeloverenskomst 2014 artikel 4. 
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samt den beskatningsret, som Danmark er tillagt i henhold til de DBO’er som er baseret på OECDs 

modeloverenskomst. 

Historik omkring arbejdsudleje 

I forlængelse af ovenstående er der i KSL § 2, stk. 1, nr. 3 hjemmel til at anse en udenlandsk 

arbejdstager, som udfører arbejde her i landet, og som formelt er ansat i en udenlandsk virksomhed, 

men stillet til rådighed for at udføre arbejde for en virksomhed her i landet, for at være begrænset 

skattepligtig til Danmark. Der er dermed hjemmel til beskatning i tilfælde af arbejdsudleje.  

Reglerne om arbejdsudleje blev første gang indført i intern dansk skatteret ved lov nr. 244 af 9. juni 

1982. Dette skete ved indsættelse af KSL § 2, stk. 1, litra c og § 43, stk. 2, litra h, hvorefter vederlag i 

penge samt i forbindelse hermed ydet fri kost og logi til en person, der stilles til rådighed for at udføre 

arbejde her i landet blev omfattet af den begrænsede skattepligt.  

Ændringen var en følge af en nordisk aftale om skattetræk (trækaftalen), som trådte i kraft den 22. 

oktober 1982, og som vedrørte fordelingen af retten til at trække forskudsskat af arbejdsvederlaget 

mellem bopælsstaten og arbejdsstaten. 

Det fremgik af cirkulære nr. 70 af 3. juni 1983, at en arbejdstager skulle anses for udlejet, når han af en 

anden person (udlejeren) stilles til rådighed for at udføre arbejde i en andens virksomhed 

(hvervgiveren), og udlejeren ikke er ansvarlig for eller bærer risikoen for arbejdsresultatet. Afgørelsen 

af, om en arbejdstager skulle anses for udlejet, skulle træffes ud fra en samlet konkret bedømmelse, 

hvor der især skule lægges vægt på om 

1. den overordnede ledelse af arbejdet påhviler hvervgiveren, 

2. arbejdet udføres på en arbejdsplads, som hvervgiveren disponere over, og for hvilken han 

bærer ansvaret, 

3. vederlaget til udlejeren beregnes efter den tid, der er medgået, eller under hensyntagen til 

anden sammenhæng mellem vederlaget og den løn, arbejdstageren får, 

4. hovedparten af arbejdsredskaber og materiel stilles til rådighed af hvervgiveren, og 

5. udlejeren ikke ensidigt fastsætter antallet af arbejdstagere og deres kvalifikationer. 
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I henhold til bemærkningerne til det oprindelige lovforslag32 var baggrunden for lovændringen, at 

trækaftalen satte undtagelsesreglen, dvs. 183-dages-reglen i den fællesnordiske DBO, ud af kraft, når 

der forelå udlejning af arbejdskraft.  

Af cirkulæret fremgik yderligere, at for Danmarks vedkommende vil ovennævnte kriterier finde 

anvendelse i forhold til andre lande end de nordiske. Dog fremgik arbejdsudlejebegrebet ikke af andre 

aftaler end de nordiske, hvorfor Danmark ikke indledningsvis kunne pålægge skat af indkomsten til 

arbejdstagere fra andre lande, selvom betingelserne for, at der var tale om arbejdsudleje i forhold til 

de internretlige danske regler var opfyldt. 

 Kriterierne var uændrede indtil regelændringen i 201233. Det følger heraf, at det ud fra en samlet 

bedømmelse af ovennævnte kriterier kunne afgøres, om der var tale om arbejdsudleje eller entreprise. 

Ved entreprise forstås, at personen ikke er stillet til rådighed for en dansk virksomhed, hvilket har den 

betydning, at der ikke er hjemmel til at beskatte vederlaget. Ved vurderingen skulle der lægges mere 

vægt på realiteten end på formaliteten, dvs. substans over form, og det skulle undersøges, om 

arbejdsgiverfunktionerne hovedsageligt udøves af formidleren eller af brugeren. 

Der kunne være tale om arbejdsudleje både i situationer, hvor det udenlandske firma drev virksomhed 

inden for samme branche som det danske, men det udenlandske firma kunne også være et vikarbureau, 

der formidler arbejdskraft inden for flere erhverv. Som udgangspunkt er det hvervgiveren, der har 

bevisbyrden for, at arbejdet er udført som entreprise, men bevisbyrden kan dog lægges hos SKAT, 

såfremt der i den konkrete sag er momenter, der taler tydeligt for entreprise34. Denne praksis må 

formodes at fortsætte. 

Efter de tidligere regler blev der foretaget en vurdering af den mellem parterne indgåede 

entreprisekontrakt for at vurdere om kontrakten reelt var en aftale om udleje af arbejdskraft. 

Sondringen var i overensstemmelse med vurderingen, som fremgik af kommentarerne til OECD’s 

modeloverenskomst fra 1992 indtil ændringen i 2010. 

 

                                                           
32 Jf. Lovforslag nr. 130 forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (indeholdelse af A-
skat for kunstnere m.v.) af 24. februar 1982. 
33 DJV 2015-2 afsnit C.F.3.1.4.2  
34 Den juridiske vejledning 2015-2 afsnit C.F.3.1.4.2 samt SKM2009.570.VLR, SKM2007.561.ØLR og 
SKM2010.188.BR. 
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Kapitel 3  

Baggrunden for ændringen af KSL § 2, stk. 1, nr.3 

Beskatning efter reglerne om arbejdsudleje kan f.eks. opstå i situationer, hvor en arbejdsgiver 

hjemmehørende i udlandet udlejer en medarbejder til et selskab eller fast driftssted (arbejdslejer) i 

Danmark med aftale om, at arbejdslejer betaler et honorar direkte til arbejdsudlejer, som fortsat 

afholder lønomkostninger m.v. til den udlejede medarbejder35. I disse situationer udgør kontrakten 

mellem lejer og udlejer således en aftale om udleje af medarbejderens arbejdskraft, men 

medarbejderen bevarer sit formelle ansættelsesforhold til udlejeren. På trods af at medarbejderen 

udfører arbejdet i Danmark, vil Danmark efter de almindelige regler i både intern ret men også efter 

OECD’s modeloverenskomst være afskåret fra at beskatte medarbejderens lønindkomst, hvilket skyldes 

at den formelle arbejdsgiver ikke er hjemmehørende i Danmark, og da der i princippet ikke foreligger 

et tjenesteforhold mellem medarbejderen og arbejdslejer.  

I mange lande, herunder Danmark, er der intern hjemmel til skatteretligt at behandle arbejdslejer, som 

om denne var arbejdsgiver med den følge, at medarbejderens lønindkomst bliver omfattet af dansk 

beskatning. Dermed sikres det, at medarbejderen betaler skat for arbejde udført i arbejdsstaten, og de 

formelle kontraktforhold bliver ikke bestemmende for, i hvilket land lønnen beskattes36. Hvor der ikke 

er tale om arbejdsudleje, er der hverken hjemmel efter intern dansk ret eller DBO’erne til, at Danmark 

kan beskatte lønindkomsten til den udenlandske medarbejder forudsat personen, forudsat personen 

ikke er skattepligtig efter andre regler.  

I kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst fremgår kriterier for, hvornår medarbejderen 

skatteretligt er i et ansættelsesforhold til henholdsvis udlejer eller lejer.  

I intern dansk skatteret fremgår hjemlen til at beskatte lønindkomst til arbejdsudlejede personer af KSL 

§ 2, stk. 1, nr. 3. Indtil 2012 blev personen anset for begrænset skattepligtig til Danmark, når personen: 

”erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til 

rådighed for at udføre arbejde her i landet” 

Ved lov nr. 921 af 18. september 2012 blev KSL § 2, stk. 1, nr. 3, 1. pkt. ændret til: 

                                                           
35 Koerver Schmidt m.fl., International skatteret – i et dansk perspektiv, side 127. 
36 Ibid. 
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”erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til 

rådighed for at udføre arbejde for en virksomhed her i landet, når arbejdet udgør en integrereret del af 

virksomheden”.  

Lovændringen skete på baggrund af, at OECD i 2010 ændrede kommentarerne til art. 15 i 

modeloverenskomsten. Heraf følger, at det i forbindelse med at vurdere, hvilken virksomhed der er 

medarbejderens reelle arbejdsgiver, er vigtigt at fastslå, om de tjenesteydelser, der udføres af den 

fysiske person, udgør en ”integrerende del af virksomheden i det foretagende til hvilket 

tjenesteydelserne leveres”37. Som følge af, at der ikke var hjemmel til at inddrage dette kriterium efter 

intern dansk ret, udviklede de danske internretlige regler og fortolkningen af modeloverenskomsten 

sig i forskellig retning. De primære formål med lovændringen var således at skabe overensstemmelse 

mellem de internretlige danske regler og kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst38 samt skabe 

nye anvisninger for sondringen mellem arbejdsudleje og entreprise. 

 De nye regler har virkning for aftaler om arbejdsudleje, der indgås eller ændres d. 19. september 

2012 eller senere. For aftaler indgået før denne dato har ændringerne virkning fra d. 1. oktober 201339. 

 Som følge af ovenstående samt problemstillingens internationale perspektiv synes det mest 

nærliggende at indlede specialet med en grundig gennemgang og analyse af kommentarerne til art. 15, 

pkt. 8 ff. til OECD’s modeloverenskomst for at vurdere indhold og fremgangsmåde heri. De ændrede 

kommentarer danner baggrund for de ændrede regler i KSL og har betydning for tildelingen af 

beskatningsretten efter de af Danmark indgåede DBO’er. 

OECD’s modeloverenskomst med kommentarer    

I følgende afsnit analyseres indholdet OECD’s modeloverenskomst med kommentarer vedrørende 

fordelingsbestemmelsen i artikel 15 om beskatningsretten til arbejdsindkomst konkret i forhold til 

arbejdsudleje. Dette er relevant både i forhold til fastlæggelsen af intern dansk ret men ligeledes ved 

fortolkningen af konkrete DBO’er. Nærværende afsnit har til hensigt at udlede selve indholdet af 

kommentarerne. Dette vil bl.a. blive anvendt til at sammenholde med interne danske retskilder for at 

vurdere, om disse er i overensstemmelse med kommentarerne, og dermed om der er sammenfald 

mellem hjemlen i KSL § 2, stk. 1, nr. 3 samt den beskatningsret Danmark er tildelt efter 

modeloverenskomsten.  

                                                           
37 Jf. pkt. 8.13 i kommentarerne til art. 15 i OECD’s modeloverenskomst (2014) 
38 Jf. bemærkningerne til § 2, nr. 1, i L 195 2011/2012 
39 Jf. § 4, stk. 6 i lov nr. 921 af 18. september 2012 samt SKM2014.478.SKAT. 
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Udgangspunktet i henhold til modeloverenskomstens art. 15 er, at domicillandet har beskatningsretten 

til lønindkomst, dog undtaget indkomst fra arbejde udført i kildelandet. Domicillandets beskatningsret 

fastholdes, såfremt kriterierne i art. 15, stk. 2 alle er opfyldt. Art. 7 er bygger på det princip, at et 

foretagende i en kontraherende stat ikke skal undergives beskatning i den anden stat, med mindre der 

er etableret et fast driftssted i henhold til art. 5. Undtagelsen i art. 15, stk. 2 udstrækker dette princip 

til beskatningen af de ansatte i et sådant foretagende, hvis disse ansattes aktivitet udøves i den anden 

stat i en kort periode, dvs. hvis den ansattes ophold ikke overstiger 183 dage inden for en 12-måneders 

periode. 

I tilfælde af arbejdsudleje er situationen den, at arbejdstageren formelt set er i et ansættelsesforhold 

til en arbejdsgiver, som ikke er hjemmehørende eller har et fast driftssted i kildestaten, hvorfor 

domicilstaten formelt set har beskatningsretten. Bestemmelsen indeholder ikke en decideret regel om 

arbejdsudleje. Dog følger argumentet om arbejdsudleje af en fortolkning af, hvilken virksomhed der 

reelt er tjenesteyderens arbejdsgiver. Såfremt den danske virksomhed er den reelle arbejdsgiver følger 

det af artikel 15, at betingelserne for at tildele domicillandet beskatningsretten til indkomsten ikke er 

opfyldt, hvorfor der faldes tilbage på hovedreglen om kildelandsbeskatning. 

Kommentarerne indtil 2010-udgaven 

Fra og med 1992-versionen indgik alene et enkelt punkt i pkt. 8 til art. 15 i den hidtidige OECD-

kommentar. Kommentaren var udformet som imødegåelse af misbrug af udgangspunktet om 

kildelandsbeskatning gennem anvendelse af international arbejdsudleje. Der blev lagt op til en sondring 

mellem formalitet og faktiske forhold40 (substans over form). Arbejdsgiverbegrebet er ikke nærmere 

defineret i modeloverenskomsten, men kommentaren lagde op til, at begrebet ”arbejdsgiver” skulle 

fortolkes i lyset af art. 15, stk. 2, og at det skulle forstås således, at arbejdsgiveren er den person, der 

har rettigheden til det udførte arbejde, og som bærer ansvaret og risikoen. Det skulle på baggrund heraf 

i hvert tilfælde undersøges, om arbejdsgiverfunktionerne hovedsageligt udøves af formidleren eller af 

brugeren, og det var op til medlemsstaterne at blive enige om, i hvilke situationer formidleren ikke 

opfyldte de betingelser, der kræves for at kunne anses for arbejdsgiver i henhold til stk. 2. Ved afgørelse 

skulle der tillige lægges vægt på en række andre omstændigheder, som var enslydende med de tidligere 

gældende interne danske regler. 

 

                                                           
40 SU 2012,430, pag. 848. 
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Kommentarerne i 2010-udgaven og frem 

Med 2010 overenskomsten er kommentarerne til artikel 15 blevet ændret betydeligt og udvidet til også 

at omfatte andre tilfælde end omgåelse41, da lignende tilfælde kunne opstå i situationer, som ikke 

involverede skattemæssige transaktioner. Kommentarerne blev ændret for at give en mere omfattende 

diskussion af disse spørgsmål.  

Fokus er nu på, om der leveres tjenesteydelser i et ansættelsesforhold eller i henhold til en kontrakt 

mellem to adskilte virksomheder. I arbejdsudlejesituationer går vurderingen på, om det er den formelle 

arbejdsgiver eller hvervgiver, som kan betragtes som reel arbejdsgiver, og dermed om 

ansættelsesforholdet reelt er forskelligt fra det formelle. Er hvervgiver reelt arbejdsgiver følger det af 

overenskomstens art 15, at kildelandet tildeles beskatningsretten. Der skal på baggrund af de faktiske 

forhold foretages en vurdering af, om der er sammenfald mellem den formelle og reelle arbejdsgiver. 

Såfremt domicilstaten anerkender at kildestaten beskatter personens arbejdsindkomst, skal 

domicilstaten indrømme lempelse for dobbeltbeskatning i henholdt til art. 23 A og 23 B. 

Kommentar 8-8.28 til artikel 15 beskriver nærmere fordelingen af beskatningsretten til 

arbejdsindkomst. Begrebet ”international arbejdsudleje” fremgår ikke længere af kommentarerne, 

ligesom den hidtidige forståelse af begrebet ”arbejdsgiver” ej heller fremgår eksplicit. 

Begrebet ”ansættelsesforhold” skal fastsættes i henhold til intern ret i kildelandet42. Med andre ord er 

det således intern dansk ret, som finder anvendelse, såfremt arbejdet udføres i Danmark. 

2014-kommentaren bemærker, at der er forskel på de enkelte landes respektive nationale lovgivning. 

Denne forskel kan som udgangspunkt karakteriseres på følgende måde. 

a) De lande der som udgangspunkt anerkender det formelle kontraktgrundlag og 

b) De lande, der uanset personen formelt er ansat hos et udenlandsk foretagende, kan anse 

personen for at have leveret tjenesteydelserne i et ansættelsesforhold til virksomheden i 

kildelandet  

Forskellen består i, at lande under a) ikke stiller spørgsmålstegn ved et formelt kontraktforhold, med 

mindre der foreligger tegn på manipulation, jf. pkt. 8.2 og lande, som Danmark, under b), som har 

udviklet regler og kriterier, f.eks. ”substance over form” regler, som har til formål at sondre mellem 

tilfælde, hvor tjenesteydelsen, der leveres af en fysisk person til et foretagende, skal anses for at være 

                                                           
41 Jf. pkt. 8.1 i kommentarerne til art. 15 i OECD’s modeloverenskomst (2014) 
42 Ibid.: pkt. 8.4 og 8.7  
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leveret i et ansættelsesforhold, og tilfælde hvor sådanne tjenesteydelser skal anses for leveret i 

henhold til en kontrakt mellem to adskilte virksomheder, jf. pkt. 8.4. 

Da Danmark afgør forholdet efter en substans over form vurdering fokuseres på kommentarerne til 

lande under b). 

Selvom det som udgangspunkt er kildelandets interne ret, som skal lægges til grund ved vurderingen 

af, om der foreligger et ansættelsesforhold omfattet af art. 15, stk. 2, kan denne stat ikke uden videre 

se bort fra et formelt kontraktmæssigt forhold. Dette synes naturligt, da undtagelsen i art. 15, stk. 2 

ellers ville være meningsløs og uden reelt indhold, såfremt kildestaten uden begrænsninger kunne anse 

alle ydelser som tjenesteydelser i et ansættelsesforhold til et foretagende i kildelandet, jf. pkt. 8.11. 

Modeloverenskomsten lægger på baggrund heraf op til, at det er en betingelse, at afgørelsen, af om 

der i henhold til national lovgivning kan bortses fra et formelt kontraktforhold, træffes på grundlag af 

objektive kriterier, jf. pkt. 8.11. Videre følger, at en stat ikke kan se bort fra en formel kontrakt, såfremt 

det, ud fra de relevante faktiske omstændigheder klart fremgår, at tjenesteydelsen udføres i henhold 

til en kontrakt mellem to separate foretagender. Omvendt når tjenesteydelser, der er udført af en fysisk 

person, med rette kan anses for udført i et ansættelsesforhold og ikke i henhold til en kontrakt mellem 

to foretagender om udførelse af tjenesteydelser, skal denne stat (domicilstaten) også logisk anerkende, 

at personen ikke udfører samme virksomhed, som det foretagende, der er personens formelle 

arbejdsgiver. 

Overenskomsten er imidlertid en smule tvetydig i forhold til dette, da den i pkt. 8.12 nævner, at såfremt 

det ikke er klart, om en tjenesteydelse er udført i henhold til kontrakt eller i et ansættelsesforhold, så 

skal uenigheden mellem overenskomststaterne løses på grundlag af de i 8.13 ff. nævnte principper og 

eksempler (og ved anvendelse af den gensidige aftaleprocedure, hvis det findes hensigtsmæssigt). 

Umiddelbart er det jo sjældent klart, og med mindre der foretages en konkret vurdering på baggrund 

af principperne og eksemplerne, kan det vel næppe vurderes, hvem der er den reelle arbejdsgiver. 

Ved vurderingen af hvilken virksomhed, der reelt er arbejdsgiver skal der ses på, om arten af den 

tjenesteydelse, som den fysiske person udfører, udgør en integrerende del af virksomheden i 

kildelandet, jf. pkt. 8.13. Dette ud fra den logiske antagelse om, at en ansat alene udfører 

tjenesteydelser, som er en integrerende del af sin (reelle)arbejdsgivers virksomhed. Heraf følger 
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modsætningsvis, at virksomheden ikke kan anses som arbejdsgiver, såfremt tjenesteydelsen ikke udgør 

en integreret del af den forretningsmæssige virksomhed i foretagendet43. 

Tjenesteydelsen udgør ikke en integreret del af virksomheden i kildelandet, såfremt personen yder 

tjenesteydelsen til en kontraktproducent eller til et foretagende til hvilket virksomheden er outsourcet. 

Denne præmis er noget kringlet skrevet, men må forstås på den måde, at såfremt den danske 

virksomhed har outsourcet en funktion eller opgave til en udenlandsk virksomhed, så kan den 

udenlandske virksomheds ansatte ikke anses for at være i et ansættelsesforhold til den danske 

virksomhed ved udførelsen af disse ydelser ud fra den betragtning, at ydelsen ikke længere er en 

integreret del af det danske foretagendes forretningsmæssige virksomhed.  

Med henblik på at vurdere om arten af de tjenesteydelser, den fysiske person udfører, udgør en 

integrerende del af virksomheden i det foretagende til hvilket disse tjenesteydelser leveres, vil det være 

væsentligt at fastslå, hvilket foretagende der bærer ansvaret eller risikoen for arbejdsresultatet. 

 Hvor en sammenligning af arten af den leverede tjenesteydelse med den virksomhed, der udøves 

af personens formelle arbejdsgiver, og af det foretagende til hvilket tjenesteydelserne er leveret peger 

i retning af et ansættelsesforhold, der er forskelligt fra det formelle ansættelsesforhold, kan yderligere 

faktorer være relevante for at afgøre, om dette reelt er tilfældet, jf. pkt. 8.14. (hvem har 

instruktionsbeføjelsen osv.) 

De supplerende kriteriers (pkt. 8.14) betydning og indbyrdes forhold er ikke yderligere beskrevet, men 

skal ses i lyset af eksemplerne i pkt. 8.16-8.27. 

  

Det synes på baggrund af ovenstående klart, at der ved vurderingen af ”den reelle arbejdsgiver” skal 

foretages en analyse af, om tjenesteydelsen er integreret i den danske virksomhed, men ligeledes om 

ydelsen er integreret i den formelle arbejdsgivers virksomhed. Såfremt dette er tilfældet må det på 

baggrund af de supplerende kriterier vurderes, om der reelt eksisterer et ansættelsesforhold til den 

danske virksomhed. Denne fremgangsmåde understøttes i eksemplerne, f.eks. eks. 5 i pkt. 8.24-8.25, 

hvorefter de supplerende kriterier underbygger, at der reelt er tale om et ansættelsesforhold til 

virksomheden i kildelandet. I eksemplet leverer begge virksomheder ingeniørydelser, men 

virksomheden i kildelandet får stillet en ingeniør til rådighed i fire måneder af virksomheden i 

                                                           
43 Koerver Schmidt, Peter m.fl., International Skatteret i et dansk perspektiv, 2015, side 129. 
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domicillandet for at fuldføre en kontrakt på en byggeplads. I eksemplet peger samtlige supplerende 

kriterier i retning af, at virksomheden i kildelandet er den reelle arbejdsgiver. 

