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Executive summary

In September 2012, the law on hiring out labor changed, this happened to bring the Danish rules in

accordance with the interpretation that came with the commentary on the OECD Model Convention of

2010. The amendment gave rise to some doubt in the business community on how the rules, should

now be interpreted.

Because of doubts about how the amendment should be interpreted issued TAX a control signal

SKM2014.478.SKAT in June 2014, two years after the amendment. This thesis analyzes the issues

the control signal seeking to resolve and is it in accordance with the law.

The analysis shows that the processors did not interpret the concepts in the comments on the OECD

Model Convention in the same manner. The processors work has come further away from the

comments, by the incorporation of them into the law. The processors believe that there is always talk

about hiring out labor, when a service as a foreign person, who is formally employed by a foreign

company, performs for a Danish company is an integral part of the Danish company's business, it is

equally about the foreign company bears the responsibility and risk of the work performed. The

processors mentions as an aside, the additional criteria may come into play, if there are doubts about

whether the work has been sufficiently separated. The commentary on the OECD Model Convention

believes that the criteria should determine who the real employer is. There is thus no link between the

two interpretations, which provide a rule collision when two countries should decide a question on

hiring out labor.

The administrative practices used processors interpretation precisely, right until the control signal

came, and then practice changed radically. The control signal uses the comments to the OECD Model

Convention interpretation, although this is not entirely consistent with the processors interpretation.

The control signal samples to rectify processors misinterpretation. The new administrative practice is

not in accordance with the law, but there has not yet been reviewed by the courts, which is due to

administrative practices are less stringent than the law.
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1. Indledning

Når man i Danmark snakker om udenlandsk arbejdskraft, snakker man mest om social dumping og de

fleste tænker på billig arbejdskraft fra Østeuropa som arbejder i Danmark til en lav løn og dermed

tager arbejdet fra danskere hovedsagelig håndværkerbranchen. Men det er ikke altid sådan det

hænger sammen. Der er danske virksomheder der har brug for at hente hjælp fra eksperter i udlandet

til opgaver, som der ikke er kompetente personer til i Danmark1. Disse virksomheder bliver nu straffet

efter stramningen af arbejdsudlejereglerne i 2012.

I 2012 blev der af folketinget vedtaget en ændringslov om arbejdsudlejeskat, således at reglerne

skulle være i overensstemmelse med OECD’s definition af arbejdsudleje samtidig med at de skulle

begrænse social dumping. Ændringen har medført at der kom et øget fokus på arbejdsudleje idet

reglerne blev skærpet. Reglen om arbejdsudleje eksisterede også før 2012, men de blev sjældent

anvendt idet der blev indgået en entreprisekontrakt mellem den danske og den udenlandske

virksomhed, hvorved det ikke blev betragtet som arbejdsudleje. De skærpede regler betyder at

udenlandsk arbejdskraft kan blive omfattet af arbejdsudlejereglerne, selvom der foreligger en

entreprisekontrakt.

Efter lovændringen kom der stor fokus på området fra SKAT’s side og fra skatterådgivers. Der blev

bedt om en del bindende svar i den efterfølgende periode om hvordan reglerne skulle forstås. Det

førte i 2013 til at SKAT udsendte et styresignal med præcisering af reglerne inden for

transportbranchen. Der var dog stadigvæk tvivl i erhvervslivet og der blev fortsat spurgt om mange

bindende svar. I juni 2014 udsendte SKAT et nyt styresignal, som havde til formål at præcisere

reglerne generelt, hvori SKAT lempede på fortolkningen af arbejdsudlejereglerne.

Formålet med denne opgave er, at analysere hvilke problemstillinger, der har givet anledning til at

SKAT har udsendt det nye styresignal og om styresignalet så er retvisende.

1 Artikel i Berlingske Business: Ny skat spænder ben for udenlandske eksperter.
http://www.business.dk/oekonomi/ny-skat-spaender-ben-for-udenlandske-eksperter
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2. Problemformulering

2.1 Problemstilling

Der er sket en ændring af arbejdsudlejereglerne i september 2012. Ændringen gav efterfølgende

anledning til en del spørgsmål fra erhvervslivet, om hvordan reglen skulle fortolkes i praksis, hvilket

afledte en del bindende svar. Som følge af de mange bindende svar var der et behov for en

præcisering af reglerne. SKAT udsendte derfor i juni 2014 et styresignal SKM2014.478.SKAT, hvor

fortolkningen af regelændringen præciseres og samtidig lemper SKAT på deres tidligere fortolkning af

reglerne.