 I lyset af ovenstående skulle man umiddelbart mene, at de supplerende kriterier i 8.14 alene 

anvendes ved vurderingen, såfremt tjenesteydelsen er integreret både i hvervgivers og den formelle 

arbejdsgivers virksomhed, hvilket følger af ovennævnte logiske antagelse om, at en ansat alene udfører 

tjenesteydelser, som er en integrerende del af den forretningsmæssige virksomhed, der udøves af hans 

arbejdsgiver.  

I den forbindelse kan fremhæves eks 4 i pkt. 8.22-8.23, som vedrører et ingeniørfirma, som får en 

ingeniør stillet til rådighed i 5 måneder i henhold til en kontrakt med en udenlandsk virksomhed, hvis 

forretning består i at stille højt specialiseret arbejdskraft til rådighed44. I henhold til kontrakten afholder 

den udenlandske virksomhed vederlaget til ingeniøren, sociale bidrag, rejseudgifter m.v. 

Det konkluderes i eksemplet, at tjenesteydelsen udgør en integrerende del af hvervgivers virksomhed, 

men ikke den formelle arbejdsgivers virksomhed. Dog fremgår det, at kildelandet med rette kan 

beskatte vederlaget i lyset af faktorerne angivet i pkt. 8.13 og 8.14.  

Heraf følger således, at man også har foretaget en analyse af de sekundære kriterier og ikke blot en 

vurdering af arten af tjenesteydelsen og dennes integration i hvervgivers forretningsmæssige 

virksomhed. Dette efterlader det indtryk, at der ikke kan bortses fra de sekundære kriterier i 

situationer, hvor tjenesteydelsen ikke er integreret i den udenlandske virksomhed. 

Frankrig har i pkt. 1345 i kommentarerne til art 15 givet udtryk for, at pkt. 8.13 ikke i sig selv er 

tilstrækkelig til at stille spørgsmålstegn ved en formel kontrakt. Videre at såfremt tjenesteydelsen udgør 

en integrerende del af hvervgivers virksomhed, så skal situationen analyseres i overensstemmelse med 

pkt. 8.14. Dette illustrerer, at der således er fortolkningstvivl om rækkeviden af pkt. 8.13, og om denne 

del af vurderingen kan stå alene. I litteraturen er der også uenighed, om de supplerende kriterier skal i 

spil i situationer, hvor ydelsen ikke er en integreret del af den udenlandske virksomhed46. Dog hælder 

jeg til, at det som udgangspunkt ikke udelukkende med henvisning til ydelsens manglende integration 

i den udenlandske virksomhed kan hævdes, at der eksisterer et ansættelsesforhold til den danske 

                                                           
44 Det må formodes, at der er tale om et vikarbureau. 
45 Der er tale om en observation, hvormed menes, at staten ikke er uenig i modeloverenskomstens tekst, men 
angiver hvordan staten vil fortolke bestemmelsen. Yderligere indsættes observationer til tider efter anmodning 
fra en stat, som ikke kan tilslutte sig fortolkningen i en given kommentar. 
46 Jesper Demming i SR.2014.0147 modsat Lars Kjærgård Terkilsen i SR.2014.0284. 



Side 26 af 86 
 

hvervgiver, hvorfor Danmark tillægges beskatningsretten. Dog må formodningen være, at de 

supplerende kriterier i disse tilfælde reelt er opfyldt i relation til den danske virksomhed47. 

Fortolkningsvanskeligheder i modeloverenskomsten 

 På trods af, at det i kommentarerne anføres, at der foretages en omfattende diskussion, hvilket 

dermed må have til formål at ensrette og klargøre fortolkningen, synes der er være en række områder, 

hvor kommentarerne efterlader flere spørgsmål end svar. Konkret er det uklart, hvilken betydning de 

supplerende kriterier i pkt. 8.14 har for den samlede vurdering, herunder hvordan de vægter, ligesom 

det ikke er nærmere defineret, hvad der skal forstås ved begrebet ”integrerende del af den 

forretningsmæssige virksomhed”, og hvilken vægt dette kriterium og pkt. 8.13 har. Umiddelbart lægger 

pkt. 8.6 op til, at den nationale lovgivning kan se bort fra et formelt kontraktforhold og primært 

fokusere på arten af tjenesteydelsen og dennes indpasning i virksomheden. Det gælder dog kun så 

langt, at hvor det klart fremgår, at tjenesteydelserne udføres i henhold til en kontrakt om levering af 

tjenesteydelser mellem to virksomheder, så skal denne kontrakt anerkendes, jf. 8.11. Det må på 

baggrund af eksemplerne vurderes, hvornår der kan ses bort fra et formelt kontraktforhold.  

 Som nævnt anfører kommentarerne, at begrebet ansættelsesforhold og dermed hvilken 

virksomhed, der anses for personens reelle arbejdsgiver, skal fastsættes i henhold til national 

lovgivning, hvilket dermed indikerer, at det er den internretlige forståelse af begrebet, der skal lægges 

til grund ved anvendelsen af DBO’en. Modsat skal afgørelsen træffes på baggrund af objektive kriterier, 

og det fremgår af pkt. 8.12, at uenigheder skal løses på baggrund af de i pkt. 8.13ff nævnte principper 

og eksempler. I eksemplerne og principperne er der ingen henvisning til intern ret, hvilket dermed 

antyder, at der skal foretages en autonom fortolkning48. Dermed indikeres det, at tvister skal løses uden 

inddragelse af nationale fortolkningsbidrag, og at situationen kan fastlægges alene på baggrund af 

kommentarerne. Denne sammenblanding fremstår uhensigtsmæssig og må ”alt andet lige give en mere 

uigennemskuelig retsstilling”49.  

Kommentarerne indeholder ikke nogen egentlig forklaring af de enkelte bestanddele, men indeholder 

alene overordnede retningslinjer samt eksempler. I tilfælde der ikke favnes af eksemplerne må det 

dermed være op til intern ret at vurdere, hvordan de enkelte sekundære kriterier skal vægtes50. 

  

                                                           
47 SR.2014.0147, side 4 
48 Jf. om begrebet- Winther-Sørensen, Niels, Skatteretten 3, 2013, side 56. 
49 SR.2013.0171, side 2 
50 SR.2014.0284, side 4 
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 Eksempler kan i mange tilfælde være yderst behjælpelige for retsanvenderen, men derimod 

”rummer denne tilgang en række ulemper, idet der kun gives løsninger til den konkrete problemstilling 

og dermed ikke meget vejledning til løsningen af tvister i det praktiske retsliv. Herudover indeholder 

eksempler som oftest ikke nogen nærmere anvisning af, hvad der sker, hvis forudsætningerne i 

eksemplet ændres51. Lars Kjærsgaard Terkilsen har en fin pointe, da eksemplerne giver anledning til en 

række spørgsmål. Eksemplerne i kommentarerne bidrager positivt til en forståelse af reglerne men 

beskæftiger sig hovedsageligt med tilfælde, hvor samtlige kriterier peger i retning af, at der enten er 

indgået en entreprisekontrakt eller en arbejdsudlejekontrakt. Som nævnt kan forudsætningerne 

ændres, og kommentarerne inkluderer ingen eksempler, hvor de supplerende kriterier peger i forskellig 

retning. 

Eksemplerne må derfor snarere ses som en beskrivelse af selve fremgangsmåden ved løsningen af 

konflikter og giver kun i begrænset omfang indblik i, i hvilke tilfælde tjenesteydelsen kan anses som en 

integreret del af henholdsvis den formelle arbejdsgivers virksomhed som hvervgivers virksomhed. 

Eksemplerne illustrerer således betydningen af, at få analyseret karakteren af den leverede 

tjenesteydelse sammenholdt med forretningsaktiviteterne i virksomhederne og angiver, at vurderingen 

af, om der foreligger et ansættelsesforhold, der er forskelligt fra det formelle, underbygges af de 

supplerende kriterier. 

Opsamling 

På baggrund af ovenstående kan det udledes, at kommentarerne lægger op til, at der skal foretages en 

toleddet analyse ved vurderingen af, hvilken virksomhed som kan anses for den reelle arbejdsgiver. 

Indledningsvis vurderes det, om karakteren af personens udførte tjenesteydelse er en integrerende del 

af hvervgivers virksomhed, hvilket ikke vil være tilfældet, hvor tjenesteydelsen er outsourcet. For denne 

vurderingen er det væsentligt at fastslå, hvilken virksomhed der bærer ansvar og risikoen for 

arbejdsresultatet. Hvis tjenesteydelsen udgør en integreret del af hvervgivers virksomhed, vurderes det 

på baggrund af de sekundære kriterier i pkt. 8.14, hvilken virksomhed der kan anses for den reelle 

arbejdsgiver.  

Arbejdets karakter indgår således i vurderingen af, hvilken virksomhed, som kan betragtes som den 

reelle arbejdsgiver, men kan ikke stå alene og må underbygges af, hvilken virksomhed der reelt udøver 

arbejdsgiverbeføjelserne. Hvis arbejdet efter sin art ikke er en integreret del af formelle arbejdsgivers 

                                                           
51 SR.2013.0171 side 4. 
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virksomhed, men er det hos den danske hvervgiver, vil det tale for, at hvervgiver er den reelle 

arbejdsgiver, men de sekundære kriterier skal stadig vurderes52.  

 

  

                                                           
52 SR.2014.0284, side 2. 
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Kapitel 4 

Intern dansk ret - anvendelsesområde og negativ afgrænsning. 

Førend en dybere analyse af det nye arbejdsudlejebegreb indledes, er det afgørende at klarlægge nogle 

grundlæggende elementer for vurderingen af, om et forhold overhovedet kan falde ind under 

arbejdsudlejereglerne. Der skal således belyses nogle grundlæggende karakteristika, som i sig selv er 

nok til at forholdet ikke kan omfattes af KSL § 2, stk. 1, nr. 3. Disse grundlæggende krav knytter sig til 

såvel arbejdstageren, den formelle arbejdsgiver samt hvervgiver. 

Indledningsvis bemærkes, at arbejdsudlejereglerne gælder inden for alle brancher samt også for 

virksomheder, der indgår i en koncern, jf. DJV 2015-2 afsnit C.F.3.1.4.1. 

Det følger af DJV afsnit C.F.3.1.4.1, at reglerne ikke finder anvendelse når. 

 Arbejdstageren er fuldt skattepligtig til Danmark efter KSL § 1 

 Arbejdstageren er begrænset skattepligtig efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1 

 Aftalen om arbejdsudleje indgås mellem to danske virksomheder 

 Den udenlandske arbejdsgiver, som stiller arbejdskraft til rådighed, har fast driftssted her i 

landet. 

 Arbejdstageren er udøvende kunstner, musiker, artist eller sportsudøver 

Arbejdstageren 

Det følger af ovenstående, at KSL § 2, stk.1, nr. 3 alene gælder for personer, der erhverver indkomst i 

form af vederlag for personligt arbejde, og den pågældende skal være stillet til rådighed for at udføre 

arbejde for en virksomhed her i landet. Arbejdet skal således fysisk være præsteret i Danmark. Ligeledes 

finder reglerne kun anvendelse, hvis arbejdstagerne indgår i et formelt ansættelsesforhold til en 

udenlandsk arbejdsgiver. Såfremt den danske virksomhed entrerer med en udenlandsk 

enkeltmandsvirksomhed, så finder arbejdsudlejereglerne ikke anvendelse, da der ikke eksisterer nogen 

udenlandsk arbejdsgiver. Arbejdstageren kan i denne situation dog godt være i et lønmodtagerforhold, 

men denne afgrænsning bygger på kriterierne i Cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 og dermed, om der er 

tale om personligt arbejde i tjenesteforhold eller selvstændig erhvervsvirksomhed. Såfremt den 

udenlandske enkeltmandsvirksomhed har medbragt egne ansatte kan reglerne dog finde anvendelse 

på disse. 
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Den formelle arbejdsgiver 

For at arbejdsudlejereglerne kan finde anvendelse, skal der være indgået en aftale mellem en 

udenlandsk formel arbejdsgiver og en dansk hvervgiver. Hvor udlejer er hjemmehørende i Danmark 

eller har fast driftssted i Danmark, vil arbejdstageren bliver omfattet af den begrænsede skattepligt jf. 

KSL § 2, stk. 1, nr. 1. Som følge heraf er udlejer indeholdelsespligtig af skat, jf. KSL § 46, jf. § 43. 

Det er i denne forbindelse meget væsentligt at holde sig for øje, at KSL § 2, stk. 1, nr. 3 ikke finder 

anvendelse i tilfælde, hvor udlejer har et fast driftssted i Danmark i medfør af KSL § 2, stk. 1, nr. 4 for 

fysiske personer og SEL § 2, stk. 1 for juridiske personer. I den forbindelse bemærkes det i styresignalet 

SKM.2014.478.SKAT, at det er afgørende, at der foreligger et fast driftssted efter såvel interne danske 

regler og tillige i henhold til en DBO med det land, hvor udlejeren er hjemmehørende. I de tilfælde, 

hvor der ikke er en DBO med dette land, er det de interne danske regler, der er afgørende for 

vurderingen af, om der foreligger et fast driftssted. Problematikken har navnlig betydning i forbindelse 

med bygge-, anlægs og monteringsarbejde, da der her er stor forskel på den internretlige definition af 

et fast driftssted og den definition der fremgår af modeloverenskomsten. SKAT fastslog i forbindelse 

med høringen af styresignal SKM.2014.478.SKAT53, at man kun kan anse den udenlandske virksomhed 

for at have fast driftssted her i landet, hvis der foreligger fast driftssted efter den konkrete DBO. Når 

der ikke foreligger fast driftssted efter en konkrete DBO, finder arbejdsudlejereglerne derfor 

anvendelse.  

Hvervgiver 

Arbejdstageren skal være stillet til rådighed for en virksomhed her i landet. Det betyder, at hvervgiveren 

skal have hjemting eller fast driftssted i Danmark, jf. nærmere Den juridiske vejledning afsnit 

C.F.3.1.4.1. 

Yderligere er det et krav, at arbejdstageren skal være stillet til rådighed for en ”virksomhed”. Hvad der 

nærmere skal forstås ved begrebet virksomhed er ikke nærmere defineret i hverken lovforarbejder eller 

i DJV og vil ikke blive undersøgt nærmere. Dog vil dette nok kun i ubetydelig grad være årsag til tvister. 

Det skal dog bemærkes, at Skatterådet i SKM.2013.371.SR påpegede, at vederlag for personligt arbejde 

ved køb af ydelser til privat brug er ikke omfattet af arbejdsudlejereglerne. Videre kan man ud fra 

afgørelsen udlede, at såfremt en udgift ikke vedrører en erhvervsmæssig virksomhed, men vedrører en 

person privat, så kan der ikke være tale om arbejdsudleje. 

                                                           
53 SKAT, 11.06.2014, Høringsskema til udkast til styresignal om arbejdsudleje – svar til Dansk Byggeri 
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Kapitel 5 

Arbejdsudlejebegrebet 

Lov nr. 921 af 18. september 2012 

Baggrund og formål 

 Der ses med lovændringen ikke at være lagt op til en ændring af, hvilke personer der kan være 

omfattet af reglerne, hvorfor det er den samme personkreds, som omfattes af arbejdsudlejereglerne 

før og efter lovens ikrafttræden. Det nye er, at man i et forsøg på at tilnærme sig internationale 

standarder skaber hjemmel til, at kriteriet om, at tjenesteydelsen udgør en integreret del af 

virksomheden skal indgå i vurderingen af, om der efter de danske internretlige regler er tale om 

arbejdsudleje eller entreprise54. Herved får arbejdets karakter en central betydning for vurderingen. 

I lovforarbejderne fremgår, at kontrakter om arbejdsudleje kunne være vanskelige at adskille fra 

entreprisekontrakter, og man sammenfatter den hidtidige praksis med at anføre, at såfremt arbejdet 

er beskrevet i en kontrakt og bliver selvstændigt udført af en udenlandsk virksomhed til en fast pris, vil 

aftalen i mange tilfælde blive anset for en entrepriseaftale55. ”Virksomhederne havde fundet den rette 

dosering af den mængde ansvar, risiko, ledelsesansvar m.v., der skulle påhvile den udenlandske 

kontraktpart. Og domstolene og SKAT anerkendte entreprisekontraktens pålydende”56 

De ændrede regler skal dermed ses i lyset af, at man fra lovgivers side har ønsket at skærpe 

retstilstanden, således at udenlandsk arbejdskraft i større omfang kommer til at betale skat i 

Danmark57, navnlig således at der ikke kan undgås dansk skattepligt i tilfælde, hvor virksomhedens 

normale drift formelt varetages på kortvarige entrepriseaftaler, hvilket ofte sås inden for brancher som 

landbrug, skovbrug, gartneri og slagteri58. Ændringen havde yderligere til formål at begrænse 

udbredelsen af social dumping og skabe mere fair konkurrencevilkår mellem danske og udenlandske 

virksomheder, der arbejder i Danmark59. 

 Nærværende afsnit retter fokus mod de nye anvisninger for sondringen mellem arbejdsudleje og 

entreprise, hvorfor fokus er på selve fremgangsmåden ved vurderingen. I senere kapitler analyseres og 

fortolkes de forskellige begreber og kriterier nøjere, bl.a. med inddragelse af relevant praksis. 

                                                           
54 Afsnit 2.4 i L 195 2011/2012 
55 Afsnit 3.4.1 i 195 2011/2012 
56 SR.2014.0147, side 1 
57 Afsnit 1 og 2.4 i L 195 2011/2012 
58 Se f.eks. fra praksis SKM2011.86.BR og SKM2010.254.SR 
59 Afsnit 2.4 i L 195 2011/2012 
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Indledningsvis bemærkes, at bemærkningerne til lovforslaget efter undertegnedes opfattelse fremstår 

ustrukturerede, og de nye anvisninger for sondringen er noget uklare både i forhold til selve 

metodikken i reglen, men tilsvarende er det sparsomt med informationer om centrale kriterier og disses 

indbyrdes forhold. 

Anvisninger til sondringen mellem arbejdsudleje og entreprise 

Ordlyden i bestemmelsen 

Selve ordlyden i bestemmelsen i KSL § 2, stk. 1, nr. 3 giver ikke megen vejledning i, hvornår 

bestemmelsen i konkrete tilfælde finder anvendelse. Umiddelbart synes ordlyden dog at indikere, at 

personen alene kan anses for at være stillet til rådighed, når arbejdet udgør en integreret del af 

virksomhed. Heraf følger modsætningsvis, at personen ikke omfattes af reglen, såfremt tjenesteydelsen 

ikke er integreret i hvervgivers virksomhed. Bestemmelsens ordlyd lægger ikke op til, at personen er 

stillet til rådighed for at udføre arbejde for hvervgiver, blot fordi arbejdet udgør en integreret del af 

hvervgivers virksomhed. Herved bliver omdrejningspunktet i princippet at vurdere, om personen er 

stillet til rådighed for at udføre arbejde for en virksomhed her i landet. ”At være stillet til rådighed ses 

sprogligt at betyde, at underleverandørens medarbejdere tager del i udførelsen af de ydelser, som 

tjenesteydermodtageren udfører, dvs. hvis underleverandøren er selvstændigt ”med på holdet”, der 

skal levere til kunden, ses underleverandørens medarbejdere ikke at være stillet til rådighed for 

”medleverandøren”60. 

Bemærkningerne til KSL § 2, stk. 1, nr. 3 i L 195 2011/2012 

Umiddelbart lægges der i bemærkningerne til lovforslaget op til, at der ved afgørelsen af, om der 

foreligger arbejdsudleje eller entreprise i første række skal lægges vægt på, om de tjenesteydelser, der 

udføres af den fysiske person, udgør en integreret del af aktiviteterne i den virksomhed, hvortil 

tjenesteydelserne leveres. Dette følger i henhold til lovforslaget af kommentarerne til 

modeloverenskomstens art. 15 pkt. 8.13. Det kan være arbejde, som udgør virksomhedens 

kerneydelser eller arbejde, som udøves som et naturligt led i en virksomheds drift, f.eks. bogholderi, 

rengøring eller kantinedrift. 

Det fastslås, at afgørelsen beror på de faktiske omstændigheder, og at afgørelsen ikke er bundet af, 

hvad parterne formelt eller kontraktligt forpligter sig til. Der skal således foretages en ”substans over 

form” vurdering, og man kan ikke aftale sig ud af arbejdsudlejereglerne. En udenlandsk virksomhed kan 

ikke med skattemæssig virkning aftale sig til, at det arbejde, der udgør en integreret del af den danske 

                                                           
60 David Munch, SU 2013, 273, pag. 590. 
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virksomheds forretningsområde, og som udføres i selve virksomheden, skattemæssigt skal anses som 

entreprise. 

Såfremt opgaven er en integreret del af den danske virksomheds forretningsområde har det ikke 

betydning, såfremt den udenlandske virksomhed har påtaget sig et afledet ansvar over for den danske 

virksomhed – det være sig ansvar for fejl og mangler eller forsinkelser i arbejdet.  

Dog foreligger der ikke arbejdsudleje, såfremt den danske virksomhed på mere permanent basis har 

outsourcet en opgave til en selvstændig virksomhed, da arbejdsopgaven ikke længere er en integreret 

del af den danske virksomhed. Tilsvarende kan den danske virksomhed også få leveret ydelserne af en 

selvstændig kontraktproducent, uden at dette samarbejde medfører, at medarbejderne anses for 

arbejdsudlejede. Er ydelserne ikke tilstrækkeligt udskilt fra den danske virksomhed, må de stadig anses 

for at udgøre en integreret del af virksomhedens forretningsområde. 

Hvornår ydelserne er tilstrækkeligt udskilte, permanent outsourcede eller leveret af en selvstændig 

kontraktproducent er ikke yderligere forklaret. 

I bemærkningerne illustreres den skatteretlige betydning af, at der er tale om en integreret del af 

virksomhedens forretningsområde ved syv eksempler, som efterlader det indtryk, at 

arbejdsudlejereglerne finder anvendelse, blot fordi tjenesteydelserne ligger inden for den danske 

virksomheds forretningsområde. Eksemplerne bygger i en vis udstrækning på eksemplerne i 

kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst, men er ikke enslydende hermed, hvilket forekommer 

uhensigtsmæssigt. 

I bedømmelsen af om der foreligger arbejdsudleje eller entreprise, kan det være relevant at inddrage 

andre faktorer. Disse andre faktorer, som minder om kriterierne, der var gældende ved vurderingen før 

lovændringen, og som svarer til kriterierne i pkt. 8.14 i kommentarerne til modeloverenskomsten, skal 

i spil, når der er tvivl om, hvorvidt ydelserne er tilstrækkeligt udskilt fra den danske virksomheds 

forretningsområde, hvilket navnlig forekommer, når der er indgået en kontrakt mellem en udenlandsk 

virksomhed og en dansk virksomhed, der begge har leveret ydelser inden for samme område. 

I så fald kan det være relevant at se på: 

 Hvem har retten til at instruere den fysiske person om, på hvilken måde arbejdet skal udføres? 

 Hvem kontrollerer og har ansvaret for det sted, hvor arbejdet udføres? 

 Om den formelle arbejdsgiver direkte har afkrævet den virksomhed, som tjenesteydelserne 

leveres til, vederlag for personen? 



Side 34 af 86 
 

 Hvem stiller nødvendige arbejdsredskaber og materiel til rådighed for personen? 

 Hvem bestemmer antallet af personer, der skal udføre arbejdet, og deres kvalifikationer? 

 Hvem har retten til at udvælge den person, som skal udføre arbejdet, og retten til at opsige 

den kontrakt, der er indgået med personen vedrørende arbejdet? 

 Hvem har retten til at pålægge personen sanktioner, der er relateret til arbejdet? 

 Hvem bestemmer personens arbejdstider og ferier? 

 

Betydningen af de andre faktorer for den samlede vurderingen samt disses indbyrdes forhold er ikke 

nærmere belyst. 

Umiddelbart lader det til, at de andre faktorer kan indgå i vurderingen af, om arbejdet er en integreret 

del af den danske virksomhed, ud fra den betragtning, at såfremt ydelserne ikke er tilstrækkeligt udskilt, 

så er ydelsen integreret i den danske virksomhed, hvorfor der vil være tale om arbejdsudleje. De andre 

faktorer ses dog kun at skulle bringes i anvendelse, når der er tvivl om, hvorvidt ydelserne er 

tilstrækkeligt udskilt fra den danske virksomheds forretningsområde.  

Som bemærkningerne er skruet sammen, kunne man ligeledes foranlediges til at tro, at de andre 

faktorer indgår i vurderingen af, om opgaven er permanent outsourcet. I kommentarerne til 

modeloverenskomsten anvendes ovennævnte supplerende kriterier derimod ikke i vurderingen af, om 

tjenesteydelserne er en integreret del af hvervgivers virksomhed, men derimod i vurderingen af, 

hvilken virksomhed, der er personens reelle arbejdsgiver, og således ikke i vurderingen af, om der er 

tale om outsourcing. 

Anvisningerne, som disse kommer til udtryk i eksemplerne, synes ikke at følge den fremgangsmåde, 

der lægges op til i kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst. Fokus i bemærkningerne og 

eksemplerne knytter sig til, om arbejdet udgør en integreret del af hvervgivers virksomhed og ikke på, 

hvilken virksomhed der er personens reelle arbejdsgiver. Dette synspunkt underbygges af eks. 6, som i 

litteraturen særligt er blevet kritiseret61. Eksemplet bygger antageligvis på eks. 5 under pkt. 8.24-8.25 i 

kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst, men følger ikke den mekanisme, der lægges op til i 

kommentarerne. I det danske eksempel forholder man sig overhovedet ikke til, at den udenlandske 

virksomhed opererer inden for samme område som den danske virksomhed62. Eksemplet forholder sig 

alene til, at ingeniøren arbejder inden for den danske virksomheds forretningsområde, hvilket 

                                                           
61 Se SR.2013.0171, side 5 og SR.2014.0147 
62 SR.2014.0147 side 2 
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tilsyneladende er tilstrækkeligt til at konkludere, at ydelserne er omfattet af reglerne om arbejdsudleje. 

Eksemplet forholder sig ikke til at afdække om den udenlandske virksomhed udøver rollen som 

arbejdsgiver. Eksemplet i pkt. 8.24 når samme konklusion, at arbejdslandet er berettiget til at beskatte 

lønindkomsten, men ud fra en helt anden argumentation. Her konkluderes, at ingeniøren er i et 

ansættelsesforhold til hvervgiver, og at denne konklusion understøttes af de supplerende kriterier i pkt. 

8.14.  

 

SKATs praksis inden praksisændringen ved styresignal SKM2014.478.SKAT 

De nye regler gav anledning til betydelig fortolkningstvivl, hvilket resulterede i, at SKAT i en række sager 

blev anmodet om et bindende svar på, om spørgere i konkrete sager blev omfattet af 

arbejdsudlejereglerne. 

En gennemgang viser, at SKATs fortolkning var meget firkantet, og dybest set ikke i overensstemmelse 

med kommentarerne til modeloverenskomsten. SKATs praksis var for restriktiv, og der var en for striks 

fokus på, om tjenesteydelserne udgjorde en integreret del af den danske virksomheds 

forretningsområde, hvilket nærmest pr. automatik afgjorde, at der var tale om arbejdsudleje. Man 

undlod i den forbindelse at inddrage de supplerende kriterier i de tilfælde, hvor ydelsen ligeledes var 

integreret i den udenlandske virksomhed. SKAT anvendte således ikke de nye regler til at afdække 

hvilken virksomhed, der reelt udøvede rollen som arbejdsgiver, men snarere til at afdække, om det 

arbejde, som de udenlandske medarbejdere udførte i Danmark kunne anses som en integreret del af 

den danske virksomheds forretningsområde63. 

SKAT fortolker begrebet integreret del af virksomheden bredt, og SKATs oprindelige praksis kan 

grundlæggende karakteriseres på den måde, at der indledningsvis foretoges en vurdering af, om 

arbejdet udgjorde en integreret del af den danske virksomhed. Såfremt det var tilfældet skulle det 

efterfølgende vurderes, om opgaven var permanent outsourcet. Hvis opgaven ikke var permanent 

outsourcet, var der tale om arbejdsudleje. De supplerende kriterier glimrer således i sit fravær i SKATs 

bindende svar fra før praksisændringen i styresignalet. 

Ovenstående kan illustreres ved to bindende svar afsagt i 2013. 

I SKM2013.721.SR blev Skatterådet anmodet om svar på, om der i en konkret sag var tale om 

arbejdsudleje. Spørger beskæftigede sg med at udbyde og sælge forskellige former for isolering 

herunder facadeisolering. I forhold til facadeisoleringsydelserne til spørgers kunder, indgik spørger 

                                                           
63 SR.2014.0147 side 2 
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aftale med en underleverandør om udførelse af selve opgaven, da spørger ikke selv havde de 

nødvendige kompetencer. 

I forhold til spørgsmål 1 fandt Skatterådet, at underleverandøren som udgangspunkt udførte opgaver, 

der indgik i en af de kerneydelser, spørger leverede til sine kunder, hvorfor facadeydelserne som 

udgangspunkt var en integreret del af spørgers virksomhed. Dog fandt Skatterådet, at ydelserne var 

individualiserede og klart afgrænset, og henset til at spørger alene anvendte underleverandør 1, var 

opgaven på mere permanent basis outsourcet. 

Under spørgsmål 2, som vedrørte de samme tjenesteydelser, ville spørger indgå aftale med 

underleverandører fra entreprise til entreprise, hvilket efter Skatterådets opfattelse medførte, at 

opgaverne ikke længere var outsourcede, fordi spørger valgte underleverandører fra opgave til opgave. 

Henset til at opgaven nu ikke var outsourcet, fandt Skatterådet, at spørger var omfattet af 

arbejdsudlejereglerne, da opgaven var integreret i spørgers virksomhed, da valget af 

underentreprenører lå inden for den løbende drift af spørgers virksomhed. 

Afgørelsen blev truffet uden inddragelse af en analyse af den udenlandske underentreprenørs 

virksomhed samt vurdering efter de supplerende kriterier af, hvilken virksomhed der var 

medarbejdernes reelle arbejdsgiver. Dette på trods af, at underentreprenøren stillede sikkerhed for det 

udførte arbejde og kunne pålægges dagbøder ved forsinkelser. Yderligere udøvede 

underentreprenøren instruktion, vejledning og kontrol over egne ansatte, udøvede de sædvanlige 

arbejdsgiverbeføjelser samt bestemte antallet og hvem der skulle udføre arbejdet. 

Ovennævnte peger således klart i retning af, at der er tale om et entrepriseforhold, og at der dermed 

ikke er uoverensstemmelse mellem den formelle og reelle arbejdsgiver. Det forekommer derfor 

besynderligt, at ovenstående end ikke er omtalt i Skatterådets begrundelse for sin afgørelse. 

Det bindende svar på spørgsmål 2 er senere blevet genoptaget og korrekt omgjort i SKM2015.20.SR. 

Skatterådet fandt herefter, at underentreprenøren efter en samlet vurdering for egen risiko og regning 

udførte facadeisolering som selvstændig udenlandsk erhvervsvirksomhed, henset til de lige ovenfor 

nævnte forhold. For denne bedømmelse havde det ingen konkret betydning, at spørger stod for indkøb 

og levering af de fornødne materialer. 

 I SKM2013.322.SR og den efterfølgende genoptagelse i SKM2015.19.SR er der et praktisk talt 

enslydende sagsforløb og begrundelse.  
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 SKATs oprindelige praksis kan efter det gennemgåede med rette kritiseres for ikke at være i 

overensstemmelse med OECD’s retningslinjer. Man forsømte at tillægge integrationen af 

tjenesteydelsen i den formelle arbejdsgivers virksomhed betydning ved i stedet udelukkende at 

fokusere på integrationen i den danske hvervgivers virksomhed64. Lars Kjærgaard Terkilsen kritiserer 

yderligere, hvilket kan tiltrædes af undertegnede, at ”samtidig er det sket en uhensigtsmæssig 

sammenblanding af dels vurderingen af, om en tjenesteydelse er en integreret del af hvervgivers 

virksomhed (tilstrækkelig udskillelse/outsourcing) og dels hvem der på baggrund af de sekundære 

kriterier kan betragtes som den reelle arbejdsgiver”65. 

Grundlæggende synes der på baggrund af ovenstående ikke at være fuldt ud sammenfald mellem den 

tilgang, der er anført i kommentarerne til modeloverenskomsten og bemærkningerne til L 195. SKATs 

oprindelige, noget unuancerede fortolkning af reglerne synes overordnet set ikke at være i 

overensstemmelse med OECD’s retningslinjer, men kan til dels godt forsvares med henvisning til 

formuleringen af bemærkningerne til L 195.  

 

SKATs styresignal  

I et forsøg på at skabe mere generel klarhed om principperne for at vurdere, hvornår 

arbejdsudlejereglerne finder anvendelse, offentliggjorde SKAT i sommeren 2014 et styresignal om 

præcisering af reglerne om arbejdsudleje66. Den tidligere skatteminister Morten Østergaard redegjorde 

i svar på spørgsmål nr. 677 af 30. juni 2014 (alm. Del) for baggrunden for praksisændringen og anførte, 

at den udviklede praksis i visse situationer var unuanceret i forhold til OECD’s retningslinjer, de danske 

DBO’er, og hensigten med lovændringen i 2012. Den store usikkerhed om fortolkningen af reglerne 

medførte et behov for præcisering af reglerne. Det var den tidligere skatteministers vurdering, at 

praksis ikke i alle tilfælde var i overensstemmelse med lovgivningen. 

Skatteministeren anfører yderligere, at der med det nye styresignal ikke er tale om, at retstilstanden 

føres tilbage til fortolkningen før lovændringen. Skatteministeren fremhæver videre, at det centrale er, 

at der træffes en rigtig afgørelse – ”en afgørelse der hviler på en fortolkning, som OECD’s retningslinjer 

sætter rammerne for”67. 

                                                           
64 SR.2014.0284 side 2 
65 ibid 
66 SKM.2014.478.SKAT, Arbejdsudleje – præcisering af reglerne – styresignal, offentliggjort den 27. juni 2014 
67 Skatteudvalget 2013-14, SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 659, Samrådsspørgsmål AL og AN-AR – 
talepapir, 27. juni 2014. 
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Styresignalet retter fokus mod, hvornår opgaven er tilstrækkeligt udskilt til en selvstændig udenlandsk 

virksomhed og foretager i den forbindelse en grundig gennemgang af de supplerende kriterier. Her 

fylder afsnittet om instruktionsbeføjelsen, samt hvilken vægtning denne skal have for den samlede 

vurdering en betydelig del. Praksis i forhold til begrebet integreret del af virksomheden samt 

outsourcing synes derimod at skulle køre ufortrødent videre. 

Styresignalet synes at imødekomme nogle af de indvendinger, der var mod SKATs fortolkning. Man slår 

indledningsvis fast, at arbejdsudlejereglerne følger kommentarerne til modeloverenskomstens art. 15, 

pkt. 8-8.28, og at beskatningsretten til arbejdsudlejeindkomsten bygger på den forudsætning, at den 

danske virksomhed kan anses for den reelle arbejdsgiver, og at arbejdet skal udgøre en integreret del 

af virksomheden. Det afgørende er dermed, om den pågældende medarbejder ud fra en konkret 

bedømmelse reelt arbejder som lønmodtager for en dansk virksomhed eller indgår i arbejdet for en 

selvstændig udenlandsk erhvervsvirksomhed. 

Der lægges op til, at der skal foretages en konkret bedømmelse ud fra substans over form af, hvilken 

virksomhed der er den reelle arbejdsgiver. Det er således ikke længere udgangspunktet, at der 

foreligger arbejdsudleje udelukkende under hensyn til, at den udenlandske virksomheds medarbejdere 

arbejder inden for den danske virksomheds forretningsområde. 

Det fremgår videre, at den udenlandske arbejdstager ikke er omfattet af arbejdsudlejereglerne, når 

arbejdet: 

1) Ikke er integreret i virksomhedens forretningsområde, eller 

2) Er tilstrækkeligt udskilt til en selvstændig udenlandsk erhvervsvirksomhed 

Den danske virksomhed skal klart have udskilt og afgrænset den opgave, som leveres af den 

udenlandske virksomhed. Ved vurderingen af om arbejdet er integreret del af virksomhedens 

forretningsområde, er det væsentligt at fastslå, om det er den udenlandske eller den danske 

virksomhed, der bærer ansvaret og den økonomiske risiko for arbejdsresultatet. 

Hvis arten af tjenesteydelserne samt forholdende omkring ansvar og økonomisk risiko peger i retning 

af, at den danske virksomhed skal anses som den reelle arbejdsgiver, kan det være relevant at se på de 

supplerende kriterier i forhold til at vurdere, om den danske virksomhed skal anses som reel 

arbejdsgiver, eller om ydelserne er leveret af en selvstændig erhvervsvirksomhed. Ingen af de nævnte 

supplerende kriterier er i sig selv afgørende, og de kan have forskellig betydning i enkelte situationer. 

Det bør dog tillægges stor vægt, om den danske virksomhed direkte eller indirekte, fører tilsyn med, 

leder eller kontrollerer den måde, hvorpå tjenesteydelsen udføres. 
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Sammenlignet med gennemgangen af modeloverenskomstens kommentarer ses der at være skabt en 

bedre sammenhæng mellem den fremgangsmåde, som fremgår af kommentarerne, da styresignalet 

grundlæggende følger den vurdering der lægges op til heri. Dog synes det uhensigtsmæssigt, at SKAT 

fortsat anvender terminologien om udskillelse til selvstændig erhvervsvirksomhed i stedet for at angive, 

at der skal foretages en vurdering af, hvem der kan betragtes som den reelle arbejdsgiver68. Derimod 

synes det hensigtsmæssigt, at man fremhæver, at der skal være tale om en klart afgrænset og udskilt 

opgave, da man herved foretager en sammenligning af den leverede ydelse med den virksomhed, der 

udøves af personens formelle arbejdsgiver samt den danske virksomhed. 

 

Sammenholdelse af retskilderne 

Ovenstående gennemgang illustrerer, at der er en vis diskrepans mellem de forskellige retskilder i 

forhold til selve fremgangsmåden ved vurderingen. Styresignalet og dermed DJV følger den 

fremgangsmåde, der er beskrevet i kommentarerne til modeloverenskomsten, hvorimod der ikke er 

helt sammenfald med tilgangen i bemærkningerne til L19569. 

Den primære forskel består i, at L195 ikke synes at tillægge ydelsens integration i den formelle 

arbejdsgivers virksomhed videre betydning, og det anføres, at de sekundære kriterier anvendes ved 

vurderingen af, om tjenesteydelsen er tilstrækkeligt udskilt fra den danske virksomhed, og dermed om 

ydelsen ikke skal anses for at udgøre en integreret del af hvervgivers virksomhed. Der lægges således 

op til en anden analyse end nævnt i modeloverenskomstens kommentarer, da denne lægger op til en 

toleddet analyse, hvorefter der først ses på arten af de leverede tjenesteydelser samt heri ansvar og 

økonomisk risiko, og om arbejdet udgør en integreret del af hvervgivers virksomhed. Såfremt denne 

analyse peger i retning af, at den danske virksomhed skal anses som den reelle arbejdsgiver, inddrages 

de sekundære kriterier for at vurdere, om ansættelsesforholdet reelt er forskelligt fra det formelle. De 

sekundære kriterier skal således ikke anvendes i analysen af ydelsens integration i såvel hvervgivers 

som den formelle arbejdsgivers forretningsmæssige virksomhed, men derimod i vurderingen af, hvilken 

virksomhed, der reelt er personens arbejdsgiver. Om end styresignalet anvender en anden terminologi 

synes fremgangsmåden i høj grad at være i overensstemmelse med modeloverenskomsten. 

Ydermere er L 195’s omtale af ansvar mærkværdig. En vurdering af ansvar og økonomisk risiko er efter 

OECD’s retningslinjer afgørende for den samlede vurdering. Det kan derfor næppe ses som værende 

                                                           
68 SR.2014.0284 side 3 
69 SR.2014.0284 side 4 
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udtryk for gældende ret, at kriterierne ansvar og risiko ikke har nogen betydning, såfremt 

tjenesteydelsen isoleret set udgør en del af den danske virksomheds forretningsområde, og det ville da 

også være i direkte strid med OECD’s retningslinjer, såfremt dette var tilfældet. Det kan således ikke 

tages til udtryk for, at fordelingen af ansvar og risiko ikke har betydning, men derimod at 

arbejdsudlejevurderingen ikke er bundet af en entreprisekontrakts bestemmelser herom, såfremt 

kontrakten anses som en formalitet, jf. princippet om substans over form.  

 Man kan på baggrund af ovenstående hævde, at der opstår en retskildemæssig udfordring ved det, 

at SKAT skal anvende retningslinjer, der følger kommentarerne til modeloverenskomsten, men som 

indeholder en anden analyse end den, der lægges op til i bemærkningerne til den interne regulering70. 

Indledningsvis bemærkes, at der ikke er nogen folkeretlig forpligtelse til at fortolke intern dansk 

skattelovgivning i overensstemmelse med OECD’s modeloverenskomst71, og at kommentarerne som 

udgangspunkt ikke udgør en sædvanlig retskilde/fortolkningsbidrag på linje med praksis og 

forarbejderne. Dog kan kommentarerne inddrages ved fortolkningen af interne danske skatteregler og 

kunne begrundes med henvisning til sædvanlig retskilde i tilfælde, hvor man i forarbejderne angiver, at 

man tilstræber, at formulere indholdet af bestemmelsen i overensstemmelse med indholdet af 

modeloverenskomsten. Det er f.eks. fast antaget, at det danske fast driftssteds-begreb skal fortolkes i 

overensstemmelse med modeloverenskomstens art. 5. 

Formålet med lovændringen var at tilnærme sig internationale standarder og dermed skabe 

sammenhæng mellem fortolkningen efter intern dansk ret og fortolkningen, som kommer til udtryk i 

modeloverenskomsten. Reglerne må derfor skulle fortolkes i lyset af kommentarerne, da disse ligger til 

grund for de danske regler72. Formodningen må ligeledes være for, at ændringen af KSL § 2, stk. 1, nr. 

3 ikke har til hensigt at tilsidesætte reglerne i modeoverenskomsten73. Yderligere vil en dansk 

internretlig praksis, der ikke er i overensstemmelse med OECD’s retningslinjer, ikke kunne fastholdes 

over for de lande, Danmark har en DBO med. Disse lande (domicilstaten) kan således nægte sig enig i, 

at Danmark skal tildeles beskatningsretten, hvorfor der opstår en dobbeltbeskatningssituation, som må 

forsøges løst ved den gensidige aftaleprocedure.  