På den baggrund syntes der at være et behov for at lave en nærmere analyse af de problemstillinger,

som gav anledning til at der blev udsendt et styresignal samt se på om styresignalet er retvisende og i

overensstemmelse med lovgivningen og forarbejderne.

Hovedformålet med denne opgave kan derfor udtrykkes med følgende overordnet problemstilling:

”Hvilke problemstillinger søger styresignalet SKM2014.478.SKAT at løse og er det i

overensstemmelse med gældende lovgivning på området? ”

For at besvare ovenstående ønskes følgende delspørgsmål besvaret:

 Hvorvidt følger de nye arbejdsudlejeregler formålet med lovændringen (lov nr. 921 af 18.

september 2012)?

 Er styresignalet SKM2014.478.SKAT i overensstemmelse med lovgivningen – kildeskatteloven

§2, stk. 1, nr. 3?

 Hvordan skal arbejdsudlejereglerne fortolkes før og efter styresignalet SKM2014.478.SKAT?

 Er der nogle uhensigtsmæssigheder med arbejdsudlejereglerne, hvis ja hvilke?

Spørgsmålene vil blive besvaret i løbet af opgaven og til sidst i opgaven vil der blive lavet en

sammenfatning ad delspørgsmålene og herefter en konklusion på problemstillingen.

2.2 Problemafgrænsning

I lov nr. 921 af 18. september 2012, vil jeg kun beskæftige mig med den del af loven som vedrører

ændringen af kildeskatteloven § 2, stk. 1 nr. 3, da de øvrige bestanddele ikke vedrører
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arbejdsudlejereglerne. Herudover vil jeg ikke behandle alternativ beskatningsformer, som de

udenlandske medarbejder kan omfattes af, hvis de kommer ind under arbejdsudlejereglerne. Dog vil

jeg kort i min perspektivering beskrive nogle af mulighederne uden at analyserer dem nærmere, da

det vil blive for omfattende.

Jeg vil kun kort opridse de gamle regler derudover vil der ikke blive analyseret nærmere på disse, kun

hvis det falder naturligt i sammenhængen til de ny regler.

Jeg vil ikke komme ind på social dumping – udover hvad der falder naturligt inden for området.

Herudover vil jeg ikke gå i dybde med arbejdsudleje inden for koncerner.

I opgaven vil jeg ikke komme ind på om den udenlandske medarbejder bliver eller kan blive omfattet

af begrænset skattepligtig til Danmark. Jeg vil derfor kun se på at medarbejderen kan blive omfattet af

at skulle betale arbejdsudlejeskat til Danmark. Jeg vil således tage udgangspunkt i at den

udenlandske virksomhed ikke har fast driftssted i Danmark og medarbejderen ikke opholder sig mere

end 183 dage i Danmark.

Jeg vil ikke gå ind i de enkelte dobbeltbeskatningsoverenskomster, da det vil blive for omfattende.

Udgangspunktet i hele opgaven er, når der bliver talt om den reelle arbejdsgiver, betragtes det som

værende den danske virksomhed og at det er den danske virksomhed som modtager en

tjenesteydelse. Den formelle arbejdsgiver betragtes som værende den udenlandske virksomhed, og

deres medarbejder, som også er udenlandsk og besiddende i udlandet, udfører tjenesteydelsen i

Danmark.

Udenlandske enkeltmandsvirksomhed er ifølge SKAT ikke omfattet af arbejdsudleje reglerne, da de i

stedet kan være lønmodtager i et tjenesteforhold til en dansk virksomhed eller selvstændigt

erhvervsdrivende eventuelt med fast driftssted i Danmark. Vurderingen skal ske efter de danske

regler2. Jeg vil derfor ikke behandle de udenlandske enkeltmandsvirksomheder i denne opgave.

2 Den juridiske vejledning C.F.3.1.4.1 afsnit ”selvstændige udenlandske enkeltmandsvirksomheder” og
SKM2014.478.SKAT afsnit 3. De danske arbejdsudlejeregler sidste indryk.
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2.3 Litteratursøgning

Litteratursøgningen er foretaget gennem hele opgavens forløb. I starten af processen er indhentet lov

nr. 921 med tilhørende lovforarbejder vedrørende arbejdsudlejereglerne.