                                                           
70 SR.2014.0284 side 4 
71 Winther-Sørensen, Niels, Skatteretten 3, 2013, side67 
72 Skatteudvalget 2013-14, SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 659, Samrådsspørgsmål AL og AN-AR – 
talepapir, 27. juni 2014. 
73 SR.2014.0284 side 4 samt Aage Michelsen, International Skatteret, 3. udgave 2003, side 54 samt Niels 
Winther-Sørensen, Skatteretten 3, 2013, side 36 om ”Treaty overriding”.  
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Jesper Demming74 finder holdepunkter for, at bemærkningerne til L195 faktisk indeholder en 

henvisning til fremgangsmåden i modeloverenskomsten, men at der ikke er lagt store kræfter i at 

forklare mekanikken. Dette kan af undertegnede tiltrædes, og det fremgår da også, at de supplerende 

kriterier navnlig skal inddrages i situationer, hvor den danske og den udenlandske virksomhed leverer 

ydelser inden for samme område, og der er tvivl, om ydelsen er tilstrækkeligt udskilt. Dette burde 

indikere, at det ikke er tilstrækkeligt, at tjenesteydelsen er en integreret del af hvervgivers virksomhed. 

Formålet med L195 var at tilnærme sig internationale standarder, og det synes derfor mest oplagt, at 

de danske regler om arbejdsudleje skal fortolkes i lyset af OECD’s retningslinjer. 

Delkonklusion 

Som konklusion på ovenstående må udgangspunktet for arbejdsudlejevurderingen være, at der 

foretages en indledende analyse af tjenesteydelsens karakter, og hvorvidt ydelsen udgør en integreret 

del af den danske virksomhed. I den forbindelse er det væsentligt at fastslå, om det er den danske eller 

udenlandske virksomhed, som bærer ansvaret og den økonomiske risiko for arbejdsresultatet. Denne 

vurdering skal følges op af en mere traditionel analyse af de supplerende kriterier, og dermed hvem 

der udøver arbejdsgiverbeføjelserne. Ud fra en samlet konkret vurdering afgøres det, om der er tale 

om arbejdsudleje eller entreprise – red. om hvem der er reel arbejdsgiver. I den forbindelse spiller 

tjenesteydelsens karakter en afgørende rolle for vurderingen af de supplerende kriterier. DJV anvender 

en anden terminologi, hvorefter det skal vurderes om opgaven er tilstrækkeligt udskilt til en 

selvstændig udenlandsk virksomhed, men denne vurdering følger generelt OECD’s retningslinjer. 

Ovenstående betyder, at der fortsat skal ses på den mellem den danske og udenlandske virksomhed 

indgåede kontrakt, hvilket særligt gælder, når den udenlandske virksomhed driver virksomhed inden 

for samme område som den danske virksomhed. Dog skal afgørelsen baseres på en realitetsvurdering 

af de faktiske forhold, og ikke hvad parterne formelt har aftalt i en entreprisekontrakt. SKAT kan således 

ud fra en substans over form vurdering se bort fra bestemmelserne i en formel aftale, hvis arbejdets 

karakter medfører, at der reelt ikke er noget væsentligt indhold i de forpligtelser m.v., som den 

udenlandske arbejdsgiver har påtaget sig75. Det skal i den forbindelse påpeges, at arbejdet ofte udføres 

i henhold til en obligationsretligt forpligtende entreprisekontrakt, hvorfor øvelsen i virkeligheden bliver 

at vurdere, hvornår parternes aftale skal tages for pålydende, samt hvornår man kan se igennem 

aftalen76. Derved kommer anvisningerne og retningslinjerne i princippet også til at indgå i en vurdering 

                                                           
74 SR.2014.0147 side 3 
75 SKM2014.478.SKAT samt DJV 2015-2 afsnit C.F.3.1.4.1 samt hensigten i bemærkningerne til L 195. 
76 SR2014,0147, side 4 
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af, om der er tale om en reel henholdsvis formel aftale om levering af tjenesteydelser, og derved om 

der reelt er tale om levering af arbejdskraft.  

 I forhold til praksis efter de tidligere regler, er der truffet en ganske betydelig mængde afgørelser, 

hvor domstolene skulle tage stilling til, om der reelt forelå arbejdsudleje på baggrund af de faktiske 

omstændigheder samt de mellem parterne indgåede aftalevilkår. I den forbindelse er det min 

opfattelse, at vurderingen efter de nye anvisninger i de fleste tilfælde for så vidt ikke er væsensforskellig 

fra de tidligere regler i situationer, hvor den danske og udenlandske virksomhed opererer inden for 

samme område, da der fortsat efter de nye regler skal foretages en vurdering af, hvilken virksomhed, 

der udøver arbejdsgiverbeføjelserne.  

 I tilfælde, hvor tjenesteydelsen ikke er integreret i hvervgivers virksomhed, er der ingen tvivl om, 

at der aldrig kan foreligge arbejdsudleje. Modsat i den situation, hvor tjenesteydelsen ikke er integreret 

i den udenlandske virksomhed er det uklart, om forholdet skal vurderes på baggrund af kontrakten og 

de supplerende kriterier, eller om det er tilstrækkeligt, at ydelsen ikke er integreret i den udenlandske 

virksomhed til at statuere arbejdsudleje. Jesper Demming er af den overbevisning, at involvering af de 

supplerende kriterier i disse situationer er overflødig77. Hertil er jeg ikke så skråsikker på, at der kan 

statueres arbejdsudleje uden inddragelse af de sekundære kriterier, da det jo konkret skal vurderes, 

om der er sket tilstrækkelig udskillelse til selvstændig udenlandsk virksomhed – dog må det formodes, 

at der i disse situationer vil være tale om arbejdsudleje, fordi parternes aftale anses som en formalitet, 

og fordi det må formodes, at de almindelige arbejdsgiverbeføjelser ligger hos hvervgiver.  

 Den i mine øjne væsentligste ændring i forhold til de tidligere regler synes at være, at der skabes 

hjemmel til at lægge vægt på tjenesteydelsens karakter og dennes integration i hvervgivers virksomhed. 

Dermed kan det netop undgås, at man kan undgå dansk skattepligt ved konstruktion af en 

entreprisekontrakt, som formelt set tillægger den udenlandske virksomhed arbejdsgiverbeføjelserne i 

situationer, hvor der reelt er tale om levering af arbejdskraft. Dette gælder navnlig ved professionel 

udleje af mandskab, hvor det må forventes, at hvis de nye regler virker efter intentionen, så vil de 

udlejede medarbejdere blive omfattet af dansk beskatning, uanset udformningen af en eventuel 

entreprisekontrakt78. Denne vurdering finder støtte i eks. 4 i pkt. 8.22-8.23 i kommentarerne til OECD’s 

modeloverenskomst79. Yderligere vil man i den situation nok få svært ved at overbevise SKAT om, at 

der er sket tilstrækkelig udskillelse til selvstændig udenlandsk virksomhed. 

                                                           
77 SR.2014.0147 
78 SR.2014.0147, side 4. samt DJV 2015 C.F.3.1.4.1 under afsnit ”ansættelse gennem vikarbureauer 
79 Se ligeledes DJV 2015 C.F.3.1.4.1 under afsnit ”ansættelse gennem vikarbureauer”. 
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Tjenesteydelsens karakter og dennes betydning for den samlede vurdering kommer særligt til udtryk i 

DJV i forbindelse med vurderingen af, hvilken virksomhed der bærer ansvaret for arbejdsresultatet, 

samt i tilfælde hvor den udenlandske arbejdsleders instruktion, vejledning m.v. får en mere 

underordnet betydning ved arbejdsfunktioner af mindre kompliceret karakter. 
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Kapitel 6 

Integreret del af virksomheden 

Som omtalt blev begrebet integreret del af hvervgivers virksomhed indført som det primære kriterium 

i vurderingen af, om der foreligger arbejdsudleje i henhold til internretlige danske skatteregler. Det er 

derfor af væsentlig betydning at afklare, hvad der ligger i begrebet, samt hvilken betydning det har. 

I bemærkningerne til L195 fremgår, at begrebet kan dække over arbejde, som udgør virksomhedens 

kerneydelser eller arbejde, som udøves som et naturligt led i en virksomheds drift, f.eks. bogholderi, 

rengøring eller kantinedrift. Begrebet er således ikke begrænset til disse to områder. Anden del 

vedrørende naturligt led i virksomhedens drift indbefatter en række hjælpe- eller stabs-funktioner i 

virksomheden, hvorimod første del vedrører selve virksomhedens kernefunktion eller med andre ord 

hvervgivers forretningsgrundlag. Som lovforarbejderne samt DJV er formuleret sammenholdt med 

Skatterådets praksis foretages vurderingen uafhængigt af fordelingen af ansvar og økonomisk risiko. 

Selve begrebet er ikke nærmere forklaret i bemærkningerne til L195 eller for den sags skyld i 

kommentarerne til modeloverenskomsten, men er derimod forsøgt anvist ved en række eksempler.  

Eksemplerne i såvel bemærkningerne til L195 som DJV nævner nogle tilfælde, hvor ydelsen utvivlsomt 

vil være en integreret del af den danske virksomheds forretningsområde. Det drejer sig om tilfælde, 

hvor et dansk gartneri indgår en aftale med en udenlandsk virksomhed om plukning af tomater. 

Tilsvarende gør sig gældende, hvis et hotel får tilført en receptionist80. I disse og lignende tilfælde vil 

der efter de indførte regler ikke være tvivl om, at ydelsen er en integreret del af hvervgivers 

virksomhed. 

Modsat vil en kontrakt mellem et udenlandsk selskab, som er specialiseret i computersoftware og et 

dansk selskab om nærmere definerede instruktioner i brugen af software i det danske selskab, som 

udgangspunkt ikke være en integreret del af den danske virksomheds forretningsområde81. Tilsvarende 

vil der ikke være tale om arbejdsudleje, hvis et dansk hotel indgår kontrakt med et udenlandsk 

byggefirma om ombygning af hotellets køkken, fordi ombygning af køkkener ikke er hotellets 

forretningsområde82. 

Får en hovedentreprenørvirksomhed, der har til formål at opføre huse udført byggearbejde i form af 

                                                           
80 Jf. eks. 3 i bemærkningerne til § 2, nr. 1, i L 195 2011/2012 
81 Jf. eks. 1 i bemærkningerne til § 2, nr. 1, i L 195 2011/2012 samt SKM2014.195.SR 
82 Jf. eks. 4 i bemærkningerne til § 2, nr. 1, i L 195 2011/2012. Dette eksempler fremgår ikke af kommentarerne 
til modeloverenskomsten, og det fremgår noget uklart, hvorfor man specifikt har valgt at inddrage netop dette 
eksempel, da eksemplet har lighedstræk med eks 1 vedrørende computersoftware.  
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murer-, tømrer-, og el-arbejde af underleverandører, vil disse ydelser som udgangspunkt være 

integrerede i hovedentreprenørens forretningsområde83. 

Der synes ikke at være holdepunkter for, at SKAT efter udsendelsen af styresignalet har ændret praksis 

ift. vurderingen af, om en aktivitet ligger inden for den danske virksomheds forretningsområde. Jesper 

Demming anfører, at ”det virker som business as usual”84. 

Før præciseringen i styresignalet havde SKAT en formodning om, at det udførte arbejde udgjorde en 

integreret del af hvervgivers virksomhed, såfremt arbejdet typisk lå inden for den danske virksomheds 

branche85. Denne formodningsregel fremgår ikke længere af de efterfølgende udgaver af DJV, men 

dette ses ikke at have haft nogen praktisk betydning og må derimod skulle ses i lyset af, at man i 

styresignalet præcisererede, at man efter omstændigheder ville anerkende, at virksomheden kan bruge 

underleverandører, herunder inden for samme branche, uden at de ansatte skal beskattes efter 

reglerne om arbejdsudleje.   

Skatterådets praksis viser, at man i langt de fleste af de offentliggjorte sager, anser tjenesteydelsen for 

at vedrøre den danske virksomheds forretningsområde. Man kommer i enkelte sager frem til, at 

karakteren af tjenesteydelsen ikke kan anses for at udgøre en integreret del af hvervgivers virksomhed. 

Det drejer sig hovedsageligt om sager, hvor den udenlandske tjenesteyder er antaget af en dansk 

virksomhed til den danske virksomheds eget brug, dvs. hvor den udenlandske tjenesteyder ikke indgår 

som underleverandør86. 

Som eksempel på ovenstående kan nævnes SKM.2013.251.SR, hvor Skatterådet fandt, at opførelse og 

montering af en ny forlystelse ikke var en del af den danske forlystelsesparks kerneydelser. 

Et lignende tilfælde forelå i SKM.2013.32.SR, hvor en kontrakt om reparation af en pram for et dansk 

rederi ikke medførte arbejdsudleje, da arbejdet ikke udgjorde en integreret del af de aktiviteter, som 

det danske rederi udøvede87.  

Fælles for ovennævnte Skatterådsafgørelser er, at disse harmonerer med eksemplerne i 

bemærkningerne til L195 – særligt eksempel 1 og 4, og at hvervgiver er slutbruger af ydelsen. Der er 

således ikke tale om, at den danske virksomhed har hyret en underleverandør til at udføre en delopgave 

i forbindelse med en entreprise, og det synes klart, at arbejdet ikke udgør virksomhedens kerneydelser. 

                                                           
83 DJV 2015-2 C.F.3.1.4.1  
84 SR.2014.0147, side 3 
85 DJV 2014-1 afsnit C.F.3.1.4.1 under afsnittet ”arbejdets reelle indhold og karakter” 
86 SU 2013, 273, pag. 589. 
87 Se lignende eksempler i SKM2013.450.SR og SKM2013.718.SR 
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Der har særligt været udfordringer i fortolkningen af reglerne i forbindelse med konsulentvirksomhed 

eller entreprenørers bygge- og anlægsvirksomhed, hvor man roligt kan sige, at Skatterådet har anlagt 

en meget bred definition/forståelse af hvervgivers virksomhed, og hvad der udgør dennes 

kerneaktivitet.  

Særligt vedrørende konsulentydelser 

Jesper Demming karakteriserer SKATs praksis og vurdering af, om en given aktivitet er integreret i 

hvervgivers virksomhed som noget firkantet, sort-hvid, og han kritiserer SKATs praksis for at være 

skabelonagtig88. Han beskriver SKATs praksis på den måde, at såfremt et dansk konsulenthus benytter 

udenlandsk arbejdskraft fra et udenlandsk konsulenthus som underleverandør, så vil ydelserne pr. 

definition være en integreret del af det danske konsulenthus’ forretningsområde. David Munch89 har 

samme opfattelse og angiver, at konsulentvirksomhed i princippet kan omfatte alle konsulentydelser. 

Tilsvarende bemærker han, at det samme gælder for entreprenørers byggevirksomhed, hvor det ikke 

tillægges vægt, at underleverandøren udfører ydelser, som entreprenøren ikke selv udfører. 

Ovenstående kan illustreres ved SKM.2013.381.SR, hvor en dansk konsulentvirksomhed havde indgået 

en kontrakt med en dansk kunde om levering af en række konsulentydelser. Den danske virksomheds 

konsulentydelser kunne typisk opdeles i flere delprojekter. I forbindelse med salg af ERP- og HR-

løsninger hentede den danske virksomhed specialister ind udefra, da man ikke selv besad disse 

kompetencer. Konkret skete det ved, at disse delprojekter blev udbudt til en underleverandør, som 

løste opgaven i overensstemmelse med en kravspecifikation. Den danske virksomhed begrundede 

denne fordeling med, at man var behjælpelig med at finde en egnet forretningspartner til løsning af de 

opgaver, den danske virksomhed ikke selv havde kompetencerne til, og at den danske virksomhed ofte 

stod som den umiddelbare kontraktpart over for kunden ud fra et ønske fra kunden om enkelthed.  

SKAT kom frem til, at der i sagen var tale om arbejdsudleje ud fra den betragtning, at den danske 

virksomheds kerneydelse var at levere konsulentydelser, og at den udenlandske konsulentvirksomhed 

leverede konsulentydelser, som det danske konsulenthus videresolgte. Det afgørende var, at den 

danske virksomhed indgik aftale med en kunde om levering af et givent projekt, og i den forbindelse 

spillede det ingen rolle, at de ydelser, som underleverandøren leverede, lå uden for den danske 

konsulentvirksomheds forretningsområde. SKATs vurdering var derfor, at ydelsen var integreret i den 

                                                           
88 SR.2014.0147, side 3. 
89 SU 2013, 273, pag. 589. 



Side 47 af 86 
 

danske virksomheds forretningsområde, fordi ydelsen indgik direkte i den danske virksomheds 

omsætningsled. 

Ovenstående fortolkning må formodes at ligge til grund for styresignalet og eksemplerne heri. 

Eksempel 1a, som har lighedstræk med ovenstående, vedrører en dansk IT-virksomhed, som indgår 

kontrakt med en udenlandsk IT-virksomhed om integration af et standardsystem med en kundes 

eksisterende IT-system. Den danske virksomheds konsulenter besidder ikke selv disse kompetencer. I 

eksemplet foreligger der ikke arbejdsudleje, men dette ud fra en samlet vurdering af, at ydelsen er 

tilstrækkeligt udskilt fra den danske virksomhed. Konklusionen forudsætter dermed, at der er tale om 

en integreret del af den danske virksomheds forretningsområde. 

Ovennævnte afgørelse i SKM.2013.381.SR blev påklaget til Landskatteretten, og LSR ændrede 

Skatterådets svar på 2 ud af 3 spørgsmål90 og fandt således, at der i det konkrete tilfælde ikke var tale 

om arbejdsudleje. LSR traf sin afgørelse, bl.a. med henvisning til modeloverenskomsten, med følgende 

begrundelse, som er bemærkelsesværdig ift. SKATs hidtidige praksis: 

”I den foreliggende sag er det oplyst, at H1 vil indgå aftaler om levering af konsulentydelser inden for 

områder, som H1 ikke markedsfører, ikke selv har viden om og derfor ikke leverer, at 

underleverandørens ydelse vil være klart defineret og afgrænset, adskilt fra den øvrige del af projektet, 

og at underleverandøren har et selvstændigt økonomisk ansvar. 

Landsskatteretten er enig i, at arbejde, der udføres i henhold til aftaler med underentreprenører, under 

disse omstændigheder ikke skal anses for en integreret del af H1’s virksomhed”. 

Ud fra LSRs begrundelse er det vanskeligt at vurdere, om konsulentydelserne isoleret set var at betragte 

som integrerede i hvervgivers virksomhed, hvilket var SKATs opfattelse, da man lægger vægt på, at 

ydelserne var klart definerede og afgrænsede og adskilt fra den øvrige del af projektet, samt at 

underleverandøren dermed havde et selvstændigt økonomisk ansvar. Det fremgår ikke eksplicit, men 

derimod lader det til, at LSRs opfattelse er, at opgaven er udskilt til en selvstændig udenlandsk 

virksomhed. For denne vurdering var det ikke nødvendigt at inddrage de supplerende kriterier. 

Umiddelbart synes vurderingen at hvile på fremgangsmåden i pkt. 8.13 i kommentarerne til OECD’s 

modeloverenskomst. 

LSR underkender, at ydelsen er en integreret del af H1’s virksomhed, hvorfor der i den konkrete sag 

ikke foreligger arbejdsudleje blot fordi, at H1 videresælger ydelsen, og den dermed indgår i H1’s 

                                                           
90 SKM2015.448.LSR 
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omsætningsled. Afgørelsen er i mine øjne helt korrekt og i overensstemmelse med kommentarerne til 

OECD’s modeloverenskomst. Man skal huske på, at reglerne har til hensigt at afklare, hvorvidt de 

udenlandske medarbejdere reelt er i et ansættelsesforhold til den danske virksomhed, eller om der er 

tale om en reel kontrakt mellem to separate virksomheder. Den udenlandske virksomhed er 

selvstændigt ”med på holdet”, hvorfor medarbejderne ikke kan anses for at være stillet til rådighed for 

den danske virksomhed. I den forbindelse kan der henvises til eks. 5 i kommentarerne til OECD’s 

modeloverenskomst91, hvor det konkluderes, at arbejdslandet med rette har beskatningsretten ud fra 

den betragtning, at det arbejde, der udføres af ingeniøren, udføres på vegne af virksomheden i 

kildelandet og ikke på vegne af personens formelle arbejdsgiver. Det er netop ikke tilfældet i denne 

sag. 

 

Særligt vedrørende bygge- og anlægsbranchen 

SKATs måske noget skabelonagtige fremgangsmåde kommer særligt til udtryk i Skatterådets praksis i 

underentrepriseforhold. F.eks udgjorde loftsmontering i SKM2014.169.SR en integreret del af en dansk 

hovedentreprenørs virksomhed92. 

Spørger havde i SKM2014.681.SR til formål at være en projektvirksomhed, som leverede og 

projekterede løsninger inden for membranteknologi, der anvendtes, når der i et projekt skulle 

anvendes tekstilarkitektur samt forestå projektledelsen af disse delprojekter i et byggeri. De to ejere 

kunne ikke selv og havde ingen ansatte til at udføre det praktiske arbejde med at fremstille og opstille 

de nødvendige stålelementer, bearbejde og fastgøre tekstilerne samt vedligeholde og servicere disse 

konstruktioner. Disse opgaver blev løst af underleverandører. Også i denne sag måtte ydelserne som 

udgangspunkt skulle anses for at vedrøre spørgers forretningsområde ud fra den betragtning, at 

spørger stod for og bar ansvaret for afleveringen af det samlede projekt. 

SKM2014.799.SR vedrørte en spørger, som var et byggefirma, der tegnede og opførte arkitekttegnede 

helårs- og fritidshuse. Spørger havde bl.a. to tømrere ansat, men murer- og flisearbejder blev udført af 

underentreprenører. SKAT fandt, at disse ydelser indgik i spørgers kerneydelser93.  

                                                           
91 Jf. pkt. 8.24-8.25 i kommentarerne til art. 15 i OECD’s modeloverenskomst (2014) 
92 Se i den forbindelse ligeledes SKM2015.158.SR 
93 Se tilsvarende SKM2015.385.SR 
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Tilsvarende er arbejdet i flere sager anset for værende integreret i hvervgivers virksomhed i forbindelse 

med installation, servicering og montage94. 