Løbende i processen er suppleret med domme, styresignal og bindende svar for at få større indsigt i

området og forståelse af administrativ praksis. Herudover er der indhentet faglige artikler om emnet.

Alle anvendte kilder er således sekundære og alle offentlige tilgængelige.

Litteratursøgningen er stoppet den 1. februar 2015. Litteratur efter denne dato er ikke medtaget i

opgaven, hvorfor jeg ikke har forholdt mig til materiale efter denne dato.

2.4 Kildekritik

Den benyttede lovgivning, såsom retskilder, lovforarbejder, domme, afgørelser, bindende svar og

styresignal vurderes at være valide og pålideligheden af dem er høj. Artikler vurderes ud fra hvem der

har skrevet dem. Jeg er klar over at artiklerne kan være påvirket af forfatterens egen holdning, hvorfor

jeg forholder mig kritisk til deres indhold og ser på kildehenvisningerne.

2.5 Målgruppe

Opgaven er udarbejdet som led i mit studie på Cand. Merc. Aud. Opgaven fokuserer på

arbejdsudlejereglerne og det styresignal der kom i juni 2014. Det forudsættes at læser er bekendt med

de grundlæggende skatteregler omkring arbejdsudleje (kildeskatteloven).

2.6 Metode

Denne afhandling behandler en juridisk problemstilling, hvorfor den løses efter den traditionelle

juridiske metode, dvs. den retsdogmatisk fortolkning. Denne metode går ud på at systematisere,

beskrive og fortolke/analysere gældende ret3. Jeg vil derfor i opgaven analyserer gældende ret – de

lege lata – og ved hjælp af retskilderne. Retskilderne inddeles i: Regulering, retspraksis, retssædvaner

og forholdet natur4, som efter den retsdogmatiske fortolkning analyseres i den nævnte rækkefølge.

3 Retskilder & retsteorier, side 28
4 Retskilder & retsteorier, side 28
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For at fastlægge hvilken vægt de enkelte retskilder har, vil jeg her gennemgå værdien af de i opgaven

anvendte retskilder.

Ifølge retskildelæren hører loven ind under ’regulering’, hvor der findes et hierarki som følger lex

superior-princippet, det vil sige at regler af lavere rang normalt er ugyldige, hvis de strider mod regler

af højere rang5. Ved analyse af problemstillingen anvendes loven, som er den vigtigste retskilde og

skal derfor tillægges størst værdi, altså efter grundloven, inden for Danmarks grænser. Lovens

forarbejder vil kunne hjælpe med at forstå, hvordan loven skal fortolkes, hvorfor disse er næsten lige

så vigtige som selve loven, men er altså ikke bindende. Loven derimod er bindende for borgerne.

I opgaven vil kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst blive anvendt, da den er meget relevant

i forhold til lovændringen. Forarbejderne til loven henviser til, at pga. ændringen i kommentarerne

ønsker man at bringe de danske regler i overensstemmelse hermed. I det forarbejderne henviser til

kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst, men alligevel gengiver og omskriver nogle af

kommentarerne i lovforslaget, vil det kunne lægges til grund, at det er lovforslaget som skal anvendes

som fortolkningsbidrag i forbindelse med fortolkning af loven, da de har en højere retskildeværdi end

kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst. Dog hentyder forarbejderne med deres henvisning til

kommentarerne at de ønsker at disse skal anvendes og der ikke har været noget ønske om at de skal

fortolkes på anden vis.Herudover henvises der i administrativ praksis til kommentarerne til OECD’s

modeloverenskomst hvorfor det er endnu mere relevant for denne opgave at se på disse. Men hvilken

retskildemæssig status har kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst egentlig?

Kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst nævner selv, at den ikke har status som en folkeret,

dvs. at den ikke er bindende, men alligevel har den fået en helt central betydning i den internationale

skatteret. I dansk praksis bliver kommentarerne tillagt stor betydning ved fortolkningen af

dobbeltbeskatningsoverenskomsterne og ved fortolkning af interne danske skatteregler, som vedrører

udlandet6. Kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst er ikke bindende for medlemslandene,

herunder Danmark, men anvendes alligevel af domstolene som fortolkningsbidrag ved fortolkning af

interne danske skatteregler om grænseoverskridende forhold7.