Fælles for alle de ovennævnte sager er, at Skatterådet som udgangspunkt anså tjenesteydelserne for 

integrerede i hvervgivers virksomhed – dette også selvom hvervgiver ikke beskæftiger nogle 

medarbejdere, men får arbejdet udført af underentreprenører, og selv kun forestår selve 

projekteringen. Baggrunden herfor i henhold til SKATs opfattelse i sagerne var, at opgaverne indgår i 

den danske virksomheds’ kerneydelse – i SKM2015.388.SR, som vedrørte montageopgaven i 

forbindelse med salg af produktionsanlæg, henviste man til, at den danske virksomhed solgte en samlet 

pakke til kunderne.  

Dog fandt Skatterådet i samtlige af de refererede sager, at der efter en samlet vurdering reelt var tale 

om, at underleverandøren/entreprenøren udførte opgaven som led i selvstændig udenlandsk 

erhvervsvirksomhed, hvorfor arbejdet udført af medarbejderne skulle anses for udført for 

underleverandøren som arbejdsgiver og ikke for spørger. Dette ud fra den betragtning, at 

underentreprenørens ydelser kunne adskilles og afgrænses fra det arbejde den danske virksomhed 

beskæftigede sig med. Yderligere lagde man bl.a. til grund, at underentreprenøren bar den økonomiske 

risiko og ansvaret for det udførte arbejde, samt at underleverandøren udøvede instruktion, vejledning 

og kontrol over de ansatte og udøvede de sædvanlige arbejdsgiverbeføjelser. 

Det lader i den forbindelse til, at Skatterådet i høj grad lægger den mellem den danske og udenlandske 

virksomhed indgåede kontrakt til grund for afgørelsen. Dette kunne umiddelbart give anledning til at 

tro, at den ”substans over form-vurdering” og skærpelse af reglerne i medfør af bemærkninger til L 195 

ikke har manifesteret sig i SKATs praksis efter praksisændringen. Hertil må blot konstateres, at det ikke 

lader til, at Skatterådet i de pågældende sager har haft konkret anledning til at så tvivl om de indgåede 

kontrakter, og at der derfor er tale om reelle aftaler om levering af tjenesteydelser. Denne tilgang synes 

at harmonere med tilgangen i pkt. 8.11 i kommentarerne til modeloverenskomsten. Hertil må det 

yderligere påpeges, at Skatterådet ved bindende svar vurderer påtænkte dispositioner, hvorfor det 

måske efterfølgende viser sig, at de faktiske forhold viser et andet billede end forelagt for SKAT. Derved 

ville en konkret vurderingen af de faktiske omstændigheder måske efterfølgende kunne resultere i en 

anden afgørelse. 

                                                           
94 Se f.eks. SKM2015.388.SR, SKM2015.86.SR, SKM2015.80.SR, SKM2015.29.SR og SKM2015.19.SR. 
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Tjenesteydelsernes karakter 

I forlængelse af lige oven for må det understreges, at tjenesteydelserne kan have en sådan karakter, at 

der ud fra en realitetsvurdering kan statueres arbejdsudleje ud fra den betragtning, at der reelt er tale 

om levering af arbejdskraft, og at det således konkret ikke er muligt at udskille arbejdet til selvstændig 

virksomhed. Dette kommer bl.a. til udtryk i SKM2015.209.LSR, som vedrørte en 

vognmandsvirksomhed, der udførte kørsler i det meste af Europa. Selskabet havde ca. 300 lastbiler 

indregistreret, men havde ingen chauffører ansat. Man gjorde i stedet brug af ca. 700 chauffører, der 

var ansat i et datterselskab i udlandet, som dermed varetog de almindelige ansættelsesretlige 

funktioner og aflønning over for de ansatte. Konkret var arbejdsdelingen den, at selskabet, når dagens 

nyindkomne kørselsordrer var modtaget, kontaktede en afdeling i datterselskabet, som herefter 

forestod den videre kontakt til de lønansatte chauffører. Chaufførfunktionen var dermed ledet af det 

udenlandske datterselskab.  

Selskabet argumenterede for, koncernen var funktionsopdelt, og at man havde outsourcet selve 

chaufførfunktionen til det udenlandske datterselskab. LSR fandt, at chaufførfunktionen, ledet af 

datterselskabet, udgjorde en integreret del af selskabets virksomhed i Danmark. LSR hæftede sig i den 

forbindelse ved, at kerneområdet for selskabet var at udføre transportopgaver, og for at varetage 

denne opgave skal der nødvendigvis være chauffører til at forestå transporterne/køre lastbilerne. 

Transporterne kunne således ikke foretages uden egne eller indlejede chauffører, hvorfor de måtte 

anses for at være en integreret del af selskabets aktivitet. Man stadfæstede derfor SKATs afgørelse, og 

at der dermed var tale om arbejdsudleje. Lignende argumenter findes i SKM2015.625.SR vedrørende 

landbrug samt SKM2015.415.SR vedrørende klipning og bundtning af pyntegrønt, hvor Skatterådet i 

begge sager fandt, at ydelserne i det væsentligste leveres i form af arbejdskraft, og at aflønningen 

nærmere afspejler akkordlignende vilkår. I begge sager statueres der arbejdsudleje på trods af en 

indgået entrepriseaftale, da den danske virksomhed ud fra substans over form skulle anses for den 

reelle arbejdsgiver. I SKM.2015.625 påpeger Skatterådet, at der efter lovændringen i 2012 ikke er 

praksis for, at arbejdet i virksomheden udskilles fra selve virksomheden. Disse synspunkter synes 

forenelige med hensigten med lovændringen. 

Opsamling 

Ovenstående gennemgang viser ikke det samlede billede af praksis men illustrerer, at SKAT fortolker 

det nye begreb integreret del af virksomheden bredt, og at man fortolker begrebet uafhængigt af, 

hvilken virksomhed, der bærer ansvaret eller risikoen for arbejdsresultatet. Det lader på baggrund af 

DJV og Skatterådets afgørelser efter praksisændringen til, at begrebet alene anvendes til at vurdere, 



Side 51 af 86 
 

om virksomhederne opererer inden for samme branche og forretningsområde. Selve karakteren af 

tjenesteydelsen anvendes derimod snarere i vurderingen af, om ydelsen er tilstrækkeligt udskilt. Man 

foretager derfor en sproglig sammenligning af virksomhedens arbejdsområde og ikke en konkret 

vurdering af, hvad virksomheden egentligt beskæftiger sig med. 

Det må forventes, at de væsentligste tvivlsspørgsmål også fremadrettet vil rette sig mod, hvornår de 

supplerende kriterier skal i spil, og hvornår de er opfyldt i relation til den danske eller udenlandske 

virksomhed95. Derfor bliver analysen af, hvornår der er sket udskillelse til en selvstændig udenlandsk 

virksomhed afgørende, og karakteren af den leverede ydelse får derfor snarere betydning for denne 

vurdering. 

  

                                                           
95 SR.2014.0147 side 4 
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Kapitel 7 

Permanent outsourcing og selvstændig kontraktproducent 

Det fremgår af såvel bemærkningerne til L 195 samt DJV afsnit C.F.3.1.4.1, at det af arbejdstageren 

udførte arbejde ikke udgør en integreret del af hvervgiverens virksomhed, såfremt den danske 

virksomhed på mere permanent basis har outsourcet en arbejdsopgave til en selvstændig virksomhed. 

Tilsvarende gør sig gældende, såfremt den danske virksomhed får leveret ydelserne af en selvstændig 

kontraktproducent.  

Der er ikke meget vejledning at hente i hverken forarbejder eller i den juridiske vejledning i forhold til 

at forstå rækkeviden af dette, samt hvilke forhold, som skal være opfyldt, før der kan være tale om 

outsourcing eller selvstændig kontraktproducent, ligesom der ikke lægges op til en egentlig skatteretlig 

definition af begrebet. Sondringen har dog mistet lidt af sin betydning efter SKATs praksisændring. 

SKAT forstår outsourcing på følgende måde, jf. DJV: ”Ved outsourcing forstås, at en virksomhed ikke 

længere selv varetager opgaven men overlader opgaven til en anden eller andre selvstændige og 

uafhængige virksomheder. Det kan fx forekomme, hvis det ikke økonomisk kan betale sig at løse 

opgaven selv, og den danske virksomhed derfor tilkøber sig ydelsen fra den anden virksomhed”.  

Der er efter SKATs opfattelse sket permanent outsourcing i tilfælde af, at en producent ophører med 

at køre sine produkter ud til kunderne og i stedet lader dette arbejde varetage af en selvstændig 

vognmand.  

De forskellige fortolkningsbidrag, som kunne inddrages i fortolkningen af begrebet er 

bemærkelsesværdigt tavse. Dog kan det efter Skatterådets praksis udledes, at ydelserne skal være 

individualiserede og klart afgrænset fra de ydelser, lejeren udfører, samtidig med at aftalen skal have 

en vis fasthed og permanens. 

Fra Skatterådets praksis kan nævnes SKM2013.86.SR, som vedrørte en minkfarm, som påtænkte at 

indgå en aftale med en udenlandsk virksomhed om at stå for driften af farmen i en periode på 5 

måneder. Skatterådet fandt, at aktiviteterne måtte betragtes som en integreret del af virksomhedens 

minkfarm, og ”aktiviteterne anses ikke i relation til arbejdsudlejereglerne – for outsourcet, fordi de ikke 

er udskilt på mere permanent basis, men blot udføres midlertidigt på kontrakt af en udenlandsk 

virksomhed”. Afgørelsen er ikke blevet genoptaget, hvilket antyder, at SKAT heller ikke har set ydelsen 

for tilstrækkeligt udskilt efter den nye praksis. Sagen ligner et kerneeksempel på et forhold, som det 

var hensigten med lovændringen at sikre ikke skulle kunne undgå beskatning i Danmark. Ud fra en 

substans over form vurdering er det nærliggende at antage, at personerne reelt er stillet til rådighed 



Side 53 af 86 
 

for at udføre arbejde for hvervgiver, da det efter lovændringen ikke synes muligt at udskille driften fra 

virksomheden på denne måde. 

I SKM2013.402.SR tiltrådte Skatterådet, at det efter omstændighederne kan anses for outsourcing, 

såfremt spørger udskiller en bestemt distributionsopgave (fx bestemt geografisk område) til en 

udenlandsk virksomhed, som kan danne grundlag for en selvstændig virksomhed for en fast udenlandsk 

underleverandør. Afgørelsen lægger således op til, at en dansk virksomhed kan outsource dele af sin 

virksomhed f.eks. således at virksomheden selv varetager distributionsopgaven med tryksagerne i en 

del af landet, mens distributionen varetages af en udenlandsk underleverandør i andre dele af landet. 

Yderligere fremgår det afgørelsen, at Skatterådet er af den opfattelse, at permanens indebærer, at 

tidsbegrænsede kontrakter med en underleverandør ikke kan anses for outsourcing i relation til 

arbejdsudlejereglerne Spørgers ønske om en tidsmæssig begrænsning på 6 måneder kunne ikke anses 

for tilstrækkeligt til, at der er tale om outsourcing. 

SKM2013.479.SR vedrørte en spørger, som drev forretning med udlejning og salg af fast ejendom. 

Spørger skulle sædvanligvis ombygge lejemålet ved indgåelse af nye lejemål. Virksomhedens egne 

medarbejdere foretog mindre håndværksopgaver på selskabets ejendomme, hvorimod man i tilfælde 

af ombygning indgik aftale med danske eller udenlandske virksomheder. Skatterådet oplyste i den 

forbindelse, at såfremt ombygningsopgaverne udlægges til samme udenlandske virksomhed, er 

betingelserne for permanent outsourcing opfyldt. Hvis spørger fra opgave til opgave bestemmer, 

hvordan og af hvem opgaven skal løses er der ikke tale om outsourcing. 

Afgørelsen fremgår besynderligt nok stadig af oversigten i DJV over afgørelser, hvorfor sagen ikke er 

blevet genoptaget. Det fremgår ej heller, at sagen er påklaget til LSR, hvorfor afgørelsen må være udtryk 

for SKATs gældende praksis. Indledningsvis kan man med rette stille spørgsmålstegn ved, om 

ombygningsarbejder udgør en integreret del af virksomheden for en virksomhed, der driver forretning 

med udlejning og salg af fast ejendom - også selvom opgaverne forekommer jævnligt. Såfremt opgaven 

udgør en integreret del må det formodes, at ombygningsarbejderne opfylder betingelserne for at være 

tilstrækkeligt udskilt. I mine øjne fremgår det af de givne oplysninger og kontrakten klart, at spørger 

ikke skal anses for de udenlandske medarbejderes reelle arbejdsgiver.  

Det fremgår af flere af Skatterådets afgørelser96, at der ikke kan være tale om outsourcing, såfremt lejer 

fra opgave til opgave eller projekt til projekt udlægger opgaverne til en anden virksomhed. Skatterådet 

                                                           
96 Eks. SKM.2014.42.SR, SKM.2013.158.SR og SKM.2013.206.SR 
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begrunder dette med, at den danske virksomhed ikke på permanent basis har udlagt opgaven til anden 

virksomhed.  

David Munch opsummerede i september 2013 Skatterådets praksis på følgende måde: ”Det fremgår af 

skatterådets praksis, at der skal være tale om en længere periode, at lejer ikke træffer beslutning om 

underleverandør fra opgave til opgave, og at ydelserne skal være individualiserede og klart afgrænsede 

fra de ydelser, som lejeren udfører eller får udført af andre underleverandører”97. 

Selvstændig kontraktproducent 

Der foreligger ikke arbejdsudleje når den danske virksomhed får leveret varer af en selvstændig 

kontraktproducent. Får en dansk virksomhed produceret bestemte komponenter, som skal indgå i den 

danske virksomheds produkter, foreligger der ikke arbejdsudleje, jf. DJV.  

                                                           
97 SU 2013, 273 
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Kapitel 8 

Udskilt til en selvstændig udenlandsk virksomhed 

Såfremt det ud fra konkret vurdering af ovenstående kan konstateres, at den udenlandske virksomhed 

opererer inden for den danske virksomheds forretningsområde, skal det ud fra nedenstående afgøres, 

hvilken virksomhed, der er den reelle arbejdsgiver eller med DJV’s terminologi, om opgaven er udskilt 

til selvstændig virksomhed. 

I DJV-2015-2 anvender som omtalt oven for en anden terminologi end i kommentarerne til 

modeloverenskomsten. SKAT ses ligeledes at anvende kriterierne omkring ansvar og økonomisk risiko 

samt de supplerende kriterier i en vurdering af, om opgaven en udskilt til selvstændig udenlandsk 

virksomhed. I modeloverenskomstens kommentarer ses kriterierne ansvar og økonomisk risiko at være 

en del af vurderingen om integreret del af virksomheden, hvorfor der ikke synes at være fuldstændig 

overensstemmelse i forhold til fremgangsmåden. Dog synes denne forskel at være af mindre væsentlig 

karakter, da der trods alt foretages en vurdering af kriterierne, og det virker i bund og grund mere 

naturligt at foretage vurderingen af ydelsens integration i såvel den danske og udenlandske virksomhed 

uafhængigt af vurderingen af ansvar og risiko. Disse to kriterier synes mere egnede til at afgøre, om der 

reelt foreligger en entreprisekontrakt mellem to separate virksomheder. 

SKAT lægger i DJV op til, at opgaven, som leveres af ydelsen skal være klart udskilt og afgrænset, og 

såfremt dette ikke er tilfældet indgår arbejdet som en integreret del af den danske virksomhed, fordi 

arbejdet ikke har karakter af selvstændig udenlandsk virksomhed. Det er således afgørende at se på 

karakteren af opgaven, der skal løses samt på karakteren af den udenlandske virksomhed i forhold til 

den danske virksomhed. I forbindelse med at afgrænse den udenlandske virksomheds ydelser fra den 

danske virksomheds ydelser spiller ansvar og risiko en afgørende rolle. Dette ud fra den betragtning, at 

såfremt den udenlandske virksomheds ydelser ikke kan afgrænses, foreligger der ikke selvstændig 

udenlandsk virksomhed, bl.a. som følge af at ansvaret for det udførte arbejde ikke selvstændigt kan 

placeres. 

Foruden kriterierne ansvar og økonomisk risiko inddrages en analyse af de supplerende kriterier for at 

fastægge, hvilken virksomhed, der reelt er personens arbejdsgiver. I styresignalet hævdes det, at de 

supplerende kriterier ikke i sig selv er afgørende og kan have forskellig betydning i de enkelte 

situationer. Dog bør det tillægges stor vægt, om den danske virksomhede direkte eller indirekte fører 

tilsyn med, leder eller kontrollerer den måde, hvorpå tjenesteydelsen udføres. Umiddelbart synes 

modeloverenskomsten ikke at lægge op til, at kriteriet omkring instruktionsbeføjelsen skal tillægges 
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særlig betydning, men hertil er det SKATs opfattelse, at nogle kriterier i sagens natur oftere vil kunne 

tillægges betydning end andre. SKAT hævder, at det ikke vil afspejle et reelt billede, hvis en talmæssig 

optælling af kriterierne var afgørende for afgørelsen, og det vil således oftere veje tungere, hvilken 

arbejdsgiver, der leder, kontrollere og fører tilsyn med arbejdet, end hvem der f.eks. stiller 

arbejdsredskaber til rådighed. Den konkrete vægtning af kriterierne må dog altid afhænge af det 

konkrete arbejdsforhold98. Umiddelbart må jeg i den forbindelse erklære mig enig med Lars Kjærgård 

Terkilsen, som påpeger, at de sekundære kriterier overordnet ses at tage udgangspunkt i, hvem der har 

instruktionsbeføjelsen og kan tilrettelægge arbejdet. ”Derved forekommer det fornuftigt at tillægge 

disse overordnede kriterier en særlig vægt”99. 

Dog må forholdet altid vurderes konkret og i den forbindelse får arbejdets karakter en afgørende 

betydning for særligt vurderingen af, hvilken virksomhed, der udøver instruktionsbeføjelsen. 

I langt de fleste tilfælde vil det ikke være vanskelligt at adskille arbejdsudleje fra entreprise. Ved 

professionel udleje af mandskab synes der ikke at være tvivl om, at der foreligger arbejdsudleje. Modsat 

hvor en entreprenør udfører en delentreprise for en hovedentreprenør, som er specificeret, og derved 

har påtaget sig en økonomisk risiko og ansvar for arbejdets udførelse, vil der som udgangspunkt være 

tale om entreprise. Dette understøttes af, at underleverandøren forestår ledelsen og kontrollen med 

arbejdet. 

Dog er verden ikke så sort-hvid, og der skal derfor foretages en samlet konkret vurdering, hvor de 

forskellige kriterier måske peger i forskellig retning. Da afgørelsen beror på en konkret vurdering, kan 

denne afhandling derfor af naturlige årsager ikke give en facitliste over, i hvilke situationer der er tale 

om arbejdsudleje. Derimod vil nedenstående afsnit analysere nogle central elementer, som i konkrete 

sager vil skulle tillægges vægt.  

Ud fra en væsentlighedsbetragtning vil der blive fokuseret på kriterierne ansvar og økonomisk risiko 

samt instruktionsbeføjelsen i forhold til, om opgaven er tilstrækkeligt udskilt. De andre kriterier har 

naturligvis betydning for den samlede vurdering, men vil ikke blive gennemgået i detaljer i dette 

speciale. 

                                                           
98 Jf. Høringsskema til udkast til styresignal om arbejdsudleje, SKAT, 11.06.2014, kommentarer til FSR – danske 
revisorers høringssvar. 
99 SR.2014.0284 side 4 
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Afgrænset ydelse samt ansvar og økonomisk risiko 

Hvornår tjenesteydelsen kan anses for tilstrækkeligt udskilt til selvstændig udenlandsk 

erhvervsvirksomhed lader sig således ikke umiddelbart definere og må derfor vurderes konkret på 

baggrund af de faktiske omstændigheder og ved analyse af de supplerende kriterier.  

Den danske virksomhed skal klart have udskilt og afgrænset den opgave, som leveres af den 

udenlandske virksomhed. Som eksempel herpå kan nævnes SKM2015.145.SR, hvor Skatterådet lagde 

til grund, at spørger og underleverandøren aldrig samarbejdede om samme delentreprise, samt at 

underentreprenørens arbejde var nøje specificeret i kontrakten. En lignende tilgang følger i 

SKM2015.385.SR, hvor kontrakten specificerede antallet af m2 gulvfliser, der skulle lægges og m2 

skalmur, der skulle mures op på en bestemt adresse inden for et nærmere fastsat tidsrum. Man lagde 

herefter til grund, at det udenlandske firmas ydelser kontraktsligt var afgrænset fra spørgers 

virksomhed, og efter en konkret vurdering fandt Skatterådet, at der var tale om entreprise. 

Ovenstående antyder således, at den udenlandske virksomheds ydelser i et vist omfang skal kunne 

specificeres for at kunne blive anerkendt som en egentlig entreprise. Dette understøttes af 

eksemplerne i styresignalet og DJV, hvor opmærksomheden særligt henvises til eksemplet, hvor en 

dansk myndighed indgår aftale med et dansk byggefirma om at opføre en stor kulturinstitution100. Det 

danske byggefirma indgår aftale med et udenlandsk byggefirma om opførelse af dele af byggeriet, og 

det aftales løbende, hvilke opgaver de udenlandske medarbejdere skal stå for, og der afregnes i forhold 

til antal timer. Situationen fører til, at arbejdet er udført som arbejdsudleje, bl.a. med henvisning til, at 

den udenlandske virksomheds ydelser ikke på forhånd er klart afgrænsede og individualiserede. På 

baggrund heraf kan der ikke placeres et selvstændigt ansvar og den danske virksomhed bevarer den 

fulde styring af byggeriet.  