5 Retskilder & retsteorier, side 74
6 Afsnittet er en omformulering af forordet til OECD’s modeloverenskomst 2010 - med kommentarer samt
opdatering til art. 26.
7 Artikel: OECD-modellens betydning ved fortolkning af intern dansk ret, 3. afsnit.
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For så vidt angår administrativ retspraksis omfatter det såvel cirkulære, juridisk vejledning, styresignal

og bindende svar, hvilken retskildeværdi har de? Et cirkulærer er en administrativ forskrift som er

udstedt af en højere myndighed til en lavere myndighed, cirkulæret er bindende for den lavere

myndighed, men ikke for borgerne. Juridisk vejledning og styresignal er interne administrative

forskrifter som ikke er bindende hverken for myndighederne eller borgerne, ”men kan imidlertid

udtrykke en fast administrativ praksis, som ikke umiddelbart kan fraviges uden en særlig

begrundelse”8. Bindende svar er hvor borger eller virksomheder kan få en forhåndsgodkendelse af en

påtænkt disposition af SKAT. Det er således SKAT’s fortolkning af loven, er det ikke bindende for

borgerne, men kan være en rettesnor for hvordan SKAT vil fortolke reglerne. Det vil således først

være bindende og dermed også have en højere retskildeværdi, hvis der er tale om en dom. I

principielle sager er det Skatterådet som giver det bindende svar. I denne opgave omtales der

bindende svar som Skatterådet har givet, men det omtales som at det er SKAT, dette skyldes at det er

SKAT der svarer på de bindende svar og Skatterådet herefter som hovedregel har været enig i

SKAT’s indstilling og begrundelse.

8 Citat fra publikation: Introduktion til jura og juridisk metode, afsnit 2.1.4
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3. Kort om arbejdsudleje

Hvis der ikke var nogle regler om arbejdsudleje, ville en udenlandsk medarbejder kunne udføre

arbejde for en dansk virksomhed uden at være skattepligtig til Danmark, da han ville være ansat i den

udenlandske virksomhed og dermed kun skulle betale skat af sin indkomst i sit hjemland. Da Danmark

har en højere skatteprocent end de fleste andre lande, vil den udenlandske medarbejder således

kunne få samme løn som en dansk medarbejder, men nettoprovenuet ville være væsentligt højere

end den danske medarbejders pga. skattetrykket. Den udenlandske medarbejder ville kunne arbejde

til en lavere løn og have samme nettoprovenu som den danske medarbejder, hvorved de danske

medarbejdere vil blive udkonkurreret af de udenlandske medarbejdere ved en sådan konstruktion.

Arbejdsudlejereglerne er således med til at sikre at der er samme konkurrencevilkår uanset om det er

en dansk eller udenlandsk medarbejder der er ansat i virksomheden. Regler sørger også for at der

ikke sker omgåelse ved at der blot kan indgås en entrepriseaftale

I Danmark opstod reglerne om arbejdsudleje tilbage i 1982, hvor reglen blev indført for at gøre det

muligt at beskatte udlejet arbejdskraft i Danmark, for at undgå social dumping9. I 1985 blev der lavet

en nærmere undersøgelse af OECD om de skattemæssige udfordringer som OECD’s

modeloverenskomst artikel 15 gav anledning til. Her blev det konkluderet at udlejning af arbejdskraft

var en særlig skattemæssig problemstilling. På den baggrund blev der i kommentarerne til OECD’s

modeloverenskomst fra 1992, tilføjet bemærkninger om hvordan beskatningsretten skulle fordeles

mellem 2 lande. Løsning blev at der skulle ses på hvem der var den reelle arbejdsgiver og det land

havde således beskatningsretten. I vurderingen af hvem der er en reelle arbejdsgiver skulle der

lægges vægt på hvem der har rettigheden til det udførte arbejde og bærer ansvaret og risikoen for

arbejdets udførelse.10 Kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst bliver løbende opdateret,

hvilket senest er sket i 2010, hvilket førte til at de danske regler ligeledes blev opdateret med lov nr.

921 af 18. september 2012.

Ifølge SKAT’s juridiske vejledning er arbejdsudleje ”når en udenlandsk person, der har bevaret sit

formelle ansættelsesforhold til sin udenlandske arbejdsgiver, udfører arbejde for en dansk

virksomhed, foreligger der efter omstændighederne arbejdsudleje. ”11

9 Artikel – skattefagligt tidsskrift 2013 nr. 4 side 22-25 – afsnit ”arbejdsudlejebegrebet historisk set”
10 Artikel: Arbejdsudleje – integreret del af virksomheden og dobbeltbeskatningsoverenskomsterne, afsnit 2.2
11 Den juridiske vejledning C.F.3.1.4.1 – afsnit ”regel”
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Disse omstændigheder er bl.a. at den udførte opgave skal udgøre en integreret del af den danske

virksomhedens forretningsområde og at den danske virksomhed er den reelle arbejdsgiver. Det er

disse omstændigheder der har været en del tvivl om, hvornår de gør sig gældende. Det vil denne

opgave gå mere konkret ind i og analysere nærmere.

Sat lidt på spidsen så udgør en opgave en integreret del af den danske virksomheds

forretningsområde, når den ikke er tilstrækkelig udskilt dvs. outsourcet og når den danske virksomhed

anses for værende den reelle arbejdsgiver og den udenlandske arbejdsgiver kun er arbejdsgiver

formelt på papiret.

Hvis der er tale om arbejdsudleje, har den danske virksomhed pligt til at indeholde arbejdsudlejeskat

på 30%, samt 8% i arbejdsmarkedsbidrag af den bruttoindtægten som den udenlandske

medarbejdere får. Hvis den danske virksomhed ikke kan få oplyst, hvor meget af vederlaget for

arbejdet der vedrører løn til den udenlandske medarbejder, skal der tilbageholdes arbejdsudlejeskat

og arbejdsmarkedsbidrag af hele vederlaget. Den udenlandske medarbejder kan dog vælge at lade

sig beskatte som begrænset skattepligtig lønmodtager til Danmark12.

Regler gælder ikke på selvstændige udenlandske enkeltmandsvirksomheder, da det er en vurdering

om den selvstændige skal anses for at være almindelig lønmodtager eller selvstændig efter de

almindelige danske regler13.

Reglerne finder heller ikke anvendelse på udenlandsk arbejdskraft der arbejder direkte for en privat

person, da det kun er når en udenlandsk medarbejder er udlejet til en dansk virksomhed, at man kan

komme ind i reglerne om arbejdsudleje. Derfor kan de udenlandske virksomheder og medarbejdere

have en skattefordel frem for de danske, hvilket der ikke er taget hensyn til ved lovgivningen14.

12 Juridisk vejledning C.F.3.1.4.1 afsnit ”hvervgivers pligter ved arbejdsudleje” og ”grundlag for opgørelse af
arbejdsudlejeskat” samt ”valg af beskatning efter almindelige regler”
13 Juridisk vejledning C.F.3.1.4.1 afsnit ”selvstændige udenlandske enkeltmandsvirksomheder”
14 Ligeledes følger det af artikel ’Arbejdsudlejebegrebet i dansk og international skatteret. Skattefagligt tidsskrift
2013 nr. 4 side 22-25 – de sidste 2 afsnit.
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4. Gældende lovgivning om arbejdsudleje

I dette kapitel vil jeg beskrive, hvad der står i loven, samt hvad lovforarbejderne lagde til grund for

udformningen af loven. Herunder vil jeg kort se på den oprindelige lovgivning på området.

4.1 Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3

Kildeskatteloven bestemmer, hvilke personer der har pligt til at svare indkomstskat til staten og hvilke

indkomster der er skattepligtige. Det centrale punkt i forhold til arbejdsudleje finder man i

kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3, som oprindelig er fra 1982 og har været uændret indtil

lovændringen i 2012. Før lovændringen i 2012 var ordlyden af lovbestemmelsen følgende:

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

rådighed for at udføre arbejde her i landet. Det er uden betydning for skattepligten, hvilken form

vederlaget udbetales i.”15

I forhold til den administrative praksis på området blev der i 1988 udstedt et cirkulære nr. 135 hvor der

stod hvilke kriterier der skulle være opfyldt for at der var tale om arbejdsudleje. Overordnet set går

kriterierne på hvem der skal anses for værende den reelle arbejdsgiver som bærer ansvaret og den

økonomiske risiko for opgaven. Punkterne er meget lig med punkt 8.14 i kommentarerne til OECD’s

modeloverenskomst.

I lov nr. 921 af 18. september 2012 blev der foretaget en ændring af Kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr.

3. I lov nr. 921 er ordlyden således ændret til:

”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 integreret del

af virksomheden. Det er uden betydning for skattepligten, hvilken form vederlaget udbetales i.”