En lignende situation fremgår af eks. 1d101, hvor den danske og udenlandske virksomheds 

medarbejdere arbejder ”side om side” med at udføre murer- og tømrerarbejde. Her konkluderes det, 

at ydelserne som udgangspunkt ikke er tilstrækkeligt udskilt, bl.a. fordi det må forudsættes at den 

danske virksomhed bevarer instruktionsbeføjelsen og ledelsen af entreprisen. Man vil dog samtidig 

kunne hævde, at ansvaret ikke selvstændigt kan placeres, da ydelsen ikke er afgrænset. En aftale 

mellem parterne, som formelt set tillægger den udenlandske virksomhed instruktionsbeføjelsen samt 

                                                           
100 DJV 2015-2 afsnit C.F.3.1.4.1 under eksempler til illustration af en samlet gennemgang af de supplerende 
kriterier. 
101 DJV 2015-2 afsnit C.F.3.1.4.1 under uddybende bemærkninger til de supplerende kriterier ad 1 
instruktionsbeføjelse. 
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et afledet ansvar, ville i ovennævnte situation sandsynligvis ikke blive tillagt vægt, fordi aftalen må 

anses for en formalitet, bl.a. under henvisning til, at arbejdets karakter og den manglende afgrænsning 

medfører, at der reelt ikke er noget væsentligt indhold i de forpligtelser, som den udenlandske 

arbejdsgiver har påtaget sig. Dog ville de andre supplerende kriterier naturligvis skulle undersøges, men 

formodningen må være, at der her er tale om arbejdsudleje. Det er jo netop hensigten med 

lovændringen, at i situationer hvor de udenlandske medarbejdere reelt er stillet til rådighed for at 

udføre arbejde for den danske virksomhed, skal forholdet ikke kunne ”pakkes ind” i en formel 

entreprisekontrakt.  

Fra Skatterådets praksis kan videre peges på SKM2014.343.SR, som godt nok er afsagt inden SKATs 

praksisændring, men fortsat fremgår af DJV og derfor er udtryk for gældende praksis. I sagen indgik 

spørger, som stod for projektering af større anlægsbyggeri aftale med et udenlandsk firma om 

konsulentbistand i relation til kommunikationsvirksomhed. Konsulenterne skulle efter parternes aftale 

indgå i det danske team af kommunikationsmedarbejdere og udføre arbejdet under spørgers ledelse. 

Spørger argumenterede for, at kommunikationsvirksomhed ikke var en del af spørgers kerneydelse, 

men var bifunktion og derfor ikke en integreret del. 

Skatterådet fandt bl.a., at på trods af at kommunikationsvirksomhed ikke var spørgers hovedopgave, 

omfatter reglerne også arbejde, der udøves som et naturligt led i en virksomheds drift. Man fandt 

yderligere, at der ikke var sket en fornøden udskillelse fra spørgers virksomhed, og underbyggede dette 

med, at arbejdet blev udført under spørgers ledelse. 

Som udgangspunkt anses ovenstående samt følgende om ansvar og risiko at udgøre en hensigtsmæssig 

tilgang, som er forenelig med OECD’s retningslinjer, da en manglende afgrænsning af de leverede 

tjenesteydelser jo netop antyder, at der foreligger et ansættelsesforhold der er forskelligt fra det 

formelle. Arbejder den danske og udenlandske virksomheds medarbejdere side om side, eller kan den 

udenlandske virksomheds tjenesteydelse ikke adskilles fra den danske virksomheds, giver det ej heller 

mening, at den udenlandske virksomhed udøver selvstændig virksomhed. 

Ansvar og økonomisk risiko 

Umiddelbart er kriterierne ansvar og økonomisk risiko for arbejdsresultatet vanskelige at adskille, da 

man jo netop kan anskue en ansvarsbestemmelse som udtryk for, at virksomheden har påtaget sig en 

økonomisk risiko ved at indgå den pågældende kontrakt. 

I styresignalet og modeloverenskomsten er der ikke lagt mange kræfter i at forklare, hvad der skal 

forstås ved, om den udenlandske virksomhed bærer en økonomiske risiko for arbejdsresultatet. I 
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enkelte Skatterådsafgørelser er der lagt vægt på, at tjenesteydelsen er fastsat til en bestemt pris102. I 

SKM2015.388 kom dette til udtryk ved, at afregningen til montageholdene skete ved, at spørger betalte 

en fast pris pr. produktionsanlæg. Herved var det montageholdet, som bar risikoen for dårligt vejr, 

hvilket kunne umuliggøre opstillingen af anlæggene og derfor forlænge montageopgaven. En 

fastprisaftale må således som udgangspunkt antyde, at der er tale om et entrepriseforhold. 

Såfremt den udenlandske virksomhed bærer den væsentligste del af ansvaret og den økonomiske risiko 

for det udførte arbejde, taler dette for selvstændig virksomhed. Som udgangspunkt bærer den danske 

virksomhed det primære ansvar over for sin kunde, uanset arbejdet er udført af en underleverandør. 

Såfremt underleverandøren har påtaget sig et afledet ansvar og forpligter sig til at foretage udbedring 

af fejl og mangler, taler dette for selvstændig erhvervsvirksomhed. I den forbindelse kan der f.eks. ses 

på, om underleverandøren har påtaget sig en byggegaranti eller kan pålægges dagbøger ved 

forsinkelse. 

Der er talrige eksempler fra praksis, hvor ovennævnte har haft afgørende betydning ved vurderingen. 

Som eksempel kan nævnes SKM2015.386.SR, som vedrørte en dansk virksomhed som beskæftige sig 

med fremstilling af anlæg til f.eks. mejeribranchen. I mindre komplicerede projekter indgik spørger 

entreprisekontrakter med en polsk underleverandør, som herefter stod for alt det produktions- og 

installationsmæssige i projekterne. Arbejdet blev udført udelukkende af ansatte fra den polske 

underleverandør, og disse varetog hele flowet i produktionen vedrørende fremstilling på spørgers 

produktionsfaciliteter til levering, montering, installation og testning ved kunden. Selvom det ikke 

fremgår eksplicit af SKATs begrundelse, må det ligge til grund, at opgaven var klart udskilt og afgrænset 

fra spørgers øvrige virksomhed. Herudover lagde skatterådet bl.a. vægt på, at det udførte projekt var 

aftalt til en fast pris, hvorfor den udenlandske virksomhed påtog sig en reel økonomisk risiko. Yderligere 

lagde man vægt på, at den polske virksomhed fulgte og var ansvarlig for projektet fra start til slut og på 

denne måde overtog risikoen for produktionen og afleveringen. Endelig påtog det polske firma sig en 

garanti for projektet på 24 måneder samt kunne ifalde dagbod ved overskridelse af leveringsfristen. 

 Modsat fandt Skatterådet i SKM2015.415.SR103 (kontrakt om klipning af pyntegrønt), at 

tjenesteydelsens karakter medførte, at kontraktens ansvarsbestemmelser skulle tillægges en 

underordnet betydning, samt at behovet for løbende instruktion, vejledning og kontrol måtte anses for 

at være begrænset. Ansvarsbestemmelserne ansås ikke for at indebære en driftsrisiko, der kendetegner 

selvstændig erhvervsvirksomhed, eller ligge udover, hvad der almindeligvis gælder for akkordarbejde. 

                                                           
102 F.eks. SKM2015.80.SR, SKM2015.386.SR 
103 Afgørelsen er mere detaljeret belyst i kap?? 
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I SKM2015.625.SR (landbrug) fandt Skatterådet, at spørger bar den væsentligste risiko for arbejdets 

udførelse, idet der var tale om spørgers produktion af planter, der var grundlaget for spørgers 

omsætning og videresalg. En modregningsklausul for forsinkelser og for dårligt udført arbejde blev 

derfor tillagt mindre vægt. 

Instruktionsbeføjelse 

Umiddelbart er et ansættelsesforhold kendetegnet ved, at arbejdstageren udfører arbejde efter 

arbejdsgivers anvisninger, herunder at arbejdstageren er underlagt arbejdsgiverens instruktion, 

vejledning og kontrol. Det forekommer derfor hensigtsmæssigt at lægge særligt vægt på, hvilken 

virksomhed der udøver instruktionsbeføjelsen. 

Ved arbejdsudleje forudsættes det, at den danske virksomhed reelt udøver arbejdsgiverbeføjelser, 

herunder fastsætter instrukser for arbejdets udførelse. Ved udøvelsen af selvstændig 

erhvervsvirksomhed forudsættes det omvendt, at den danske virksomhed ikke giver nærmere 

instrukser for arbejdets udførelse. 

Udgangspunktet er således, at såfremt den udenlandske virksomhed udøver instruktionsretten og 

kontrollen med arbejdet, så vil der ikke foreligge arbejdsudleje. I langt de fleste tilfælde vil det ikke 

giver anledning til udfordringer at fastlægge, om det er henholdsvis hvervgiver eller den formelle 

arbejdsgiver, der varetager ledelsen og instruktionen af arbejdet. Imidlertid er det ikke altid klart, om 

den udenlandske virksomhed reelt udøver disse beføjelser, hvorfor det må vurderes ud fra de konkrete 

omstændigheder. 

En stor del af indholdet af styresignalet og dermed DJV vedrører i princippet, om instruktionsbeføjelsen 

reelt ligger hos den danske virksomhed, samt om der i visse situationer ikke skal lægges vægt på, at 

instruktionsbeføjelsen formelt ligger hos den udenlandske virksomhed. Det anføres bl.a.: 

I visse situationer er det i højere grad den danske virksomheds planlægning og beslutninger i relation til 

denne virksomheds drift, der er styrende for udførelsen af arbejdet. I disse tilfælde har en eventuel 

udenlandsk arbejdsgivers instruktion, vejledning m.v. af medarbejderen en mere underordnet betydning 

for arbejdets udførelse. Det kan fx forekomme ved arbejdsfunktioner af mindre kompliceret karakter, 

der ikke kræver større forkundskaber, som fx gartneriarbejde, lagerarbejde, eller arbejde som 

receptionist”. 

Der lægges således op til, at vurderingen af instruktionsbeføjelsen kan være forskellig afhængig af, 

hvilken type arbejde, der udføres, og at den formelle arbejdsgivers instruktion af medarbejderen i visse 

tilfælde vil være mindre væsentlig i forhold til hvervgivers drift af sin virksomhed. Dette må være udtryk 
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for, at en traditionel instruktionsbeføjelse ikke nødvendigvis vil være en retvisende indikator for, hvor 

den reelle arbejdsgiverrolle er forankret104.   

Umiddelbart må det i forhold hertil konstateres, at ovennævnte tilgang ikke finder støtte i 

kommentarerne til modeloverenskomsten105, som ikke synes at sondre mellem, om der er tale om 

arbejde med mindre eller højere grad af kompleksitet, men snarere retter sig mod, at det konkret skal 

vurderes, hvor instruktionsbeføjelsen reelt er placeret. Dog synes det i forhold til at vurdere, om der 

reelt er indgået aftale om levering af arbejdskraft ud fra substans over form nærliggende i visse 

situationer at lægge mere vægt på den danske virksomheds overordnede koordinering og styring ud 

fra den betragtning, at den mellem parterne indgåede aftale og fordeling af instruktionsbeføjelse reelt 

må anses for en formalitet. Ved mindre komplekse opgaver er det nærliggende at antage, at 

instruktionsbeføjelsen ligger hos den danske hvervgiver, der er tættest på arbejdets udførelse og må 

forventes at have nogle bestemte kriterier for, hvordan arbejdet udføres106. At den udenlandske 

virksomhed har taget en arbejdsleder med synes derfor ikke at skulle tillægges afgørende betydning, 

da der reelt ikke er noget indhold i, at denne på papiret leder og instruerer arbejdet.  

I sit høringssvar til udkast til styresignalet107 påpeger FSR – danske revisorer, at ovennævnte omtale af 

arbejde af mindre kompliceret karakter efter FSRs opfattelse er en uheldig og urigtig generalisering. 

Umiddelbart synes FSR at have en pointe om, at gartnerarbejde kan være ligeså kompliceret som andre 

håndværk. Hertil må jeg erklære mig enig, og man skal derfor være varsom med at anvende dette 

synspunkt over en bred kam. Dog synes synspunktet at have en vis validitet f.eks. ved indgåelse af aftale 

om plukning af tomater osv. 

 Ovennævnte betragtninger kommer særligt til udtryk i gartnerieksemplet, som fremgår af DJV til 

illustration af en samlet gennemgang af de supplerende kriterier. Det vedrører en dansk 

gartnervirksomhed, som indgår aftale med en udenlandsk virksomhed om plukning af 2.000 kg agurker. 

Den udenlandske virksomhed stiller arbejdsleder, grøntsagskasser og medarbejdere til rådighed. SKAT 

finder efter en samlet vurdering, at der foreligger arbejdsudleje. 

En gennemgang af eksemplet sammenholdt med den øvrige del af DJV antyder, at 7 ud af 8 kriterier 

overordnet peger i retning af, at der er tale om et entreprise. Alene kriteriet om, hvem der har 

kontrollen og ansvaret for arbejdsstedet peger entydigt på den danske virksomhed. I sine kommentarer 

                                                           
104 SR.2014.0147, side 4 
105 SR.2014.0284, side 5 
106 SR.2014.0284, side 5 
107 FSR – danske revisorers høringssvar af 8. april 2014. Styresignal om præcisering af reglerne om arbejdsudleje 
H063-14. 
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til FSRs høringssvar anfører SKAT, at man lægger til grund, at arbejdet reelt udgør en integreret del af 

gartneriets agurkeproduktion. Arbejdet sker helt ud fra hensyn, der vedrører gartneriets drift, herunder 

øvrige processor og afsætning108.  

I eksemplet videreuddyber man og hævder, at det henset til ydelsens meget enkle karakter kan synes 

teoretisk at vurdere, om den udenlandske virksomhed reelt påtager sig et reelt ansvar eller løber nogen 

økonomisk risiko. Klausuler om fradrag i betalingen for fejl og mangler opvejer som udgangspunkt ikke, 

at det er frugtavleren, der løber den økonomiske risiko i forbindelse med driften af sin virksomhed. 

Behovet for løbende instruktion, vejledning og kontrol er begrænset for denne type arbejde, og det er 

i højere grad den danske virksomheds beslutninger om kvalitet, tidspunkt for afsætning m.v., der må 

anses for styrende for medarbejdernes arbejde, herunder arbejdstider og tilrettelæggelse. 

Denne henseend til tjenesteydelsens kompleksitet som styrende for, hvor instruktionsbeføjelsen reelt 

er placeret, eller om kriteriet bør tillægges vægt ved bedømmelsen, synes på sin vis hensigtsmæssig ud 

fra substans over form, men kan ikke uden videre anses for uproblematisk. F.eks. kan man med rette 

stille spørgsmålet, hvornår opgaven er af ukompliceret karakter? Der er ikke anvisninger for denne 

vurdering i hverken modeloverenskomsten eller DJV, og det må derfor forventes, at denne sondring vil 

give anledning til en del tvivl og udfordringer fremadrettet. 

Ud fra en realitetsvurdering er det efter min opfattelse, at der i realiteten er tale om levering af 

arbejdskraft, da ydelsen går på plukning af agurker, som er et centralt led i den danske virksomheds 

produktion. Ud fra den betragtning, at det jo netop med de nye regler præciseres, at det ikke er muligt 

at konstruere sig ud af arbejdsudlejereglerne, er det i mine øjne fornuftigt i dette tilfælde at se bort fra, 

at den udenlandske virksomhed medbringer en arbejdsleder, da arbejdet i realiteten udføres på 

baggrund af den danske virksomheds overordnede anvisninger og instrukser. Det er som nævnt i 

eksemplet den danske virksomheds beslutninger om kvalitet, tidspunkt for afsætning m.v. der er 

styrende for arbejdet. Derudover må det jo også formodes, at det er den danske virksomhed, der har 

besluttet, hvilke agurker og hvor mange der skal plukkes, samt overordnet fastlagt hvordan arbejdet 

skal udføres. Ud fra en substans over form vurdering og set i forhold til formålet med lovændringen, 

som jo netop var, at man fra lovgivers side ville skærpe retstilstanden, synes det i eksemplet 

nærliggende at antage at der reelt er tale om udleje af arbejdskraft. 

På baggrund heraf synes det også naturligt ikke at lægge synderligt vægt på de andre kriterier, da disse 

ikke opvejer, at der reelt er tale om levering af arbejdskraft, og at den danske virksomhed forestår den 

                                                           
108 Høringsskema til udkast til styresignal om arbejdsudleje, SKAT 11.06.2014 
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overordnede styring og koordinering. Det synes i den forbindelse mindre væsentligt at skulle lægge 

vægt på, at den udenlandske virksomhed selv har medbragt grøntsagskasser, og selv kan bestemme 

arbejdstider og ferier, da der ikke er tale om investeringskrævende materiel, og da der er tale om 

sæsonarbejde.  

Med gartnerieksemplet lægges der således op til, at der som udgangspunkt vil være tale om 

arbejdsudleje ved mindre kompliceret arbejde, da den lavere grad af kompleksitet medfører, at den 

formelle instruktionsbeføjelse ikke skal tillægges vægt. Dette gælder så meget desto mere, såfremt den 

danske frugtavler har fået tilført de pågældende medarbejdere fra et udenlandsk vikarbureau, da 

plukning af agurker ikke er en integreret del af denne virksomhed. Instruktionsbeføjelsen vurderes 

dermed på baggrund af det udførte arbejde og ikke på baggrund af den formelt aftalte fordeling. 

Mere kompliceret arbejde 

I henhold til styresignalet må det videre kunne udledes, at såfremt den udenlandske virksomhed leverer 

ydelser, som kræver kompetencer, der afviger fra de kompetencer, den danske virksomhed råder over, 

vil der som udgangspunkt være tale om selvstændig erhvervsvirksomhed. Ved arbejde af mere 

kompliceret karakter må formodningen vel for så vidt være, at den udenlandske virksomheds 

instruktion spiller en mere afgørende rolle i forhold til den danske virksomheds overordnede 

koordinering og styring. I takt med at kompleksiteten øges vil instruktionsbeføjelsens betydning stige, 

hvilket umiddelbart ville virke fornuftigt, i og med den danske virksomhed måske slet ikke har 

kompetencerne til at udøve instruktionsbeføjelsen. Dette understøttes f.eks. af eks 1c i DJV, hvor en 

dansk konsulentvirksomhed hyrer en konsulent fra en udenlandsk virksomhed til at løse en specifikt 

afgrænset opgave på et projekt. Den udenlandske virksomhed har specialiseret sig inden for en særlig 

niche, og hvervgiver har alene én medarbejder med disse kompetencer, som dog er beskæftiget med 

et andet projekt. Den danske virksomheds projektleder forestår alene den helt overordnede 

koordinering og aflevering af konsulentens opgave med resten af projektet, og opgaven løses således 

af konsulenten uden vejledning, instruktion og kontrol fra den danske projektleder. Herefter 

konkluderes det, at den udenlandske konsulent ikke er arbejdsudlejet, fordi arbejdet er klart udskilt og 

individualiseret, og da ansvaret for konsulentydelserne kan placeres hos den udenlandske virksomhed. 

Dette understøttes af, at den danske projektleder ikke instruere, vejleder og kontrollere konsulentens 

arbejde109. 

                                                           
109 Det bemærkes, at eksemplet korrekt henviser til, at de øvrige relevante kriterier også skal vurderes, og 
såfremt den udenlandske virksomhed ud fra en samlet konkret vurdering anses for at levere en selvstændig 
konsulentydelse, vil der ikke foreligge arbejdsudleje. 
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Det understreges dog, at højtuddannede specialister også er omfattet af reglerne, og at det derfor ikke 

i sig selv har nogen afgørende betydning, hvilket uddannelsesmæssigt niveau den pågældende person 

har. Dette følger også af eks. 5 i kommentarerne til modeloverenskomsten, som vedrører en udlejet 

ingeniør, som udfører arbejde på vegne af hvervgiver og under hvervgivers direkte tilsyn og kontrol. 

I den forbindelse må det fremhæves, at der fremgår et eksempel af DJV110, der i al væsentlighed minder 

om eks. 5 i modeloverenskomsten, men som synes at drage nogle lidt forhastede og forsimplede 

konklusioner, og derfor næppe kan anses som udtryk for gældende ret. 

Eksemplet vedrører en dansk byggevirksomhed, som skal opføre et byggeri med krævende 

konstruktioner. Virksomheden får i den forbindelse tilført en ingeniør fra et udenlandsk byggefirma, 

som har stor ekspertise vedrørende opførelsen af netop denne type byggeri. Ingeniøren tilknyttes 

byggeriet som vejleder og rådgiver til den danske virksomheds byggeledere. SKAT finder, at der 

foreligger arbejdsudleje, fordi ingeniøren reelt arbejder for den danske virksomhed på samme måde 

som en ansat ingeniør med samme kompetencer ville gøre det, hvorfor ingeniøren ikke udfører en 

opgave, der er udskilt til en selvstændig udenlandsk virksomhed. 

Det må formodes, at inspirationen til eksemplet er hentet fra ovennævnte eks. 5 fra 

modeloverenskomsten. Dog er det kritisabelt, at man i princippet selv må indfortolke forudsætningerne 

for afgørelsen. Umiddelbart er det vanskeligt at få øje på forskellen fra det lige oven for nævnte eks. 

1c.Ingeniøren tilknyttes som vejleder og rådgiver til den danske virksomheds byggeledere. Hvem er det 

i den forbindelse, der instruerer, vejleder og kontrollerer ingeniørens arbejde? – hvert fald ikke 

byggelederne. Ingeniøren er modsat hyret for at rådgive byggelederne, hvorfor det ud fra de givne 

forudsætninger umiddelbart peger i retning af, at der ikke er tale om arbejdsudleje, også selvom der 

afregnes efter anvendt tid. Eksemplet synes dermed at være udtryk for en misforstået fortolkning af 

eks. 5 i modeloverenskomsten, da ingeniørens arbejde netop i dette tilfælde udføres på vegne af og 

under direkte tilsyn og kontrol af en hvervgivers overordnede ingeniører. Det er netop stik modsat i 

DJV’s eksempel. 

Man skal huske på, at formålet med OECD’s retningslinjer er at klarlægge om der er foreligger et 

ansættelsesforhold, der er forskellig fra det formelle, hvilket øjensynligt ikke er tilfældet her. På 

baggrund af OECD’s retningslinker er der ikke grundlag for at antage, at en rådgiver er arbejdsudlejet, 

blot fordi personen leverer en ydelse, der udgør en integreret del af hvervgivers virksomhed. 

                                                           
110 DJV 2015-2 – eksempler til illustration af en samlet vurdering af de supplerende kriterier. 
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 Et eksempel fra skatterådets praksis, som illustrerer, at også højtuddannede kan anses for 

arbejdsudlejede er SKM2014.40.SR, som vedrørte en dansk tandlægevirksomheds køb af 

tandlægekirurgiydelser fra en udenlandsk tandlægepraksis. Afgørelsen fremgår af DJV’s oversigt over 

afgørelser, og er ikke blevet genoptaget som følge af SKATs nye praksis, hvorfor der ikke har været 

grundlag for at ændre afgørelsen. Forudsat at der var indgået en bindende aftale mellem spørger og 

den udenlandske klinik fandt Skatterådet, at vederlaget med rette skulle beskattes efter reglerne om 

arbejdsudleje. Man henså til, at det var spørgers forsikring, der dækkede evt. erstatninger for 

fejlbehandlinger, og spørger ville ikke kunne rejse erstatningskrav over for den eksterne kirurg. Det var 

således alene spørger, der bar ansvaret og risikoen for arbejdsresultatet. At der forelå arbejdsudleje 

understøttes videre af, at arbejdet blev udført på spørgers klinik. At der var tale om enkeltstående 

arbejde af kort varighed og det forhold, at kirurgen selv medbragte arbejdsredskaber havde ikke 

betydning for dette resultat. 

 Igen må det som opsummering på ovenstående fremhæves, at der er tale om en samlet konkret 

vurdering ift. at afgøre, om den danske virksomhed reelt er personens arbejdsgiver. 

 

Instruktion vs. Overordnet styring og tilsyn 

I forlængelse af ovenstående er det spørgsmålet, hvornår der er tale om overordnet koordinering og 

styring, og modsat hvornår der er tale om egentlig instruktion. Den danske virksomheds koordinering 

resulterer ikke automatisk i, at der foreligger arbejdsudleje. Det kommer bl.a. til udtryk i eks 1c i DJV 

samt SKM2014.169.SR, hvor den danske virksomheds overordnede koordinering ikke ændrer ved, at 

den udenlandske virksomhed opererer for egen risiko og regning og dermed har påtaget sig ansvar og 

økonomisk risiko for arbejdsresultatet. Arbejdet er dermed ikke udført under ledelse og instruktion af 

den danske virksomhed. En vis koordinering fra den danske virksomhed er således forenelig med 

reglerne111. 

Spørgsmålet bliver dermed, hvornår den overordnede koordinering og styring bliver så direkte, at den 

udenlandske virksomheds medarbejdere må anses for reelt at være instrueret og styret af den danske 

virksomhed112. 

                                                           
111 SR.2014.0147, side 5 
112 SR.2014.0147 side 5 



Side 66 af 86 
 

Dette spørgsmål er ikke ligetil at besvare men må skulle afklares ved en konkret vurdering. Eks. 1d i DJV 

berører spørgsmålet og fremføre i forhold til gulvarbejdet, at det forhold, at den danske virksomheds 

medarbejdere og ledere ville kunne udføre, instruere og kontrollere almindelig gulvlægning som 

udgangspunkt taler for arbejdsudleje. Da det udelukkende er den udenlandske virksomheds ansatte, 

der varetager opgaven, kan der efter omstændighederne dog foreligge selvstændig 

erhvervsvirksomhed, hvis den udenlandske virksomhed kan dokumentere, at der er tale om en 

afgrænset opgave, der løses selvstændigt, og hvor det i højere grad er den udenlandske virksomheds 

ledelse af arbejdet, der er bestemmende for udførelse af arbejdet end planlægning, beslutningerne og 

arbejdet i den danske virksomhed. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis der er tale om en særlig type 

gulv. Efter omstændighederne vil der herefter være tale om selvstændig erhvervsvirksomhed. 

Videre må spørgsmålet være i hvor små bidder en underentreprise kan opdeles i, hvor man fortsat kan 

anskue, at den er udskilt til selvstændig erhvervsvirksomhed, der har egen ledelse og har påtaget sig 

ansvar og risiko. Hvor grænsen går er uklart og må forventes at give anledning til flere sager og prøvelse 

ved domstolene i fremtiden. Umiddelbart må arbejde, der kan sammenlignes med 

agurkeplukningseksemplet næppe kunne anses for udøvelse af selvstændig udenlandsk virksomhed. 

 Ovenstående fokus på tjenesteydelsens kompleksitet er ikke uproblematisk og må siges at give 

anledning til betydelig fortolkningstvivl. Hvordan skal det vurderes om en tjenesteydelse er kompleks 

eller ej, og ud fra hvilke kriterier skal dette fastlægges? Modeloverenskomsten, lovforarbejder eller DJV 

giver ikke nogen anvisninger for, hvad der skal forstås ved henholdsvis en kompleks eller ikke kompleks 

opgave. 

I det refererede eks. 1.d giver det mening af forudsætte, at den danske virksomhed bevarer 

instruktionsbeføjelsen og ledelsen i tilfælde, hvor medarbejderne arbejder side om side eller i tilfælde, 

hvor underentreprenørens arbejde på anden måde ikke er velafgrænset. I forhold til gulvarbejdet virker 

det noget vilkårligt, at det skal være styrende, om der er tale om den ene eller den anden gulvtype. 

Hvis en hovedentreprenør udbyder en afgrænset gulventreprise til en udenlandsk underentreprenør, 

som påtager sig opgaven til en på forhånd aftalt pris, yder garanti og kan pålægges dagbod ved 

forsinkelser og ansvar for fejl og mangler, og underleverandøren tilmed medbringer nødvendige 

arbejdsredskaber, selv udpeger medarbejderne og kontraktmæssigt påtager sig ledelsen og instruktion 

af arbejdet, har jeg endog meget vanskeligt ved at se, at der skulle være tale om arbejdsudleje. Dette 

uafhængigt af, om det er tale om den ene eller anden type gulv. Om ikke andet ville det hvert fald være 

vanskeligt at hævde, at der ikke er tale om en reel aftale om levering af tjenesteydelser i henhold til 
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OECD’s retningslinjer. Synspunktet synes at have støtte i Skatterådets praksis, jf. f.eks. SKM2014.799.SR 

samt SKM2015.385.SR. 

Fælles daglig ledelse 

I henhold til DJV kan det også have betydning for instruktionsretten, hvis den danske og den 

udenlandske virksomhed har fælles daglig ledelse. 

Afrunding 

Som følge af ovenstående gennemgang sammenholdt med tidligere kapitler synes det åbenbart, at der 

ved professionel udlejning af mandskab som altovervejende hovedregel vil være tale om arbejdsudleje, 

jf. også eks. 4 i modeloverenskomsten. I den forbindelse er Skatterådets afgørelser samt DJV 

forbløffende tavse eller kortfattede i forhold til at beskæftige sig med den udenlandske virksomheds 

forretningsområde. 

Videre følger det, at det inden for visse brancher og visse arbejdsområder, som er af mindre 

kompliceret karakter, såsom gartneriarbejde, lagerarbejde eller arbejde som receptionist, vil være 

udgangspunktet, at der ligeledes foreligger arbejdsudleje. Dette synes at harmonere med hensigten 

med lovændringen, hvor man netop ville undgå, at denne type arbejde skulle kunne undgå dansk 

beskatning på baggrund af en snedigt indrettet entreprisekontrakt. 

Det må dog konkluderes, at der skal foretages en konkret vurdering på baggrund af arbejdets karakter, 

ansvar og risiko og de supplerende kriterier, hvor særligt instruktionsbeføjelsen synes at få en væsentlig 

rolle og virker på en måde som SKATs metode til at inddrage arten af tjenesteydelsen i vurderingen. 

Dertil må nævnes, at reglerne bygger på den forudsætning, at den danske virksomhed anses for den 

reelle arbejdsgiver for de udenlandske arbejdstagere. Hvor der således er indgået en reel kontrakt om 

levering af tjenesteydelser vil der ikke være grundlag for at anse dette forhold som arbejdsudleje. 

Modsat hvor den danske virksomhed ud fra en konkret vurdering reelt udøver 

arbejdsgiverbeføjelserne, og hvor der reelt er tale om levering af arbejdskraft snarere end levering af 

en tjenesteydelse, jf. f.eks. receptionisteksemplet i eksempel 3 i modeloverenskomsten samt 

gartnerieksemplet og SKM2015.209.LSR. Som det ses i SKM2015.625 og SKM2015.415.SR, som er 

blevet påklaget til Landsskatteretten, må det forventes, at SKATs fortolkning vil blive udfordret, særligt 

i tilfælde, hvor der efter de tidligere regler ville være tale om en entreprisekontrakt. Det må derfor i 

sidste ende være op til domstolene at vurdere om en entreprisekontrakt om klipning og bundtning af 

pyntegrønt, som formelt set opfylder betingelserne, kan tilsidesættes under henvisning til, at arbejdet 
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er en integreret del af virksomheden og ikke, på trods af entreprisekontrakten, kan siges at være udskilt 

til selvstændig virksomhed. 
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Kapitel 9 

Konsekvenser af arbejdsudlejereglerne 

Konsekvenserne af at være omfattet af arbejdsudlejereglerne har ikke ændret sig som følge af 

lovændringen. 

Dog skal der her redegøres for de særlige udfordringer, som hvervgiver bliver mødt med, såfremt der 

foreligger arbejdsudleje. Dette gælder navnlig i forhold til, at hvervgiver er indeholdelsespligtig af en 

særlig arbejdsudlejeskat, og samtidig kan den situation opstå, at den fysiske person overgår til 

beskatning efter andre regler, hvilket i visse situationer fortsat indebærer, at hvervgiver er 

indeholdelsespligtig dog på et andet grundlag. 

Hvervgivers indeholdelsespligt og selve beskatningsgrundlaget. 

For en lang række indkomstarter er der i henhold til lovgivningen krav om, at der foretages indeholdelse 

af skat ved udbetalingen af indkomsten. Som udgangspunkt vedrører A-indkomst personligt arbejde i 

tjenesteforhold, og i henhold til KSL § 46, stk. 1 skal den indeholdelsespligtige i forbindelse med 

udbetaling af A-indkomst indeholde foreløbig skat af det udbetalte beløb. Dermed skal den 

indeholdelsespligtige beregne det beløb, der skal indeholdes og tilbageholde dette beløb i A-

indkomsten. De indeholdte beløb skal indbetales til det offentlige i overensstemmelse med reglerne i 

opkrævningsloven113 og kildeskattebekendtgørelsen114. Som hovedregel er den for hvis regning 

udbetalingen foretages indeholdelsespligtig, dvs. at en arbejdsgiver er indeholdelsespligtig ved 

udbetaling af løn for personligt arbejde i tjenesteforhold. Såfremt udenlandske selskaber og personer 

udøver erhverv med fast driftssted her i landet, er det faste driftssted indeholdelsespligtig af skatten, 

jf. dog KSL § 46, stk. 4, hvor indeholdelsespligten i visse tilfælde påhviler en befuldmægtiget.  

Skatteministeren er i henhold til KSL § 43, stk. 2 beføjet til at henregne forskellige indkomstarter til A-

indkomst herunder også vederlag for arbejdsudleje, jf. KSL § 43, stk. 2, litra h. Skatteministeren kan i 

den forbindelse henregne ”vederlag til en person, der stilles til rådighed for at udføre arbejde her i 

landet af en virksomhed, der ikke har hjemting her i landet” til A-indkomst. Skatteministeren har 

udnyttet denne beføjelse jf. kildeskattebekendtgørelsen § 18, nr. 35115, jf. BEK nr. 499 af 24. april 2015.  

Det følger herefter, at hvervgiver er indeholdelsespligtig af skatten i tilfælde af arbejdsudleje, jf. KSL § 

46, stk. 1, 2. pkt. Kildeskattebekendtgørelsens § 18, nr. 35 er bredere funderet end KSL § 2, stk. 1, nr. 

                                                           
113 LBK nr. 1180 af 30. september 2015. 
114 BEK nr. 499 af 27. marts 2015. 
115 § 18, nr. 35 fik først virkning fra den 1. september 2015, jf. bekendtgørelsens § 43, stk. 3. 
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3, hvorfor hvervgiver fortsat er indeholdelsespligtig i tilfælde af, at der sker overgang til anden 

skattepligt, jf. nærmere nedenfor. 

For personer, der er omfattet af KSL § 2, stk. 1, nr. 3, beregnes skatten som 30 pct. af bruttoindtægten, 

herunder eventuel godtgørelse til dækning af udgifter til rejse og ophold m.v., jf. KSL § 48 b samt 8 pct. 

i arbejdsmarkedsbidrag, jf. KSL § 49a. Skattepligten er endeligt opfyldt ved indeholdelse af skat efter § 

48 b samt arbejdsmarkedsbidrag, jf. KSL § 2, stk. 5. Der opkræves kun arbejdsmarkedsbidrag, hvis de 

ansatte ikke er socialt sikret i deres hjemland. 

Danmark kan beskatte vederlaget fra første arbejdsdag116, og som følge af, at skatten er endelig er der 

ingen selvangivelsespligt for den udenlandske arbejdstager. 

Udgangspunktet jf. ovenstående er således, at der sker beskatning af den udenlandske arbejdstagers 

bruttoindtægt. Der kan ikke foretages fradrag i indkomsten. Dog skal det bemærkes, at arbejdsudlejede 

personer, der opfylder betingelserne i rejsereglerne, jf. LL § 9 A ikke bliver beskattet af fri kost og logi, 

jf. SKM2013.182.LSR117. Disse omkostninger medregnes således ikke til bruttoindtægten. Dog kan en 

arbejdsudlejet person som alternativ vælge at blive beskattet som om, den pågældende var omfattet 

af den begrænsede skattepligt i medfør af KSL § 2, stk. 1, nr. 1, hvilket indebærer, at den pågældende 

beskattes på samme måde som andre begrænset skattepligtige lønmodtagere.    

Den danske hvervgiver skal ved opgørelsen af det beløb, der skal indeholdes A-skat af, hos den 

udenlandske formelle arbejdsgiver skaffe sig oplysninger om, hvor stor en del af vederlaget, der skal 

anses for vederlag til den arbejdsudlejede arbejdstager. Kan den danske hvervgiver ikke få oplyst eller 

dokumentere disse oplysninger, skal der som udgangspunkt indeholdes skat af det samlede vederlag118. 

Det indebærer, at SKAT vil anvende den samlede fakturasum i tilfælde, hvor hvervgiver ikke kan 

dokumentere, hvor stor en del af fakturasummen, der udgør løn til den ansatte. Domstolene har i flere 

tilfælde taget stilling til sager om arbejdsudleje, herunder selve beskatningsgrundlaget119. I 

SKM2015.353.BR120 fandt byretten, at trækgrundlaget skulle fastsættes til det samlede vederlag, som 

sagsøgeren havde betalt til de udenlandske leverandører, da der ikke forelå præcise og fyldestgørende 

oplysninger om, hvilke beløb, der blev udbetalt til de udenlandske arbejdstagere. 

                                                           
116 Jf. KSL § 6 samt DJV 2015-2 afsnit C.F.3.1.4.1 – Hvervgivers pligter ved arbejdsudleje. 
117 Disse udgifter ansås for arbejdsgiverens og ikke arbejdstagerens i denne situation. 
118 Jf. L 195 samt DJV 2015-2 afsnit C.F.3.1.4.1 
119 F.eks. SKM2015.353.BR, SKM2011.805.ØLR,  
120 Sagen er anket til Østre Landsret. 
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Det er værd at bemærke, at det er uden betydning, hvilken form vederlaget udbetales i, hvilket vil sige 

at alle former for personalegoder som udgangspunkt er omfattet121. 

Udgangspunktet er således, at det beløb, der viderebetales til den udenlandske arbejdstager som løn, 

er grundlaget for hvervgivers indeholdelsespligt. Det indeholdte beløb fragår herefter i udbetalingen til 

den udenlandske virksomhed, og skatten indbetales til det offentlige som en endelig skat. 

Konsekvenser af manglende indeholdelse 

Såfremt hvervgiver bevidst eller ubevidst har undladt at indeholde skatten, selvom det viser sig, at 

arbejdstageren er omfattet af arbejdsudlejereglerne opstår spørgsmålet, hvilken konsekvens dette har 

for hvervgiveren, som jo hermed har forsømt indeholdelsespligten. 

Indledningsvis bemærkes, at erhververen straks skal indbetale det manglende beløb til det offentlige, 

såfremt der ikke er sket indeholdelse eller der er sket indeholdelse med et for lavt beløb, jf. KSL § 68. 

Dog følger det videre af KSL § 69, at den som undlader at opfylde indeholdelsesforpligtelsen er 

umiddelbart ansvarlig for betaling af manglende beløb, med mindre han godtgør, at der ikke er udvist 

forsømmelighed. Med andre ord hæfter hvervgiver for den manglende indeholdte skat, med mindre 

hvervgiver kan løfte bevisbyrden og godtgøre, at der ikke er udvist forsømmelighed. Hvervgiver må i så 

fald gennemføre regres, dvs. rette krav mod den udenlandske virksomhed for at få sit tab dækket. 

I henhold til DJV122 fremgår, at den indeholdelsespligtige anses for at have udvist forsømmelig adfærd, 

hvis han undlader at indeholde A-skat og AM-bidrag i udbetalinger til en person, der udfører arbejde af 

en sådan karakter, at det med rimelig tydelighed falder ind under bestemmelsen i KSL § 43 og 

kildeskattebekendtgørelsen § 17 (nu § 18). Hæftelsesansvaret er ikke betinget af, at regres kan 

gennemføres over for modtageren, og ansvaret er heller ikke betinget af, at skattemyndighederne først 

søger den ikke-indeholdte skat inddrevet hos lønmodtageren, jf. SKM2002.105.ØLR. 

Har den indeholdelsespligtige derimod været i undskyldelig uvidenhed om, at en udbetaling er A-

indkomst, undlader SKAT at pålægge den pågældende hæftelse for manglende indeholdelse. 

Domstolene har i mange sager taget stilling til hæftelsesspørgsmålet, og for hvervgiver i 

arbejdsudlejesituationer kan det være endog meget vanskelligt at dokumentere, at der ikke er udvist 

forsømmelighed. Såfremt hvervgiver har været bekendt med det faktiske grundlag, der kan lægges til 

                                                           
121 Jf. DJV 2015-2 afsnit C.F.3.1.4.1 
122 DJV 2015-2 afsnit G.A.3.3.7.2.2  
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grund ved vurderingen af, om der er tale om arbejdsudleje, er det overvejende sandsynligt, at 

hvervgiver pålægges et hæftelsesansvar, jf. SKM2015.353.BR og SKM2012.462.HR.  

Vestre Landsret afgjorde i SKM2013.750.VLR en sag om arbejdsudleje og muligt hæftelsesansvar for 

manglende indeholdelse, som belyser vanskeligheden ved at godtgøre, at der ikke er udvist 

forsømmelighed. Landsretten lagde til grund, at den danske virksomhed havde været bekendt med det 

faktiske grundlag for betalingen for polske håndværkeres arbejde, som retten fastslog udgjorde 

arbejdsudleje. Det forhold, at man rådførte sig med sin revisor, som vurderede aftaleforholdet som et 

entrepriseforhold kunne ikke medføre, at virksomheden havde haft føje til ikke at anse sig for 

indeholdelsespligtig.  

Ovenstående illustrerer, at såfremt der bliver statueret arbejdsudleje, og at der derfor er sket 

manglende indeholdelse af skat, må udgangspunktet være, at hvervgiver hæfter for den manglende 

indeholdte skat. 

Overgang til anden skattepligt 

Ved arbejdsudleje er den danske hvervgiver indeholdelsespligtig uanset efter hvilken bestemmelse, 

den udenlandske arbejdstager er skattepligtig til Danmark efter123. Dette følger af, at personen alene 

skal være stillet til rådighed for at udføre arbejde her i landet af en virksomhed, der ikke har hjemting 

eller fast driftssted her i landet – dermed er der ikke henvist til KSL § 2, stk. 1, nr. 3. Med andre ord er 

afgrænsningen af, om den udlejede person er skattepligtig efter reglerne om arbejdsudleje, 183-dages 

reglen eller reglerne om fuld skattepligt alene afgørende for, med hvilken procentsats hvervgiveren 

skal indeholde A-skat124 - selve indeholdelsesforpligtelsen ændres der ikke på. Såfremt der sker 

overgang i skattepligt skal hvervgiveren i stedet for bruttoskatten indeholde almindelig A-skat og 

arbejdsmarkedsbidrag. 

Dette giver anledning til en række udfordringer for hvervgiver, idet det jo således indebærer, at denne 

skal vide, efter hvilken bestemmelse den udenlandske arbejdstager er skattepligtig. Yderligere 

medfører overgang i skattepligt, at der jo er indeholdt med et forkert beløb. Yderligere opstår der 

regelkollision, såfremt en arbejdsudlejet person opholder sig her i landet over 183 dage, da personen 

således både opfylder betingelserne for at være skattepligtig her til landet, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 3 men 

ligeledes opfylder betingelserne for at være begrænset skattepligtig som følge af 183-dages reglen, jf. 

                                                           
123 DJV 2015-2 afsnit C.F.3.1.4.1 under ”overgang til anden skattepligt”. 
124 TfS 2015, 440, Arbejdsudleje – regelkollision, overgang i skattepligt og indeholdelsesforpligtelse. 
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KSL § 2, stk. 1, nr., jf. stk. 9, nr. 2. Anders Nørgaard Laursen125 hævder, at KSL § 2, stk. 1, nr. 3 med 

rimelig kan anses som en sekundær beskatningshjemmel, hvorfor arbejdsudlejereglerne alene finder 

anvendelse, når der ikke er hjemmel til beskatning i KSL § 2, stk. 1, nr. 1. Denne opfattelse er 

velbegrundet, og synes også at være SKATs opfattelse, jf. DJV. 

For 183-dages reglen udløses skattepligten først, når personens ophold overstiger 183 dage inden for 

en 12-måneders periode, men i medfør af KSL § 6 samt bemærkninger til nr. 2 i L 195 indtræder 

skattepligten fra den første dag af det ophold, der har ført til, at skattepligten indtræder. Dermed er 

personen skattepligtig af lønnen efter reglen i hele perioden og ikke først efter det konstateres, at 

opholdet overstiger de 183 dage. 

Noget tilsvarende gælder, såfremt der indtræder fuld skattepligt som følge af bopælskriteriet eller 

opholdskriteriet i henhold til KSL § 1, stk. 1, nr. 1 og 2 i løbet af den periode, hvor personen er udlejet. 

I disse situationer anses personen for fuldt skattepligtig i hele perioden, da skattepligten indtræder fra 

begyndelsen af det ophold, der begrunder skattepligten, jf. KSL § 8, stk. 1. 

Ovenstående betyder således, at såfremt den udlejede person bliver fuldt skattepligtig til Danmark eller 

begrænset skattepligtig efter 183-dages reglen i løbet af perioden, så har den pågældende i princippet 

aldrig været omfattet af arbejdsudlejereglen i KSL § 2, stk. 1, nr. 3, da den pågældende fra første dag 

er omfattet af de andre bestemmelser. Såfremt hvervgiver har forudsat, at personen er omfattet af 

arbejdsudlejereglerne indebærer det, at der er foretaget indeholdelse af et for lavt beløb i perioden. 

Anders Nørgaard Laursen anfører, at konsekvensen i disse tilfælde må være, at den skattepligtige straks 

må indbetale det manglende beløb, jf. KSL § 68. Han hævder videre, at ”det kun undtagelsesvis vil være 

kendeligt for den danske hvervgiver, at den arbejdsudlejede person på et senere tidspunkt vil overgå til 

beskatning efter KSL § 1 eller § 2, stk. 1, nr. 1. At hvervgiveren principielt har foretaget indeholdelse med 

et for lavt beløb må derfor kun undtagelsesvis kunne karakteriseres som ”forsømmelighed” med mulig 

hæftelse over for det offentlige til følge, jf. KSL § 69”126. Dette ræsonnement må forventes at være 

korrekt, da man næppe kan forestille sig, at SKAT vil kunne hævde, at de udenlandske arbejdstageres 

skattemæssige status er kendelig for hvervgiver. 

                                                           
125 Ibid 
126 Ibid 
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Særligt vedrørende videreudlejning af medarbejdere til kunden  

Såfremt en dansk virksomhed videreudlejer en udenlandsk medarbejder til sin kunde for at arbejde i 

kundens virksomhed er det ifølge DJV kunden, der skal anses for hvervgiver, og derfor kunden som er 

indeholdelsespligtig. 
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Kap 10  

Dobbeltbeskatningsoverenskomsterne 

Som omtalt i kapitel 1 kan de danske internretlige regler ikke står alene – Danmark skal tillige være 

tildelt beskatningsretten efter en konkret DBO. Er der ikke hjemmel hertil, skal Danmark frafalde 

beskatningen, uanset der er hjemmel til beskatning efter interne regler. Modsat såfremt der er 

hjemmel til beskatning, så skal DBO’ens domicilstat lempe deres beskatning med opkrævet dansk 

arbejdsudlejeskat. 

Udfordringen kan navnlig belyses ved det, at Tyskland i flere sager tilsyneladende har nægtet at lempe 

den tyske skat med argumentet om, at der ikke var tale om professionel udleje af mandskab men 

derimod tale om tyske virksomheder, der udøver selvstændig virksomhed i Danmark, hvorfor Danmark 

ikke må beskatte tyske medarbejdere efter art 15127128. Det må formodes, at det danske 

arbejdsudlejebegreb fremadrettet vil blive udfordret. 

Ovenstående giver anledning til en række problemstillinger, som kun vil blive berørt overfladisk i denne 

afhandling. Herunder de nye kommentarers betydning for allerede indgåede DBO’er, samt om der skal 

foretages en dynamisk eller statisk fortolkning af intern ret. 

Det er anført, at kommentarerne ses at spille en afgørende rolle ved fortolkning af DBO’er og udgør 

derfor et væsentlig fortolkningsbidrag. 

Spørgsmålet er i den forbindelse, hvilken udgave af modeloverenskomsten, der skal lægges vægt på 

som fortolkningsbidrag. Dette har navnlig betydning, da arbejdsudlejebegrebet først blev indført i 

kommentarerne til modeloverenskomsten i 1992. Tilføjelsen muliggjorde kildelandsbeskatning i 

tilfælde af arbejdsudleje. Danmark havde allerede inden introduktionen indgået DBO med adskillige 

lande, hvorfor spørgsmålet er, om arbejdsudlejebegrebet kunne indfortolkes i allerede indgåede 

DBO’er. 

I forhold til hvilken version af kommentaren der skal anvendes, må udgangspunktet være, at man ved 

fortolkningen skal tage udgangspunkt i den version, som var gældende på tidspunktet for indgåelsen 

af den konkrete overenskomst. Hensynet til en harmoniseret fortolkning taler dog for, at senere 

                                                           
127 SR.2014.0147, side 6 
128 Det bemærkes, at den dansk-tyske DBO i art 15, stk. 4 har en anden ordlyd end foreslået i f.eks. pkt. 8.3 i 
kommentaren til art. 15 i modeloverenskomsten (2014) ved det, at der skal ske kildelandsbeskatning i tilfælde 
af, at der er tale om vederlag for arbejde inden for rammerne af professionel udlejning af arbejdskraft, jf. BKI nr. 
158 af 6/12-1996. 
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versioner inddrages, når der er tale om en præcisering og ikke en ændring129, jf. også nærmere pkt. 35 

i introduktionen til modeloverenskomsten, hvor det understreges, at nye kommentarer normalt er 

anvendelige, når der ikke er tale om egentlig ændring af modeloverenskomsten. Er der tale om en 

ændring kan de nye kommentarer næppe lægges til grund, ej heller selvom den kontraherende stat 

ikke har taget forbehold for nye kommentarer130. 

Hvornår der er tale om en præcisering eller ændring er omdiskuteret i litteraturen. 

Betydningen af intern ret ved fortolkning af DBO 

Modeloverenskomsten indeholder en fortolkningsregel i art. 3, stk. 2, som medfører, at såfremt et 

udtryk er defineret i selve overenskomsten, skal denne definition anvendes. Hvis et udtryk ikke er 

defineret, skal der modsat henses til den betydning, som udtrykket har i de kontraherende staters 

interne ret, med mindre andet følger af sammenhængen. I den forbindelse skal den betydning, 

udtrykket har i statens skattelovgivning have fortrinsret, jf. pkt. 13.1 til art. 3. 

Betydningen og fortolkningen af art 3, stk. 2 er i litteraturen ganske omdiskuteret131, og der hersker 

ikke noget entydigt svar på, hvad der skal forstås ved ”med mindre andet følger af sammenhængen”, 

og hvornår man har opbrugt mulighederne for at nå frem til en fortolkning ud fra internationale 

retskilder, og hvornår man skal fortolke i overensstemmelse med intern ret132. I pkt. 12 til art 3 i 

kommentaren fremhæves det, at sammenhængen især udgøres af to elementer: de kontraherende 

staters intentioner ved undertegnelsen af overenskomsten samt den betydning, som det pågældende 

udtryk tillægges i den anden kontraherende stats lovgivning. ”Den overvejende opfattelse i den 

internationale teori synes at være, at man ved fortolkningen af ikke definerede udtryk skal gå ganske 

langt i retning af at fortolke autonomt, dvs. at nå frem til et fortolkningsresultat uden at inddrage intern 

ret”133. 

Et andet åbenlyst spørgsmål er videre, om hvilket lands interne ret, der skal lægges til grund efter 

henvisningen i art. 3, stk. 2. Det lader til at være fast antaget, at det er lex fori, dvs. anvenderstatens 

ret, der skal finde anvendelse134. 

                                                           
129 Winther-Sørensen, Niels, Skatteretten 3, side 51 
130 ibid 
131 Winther-Sørensen, Niels, Skatteretten 3, side 56 og Koerver Schmidt, Peter, International Skatteret, side 26. 
132 Ibid. 
133 Winther-Sørensen, Niels, Skatteretten 3, side 57 
134 Michelsen, Aage m.fl., LOIS, side 1066 
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Spørgsmålet er så videre, om man skal lægge vægt på skattelovgivningen på tidspunktet for 

overenskomstens indgåelse eller man skal lægge vægt på lovgivningen på tidspunktet for 

indkomsterhvervelsen – med andre ord, om der skal foretages en statisk eller dynamisk fortolkning. 

Ved 1992-ændringen af modeloverenskomsten blev der indført nye punkter i kommentarerne til art 3, 

stk. 2, hvorefter OECD selv henviste til, at der skal anvendes en dynamisk fortolkningsstil. Denne tilgang 

blev indføjet direkte i artikelteksten ved ændringen af modeloverenskomsten i 1995, jf. pkt. 13.1 til art. 

3, stk. 2. Den dynamiske fortolkning gælder dog ikke ubetinget, idet der må tages et vist forbehold for 

væsentlige ændringer af skattelovgivningen135. 

Ældre DBO’er 

SKM2003.62.HR og SKM2012.462.HR angik spørgsmålet, om arbejdsudlejebegrebet kunne anvendes i 

forhold til overenskomster indgået før arbejdsudlejebegrebet blev kendt. 

I SKM2003.62.HR fandt flertallet, at de danske regler om kildeskat ved arbejdsudleje indført i 1982 

kunne finde anvendelse ift. ældre DBO’er med USA (fra 1948) og Canada (fra 1955). 

De to DBO’er indeholdte på samme måde som OECD’s modeloverenskomst side 1963 en bestemmelse 

om, at retten til at beskatte lønindkomst undtagelsesvis tilkommer det land, hvor lønmodtageren har 

bopæl, og ikke som efter hovedreglen det land, hvor arbejdet er udført. På tidspunktet for indgåelsen 

af overenskomsterne var arbejdsudlejebegrebet ikke kendt, og det blev som nævnt først indført i 

bemærkningerne ved 1992-revisionen. 

Flettallet i Højesteret udtalte, at det efter ordlyden i bestemmelsen var et åbent spørgsmål om 

arbejdsudleje skulle henføres til hovedreglen eller undtagelsen, og overenskomsterne indeholdte ingen 

definition af de anvendte udtryk vedrørende arbejdsforhold. Man fandt herefter, at Danmark i begge 

tilfælde skulle fortolke udtrykkene i overensstemmelse med danske skatteregler, med mindre andet 

følger af sammenhængen. Fortolkningen måtte ske efter de på beskatningstidspunktet gældende 

regler. 

I både SKM2003.62.HR og SKM2012.462.HR hæftede højesteret sig ved, at det måtte antages, at der 

ikke forelå en kollision mellem henholdsvis den hollandske, canadiske og amerikanske beskatningsret 

og den beskatningsret de danske myndigheder hævdede. 

Flertallet fortolkede således arbejdsudlejebegrebet ud fra gældende intern ret på 

beskatningstidspunktet, hvorfor man anvendte en dynamisk fortolkning. Der tages ikke direkte stilling 

                                                           
135 Winther-Sørensen, Niels, Skatteretten 3, side 62 
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til betydningen af nye kommentarer ved fortolkningen af ældre overenskomster, men man nøjedes 

med at konstatere, at resultatet i øvrigt var i god overensstemmelse med den internationale udvikling, 

således som den blev reflekteret i fortolkningen i pkt. 8 i OECD’s kommentarer fra 1992 af den reelt 

tilsvarende undtagelsesbestemmelse i art. 15, stk. 2 i OECD’s modeloverenskomst – en fortolkning, som 

efter Højesterets opfattelse ikke kun angår misbrug. 

I DBO’er indgået efter OECD-kommentaren fra 1992 må der som udgangspunkt ske en opdeling efter 

overenskomster, hvor begrebet arbejdsudleje indgår og overenskomster, hvori begrebet ikke indgår. 

Begrebet må som udgangspunkt skulle fortolkes i overensstemmelse med principperne indtil 2010 i 

begge tilfælde, da arbejdsudlejebegrebet jo netop var inkluderet i kommentarerne fra 1992 og derfor 

en del af den version, som var gældende på tidspunktet for indgåelsen af den konkrete overenskomst. 

Med mindre andet følger af sammenhængen kan arbejdsudlejebegrebet anvendes uanset om begrebet 

fremgår af selve artikelteksten i den pågældende DBO. 

På baggrund af ovenstående må det antages at være fastslået, at synspunktet om arbejdsudleje 

normalt vil kunne anvendes ved fortolkningen af de danske DBO’er, hvad enten den konkrete 

overenskomst er indgået før eller efter ændringen af kommentaren i 1992. 

Nugældende udgave af kommentarerne og de nye danske interne danske regler. 

I forhold til om de nye kommentarer og de ændrede danske interne regler har virkning for allerede 

indgåede overenskomster, bliver det centrale at vurdere, om der er tale om en ”præcisering” eller en 

”ændring” i forhold til kommentarerne i 2008-udgaven af modeloverenskomsten. I nogle DBO’er 

fremgår det nye begreb ”integreret del af virksomheden” allerede136 og er derfor umiddelbart 

anvendeligt. Modsat er det spørgsmålet, om de af Danmark før 2010 indgåede DBO’er vil fordele 

beskatningsretten på baggrund af et kriterium om integreret del af virksomheden, hvilket fortrinsvis 

afhænger af, om der er tale om en ændring af den tidligere kommentar.  

Både David Munch137 og Lars Kjærgård Terkilsen138 er af den opfattelse, at der er tale om en ændring, 

hvorfor begrebet integreret del af virksomheden ikke kan indgå i vurderingen efter ældre DBO’er. David 

Munch argumenterer for, at der er tale om en ændring og henviser for dette argument til den i lov nr. 

921 af 18. september 2012 fastsatte ikrafttrædelsesdato samt kommentarernes opdeling af lande i 

                                                           
136 F.eks. DBO med Isle of man, jf. BKI af 1. oktober 2008, Cayman Islands, jf. BKI nr. 10 af 12. januar 2010. 
137 SU 2012, 430. 
138 SR.2013.0171, side 3 
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forskellige kategorier med hensyn til fortolkningen af arbejdsgiverbegrebet, og at det nye begreb må 

anses for en ny tilgang til problemstillingen. Lars Kjærgaard Terkilsen tiltræder disse argumenter. 

Skatterådet er af modsat holdning, hvilket bl.a. kommer til udtryk i SKM2014.42.SR, hvor Skatterådet 

blev anmodet om at tage stilling til, om Danmark havde beskatningsretten til arbejdsudlejeindkomsten 

efter DBO’en mellem Danmark og Polen. Skatterådet fortolkede DBO’en på baggrund af OECD’s 

kommentarer fra 2010 og konkluderede, at kommentarerne ikke var til hinder for, at SKAT kvalificerede 

de leverede tjenesteydelser som arbejdsudleje og dermed som et ansættelsesforhold. Danmark som 

arbejdsland havde ret til at beskatte arbejdsindkomsten. Derved har Skatterådet de facto anset 

kommentarerne for præciserende, da DBO’en med Polen er indgået før139 OECD’s kommentarer fra 

2010. 

Konklusion   

I 2010 blev kommentarerne til art 15 i OECDs modeloverenskomst vedrørende fordeling af 

beskatningsretten til arbejdsindkomst ændret. Efterfølgende blev KSL § 2, stk. 1, nr. 3 ved lov nr. 921 

af 18. september 2012 ligeledes ændret for at skabe overensstemmelse mellem vurderingen efter 

intern dansk ret og i forhold til OECD’s retningslinjer. Ændringen bestod i, at der blev skabt hjemmel til 

at inddrage tjenesteydelsens karakter, og om tjenesteydelsen udgør en integreret del af hvervgivers 

virksomhed, i vurderingen af, om der foreligger arbejdsudleje eller entreprise. 

Arbejdsudlejereglerne bygger på den grundlæggende forudsætning, at en dansk hvervgiver anses for 

reel arbejdsgiver for en arbejdstager, der formelt set er i et ansættelsesforhold til en udenlandsk 

arbejdsgiver. Arbejdsudlejereglerne finder kun anvendelse, når en person, der ikke er skattepligtig efter 

andre bestemmelser, stilles til rådighed for at udføre arbejde for en virksomhed her i landet, når 

arbejdet udgør en integreret del af virksomheden. Personen anses i denne situation for reelt at være i 

et ansættelsesforhold til hvervgiver. I tilfælde af arbejdsudleje bliver personen begrænset skattepligtig 

til Danmark i henhold til KSL § 2, stk. 1, nr. 3, og hvervgiver bliver indeholdelsespligtig af en særlig 

arbejdsudlejeskat. 

Der er ikke fuldt ud sammenfald mellem fremgangsmåden i bemærkningerne til L 195 og 

kommentarerne til modeloverenskomsten. Det må dog konkluderes, at de danske regler ses at skulle 

følge OECD’s retningslinjer, hvorfor metodikken ved arbejdsudlejevurderingen er den, at det 

indledningsvis skal vurderes, om tjenesteydelsen udgør en integreret del af hvervgivers virksomhed. 

For denne vurdering er det væsentligt at fastslå, om det er hvervgiver eller personens formelle 

                                                           
139 Jf. BKI nr. 2 af 9. januar 2003. 
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arbejdsgiver, der bærer ansvaret og den økonomiske risiko for arbejdsresultatet. Hvis opgaven er 

outsourcet, eller der er tale om selvstændig kontraktproducent, er der ikke tale om en integreret del af 

hvervgivers virksomhed. Hvis analysen peger i retning af et ansættelsesforhold, der er forskelligt fra det 

formelle, skal der inddrages en række supplerende kriterier, som knytter sig til, hvilken virksomhed der 

reelt udøver instruktionsbeføjelsen, for at afgøre om hvervgiver skal anses for den reelle arbejdsgiver. 

Hvilken rolle de supplerende kriterier spiller fremgår ikke klart af hverken L 195 eller 

modeloverenskomsten, og de kan ligesom efter de tidligere regler have forskellig vægt afhængig af 

omstændighederne. 

I Skats praksis og efter L 195 skal der foretages en vurdering af, om ydelsen er tilstrækkeligt udskilt til 

selvstændig virksomhed. Såfremt det ikke er tilfældet udgør ydelsen en integreret del af hvervgivers 

virksomhed. SKATs praksis, som den kommer til udtryk i bl.a. DJV følger dog grundlæggende 

principperne i OECD’s retningslinjer.  

Der skal foretages en vurdering ud fra substans over form, hvorfor parterne ikke formelt kan aftale sig 

ud af reglerne. Da der skal foretages en realitetsvurdering spiller karakteren af ydelsen en afgørende 

rolle, da denne har betydning for, om der kan placeres et selvstændigt ansvar og risiko, og navnlig ift. 

instruktionsbeføjelsen, om dette kriterium reelt er opfyldt i forhold til den danske virksomhed. Konkret 

er spørgsmålet om spørgers drift af egen virksomhed skal anses som styrende for arbejdets udførelse, 

snarere end en formel fordeling af instruktionsbeføjelsen, da der måske ikke er noget reelt indhold i de 

forpligtelser, den udenlandske virksomhed har påtaget sig. I Skats praksis sondres der mellem arbejde 

af mindre eller mere kompliceret karakter. Er der tale om en mindre kompliceret ydelse er det SKATs 

praksis, at der som udgangspunktet foreligger arbejdsudleje, da der skal lægges mindre vægt på den 

traditionelle instruktionsbeføjelse set i forhold til den danske virksomheds koordinering, styring og 

planlægning. Arbejdet udføres således efter hvervgivers anvisninger, hvorfor det tillægges mindre 

vægt, såfremt den udenlandske virksomhed medbringer egen arbejdsleder. Modeloverenskomsten 

nævner ikke en sådan sondring, men da der skal foretages en konkret vurdering ud fra bl.a. arbejdets 

karakter synes det fornuftigt, at lade arten af tjenesteydelsen afspejle sig i forhold til, hvilken betydning 

de supplerende kriterier skal tillægges. Det er realiteterne der er afgørende, hvorfor det er hensigten 

at man ikke skal kunne holde sig ude af arbejdsudlejereglerne via en snedigt indrettet 

entreprisekontrakt, når der reelt er tale om levering af arbejdskraft. Det bliver i den forbindelse 

interessant at følge, om domstolene godkender SKATs vurdering i fremtiden. Der synes dog at være 

holdepunkter for SKATs fortolkning i særligt bemærkninger til L 195. 
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I forhold til vurderingen af de enkelte kriterier, og om der reelt er indgået en arbejdsudleje- eller 

entreprisekontrakt må praksis fra før lovændringen, dog under hensyn til ovenstående, kunne tillægges 

en vis betydning. Den afgørende forskel er, at ydelsens karakter navnlig kan få betydning, hvor en 

entreprisekontrakt formelt opfylder betingelserne, men hvor der reelt er tale om levering af 

arbejdskraft. 

Ift. Danmarks internationale forpligtelser og fortolkningen af DBO’er er det afgørende, om der er tale 

om en ændring eller præcisering. SKAT lader til at være af den opfattelse, at der er tale om en 

præcisering, hvorfor de nye regler også finder anvendelse ved fortolkning af allerede indgåede DBO’er. 

De danske regler følger OECD’s retningslinjer, hvorfor afgørelsen skal træffes på grundlag af objektive 

kriterier. Hvis det således klart fremgår, at ydelserne udføres i henhold til en kontrakt mellem parterne 

om levering af tjenesteydelser, er der ikke grundlag for at Danmark kan anse tjenesteydelsen for udført 

i et tjenesteforhold til hvervgiver. Fortolkningen af arbejdsudlejereglen synes efter SKATs 

praksisændring at være bragt i overensstemmelse med OECD’s retningslinjer.  
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