Som det ses, er det den understregede tekst som er ændret ved lov nr. 921 i forhold til den tidligere

formulering. Det er ikke meget, men alligevel er det helt essentielle at arbejdet skal udgøre en

integreret del af den virksomhed for hvem arbejdet udføres for.

15 Lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005
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4.2 Tilblivelsen af lov nr. 921 af 18. september 2012

Skatteministeren fremsatte et forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og

personskatteloven den 14. august 2012 L195, som blev endeligt vedtaget i lov nr. 921 af 18.

september 2012. Lovforslaget ændringer udspringer af en aftale om en skattereform, hvor man ønsker

at skabe ny vækst, flere jobs og at man får mere ud af at arbejde. Lovforslaget er således opdel i 3

overskrifter:

1. Begrænsning af social dumping

2. Øget beskatning af fri bil

3. Beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst

Det er i den første overskrift at beskatning af arbejdsudleje er omtalt i, de 2 øvrige overskrifter er

denne opgave uvedkommende og omtales ikke nærmere.

Skatteministeren ønsker med lovforslaget § 2, nr. 1 at ændre ordlyden af kildeskatteloven § 2, stk. 1,

nr. 3. Dette skyldes ifølge forslaget at man ønsker at bringe de danske regler om arbejdsudleje i

overensstemmelse med de internationale regler, hvor man mener, at det centrale kriterium er at

tjenesteydelser der udføres af en fysisk person, efter deres art er en integreret del af aktiviteterne i

den virksomhed, hvor ydelserne leveres16. Herudover ønsker man også ændre på den administrative

praksis der er på området, hvor den tidligere retstilstand ønskes skærpet. I tidligere retspraksis er

udgangspunktet, er der aftalt en fast pris for det udførte arbejde og er arbejdet beskrevet i en kontrakt,

anses det for værende en entrepriseaftale, hvilket betyder at der ikke skal betales skat til Danmark,

dvs. at hvad der formelt er aftalt står over virkeligheden. Man ønsker således at opnå mere lige

konkurrence mellem danske og udenlandske virksomheder, ved at sige at det er de faktiske forhold

der er gældende og det er lige meget hvad der er aftalt i en entreprisekontrak16.

4.3 Lovforslag L195

Efter fremsættelse af L195 stillede skatteudvalget 2 spørgsmål17 vedrørende arbejdsudleje til

skatteministeren. Begge spørgsmål vedrører Danske Maritimes henvendelse om hvis en opgave

outsources om den i så fald ikke vil anses for integreret. Skatteministerens svar er hvis en opgave er

outsourcet på mere permanent basis foreligger der ikke arbejdsudleje, men hvis den udenlandske

16 Opsummering af lovforslag nr. 2011-2012.1.195 af 14. august 2012
17 Spørgsmål nr. 28 og 29 af 23. august 2012
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virksomheds arbejde udføres som en integreret del af den danske virksomhed er den ikke outsourcet

og derfor er der tale om arbejdsudleje. Skatteministeren henviser herudover til de generelle eksempler

der er i bemærkningerne til lovforslaget for hvornår et arbejde udgør en integreret del af

virksomheden.

Lovforslag L195 indeholder en del ændringer til forskellige bestemmelser i forskellige love og er ret

omfattende. Ændringen til kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3 ikke har fået så meget opmærksomhed, da

nogle af de andre ændringer har fået større opmærksomhed, da de var mere indgribende. Den

manglende opmærksomhed, betyder også at der ikke er blevet stillet særlig mange spørgsmål. F.eks.

er der ikke stillet spørgsmål til arbejdsgiverbegrebet, hvem skal anses for værende den reelle

arbejdsgiver. Det er nok fordi man mente det ikke var relevant, da fokus ved ændringen var på, at det

udførte arbejde skal udgøre en integreret del af den virksomhed, der udfører opgaven.

4.4 OECD’s modeloverenskomst artikel 15

I forbindelse med L195 bliver der henvist til at man ønsker at bringe de danske regler i

overensstemmelse med de internationale standarder og dermed nævnes at kommentarerne til

OECD’s modeloverenskomst fra 2010 er ændret. OECD’s modeloverenskomst er en standard for

hvordan dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem 2 lande udformes, således at det sikres at der

sker en ensartet praksis. Da de fleste dobbeltbeskatningsoverenskomster er udarbejdet efter OECD’s

modeloverenskomst, er der et behov for hvordan artiklerne skal fortolkes i praksis, derfor er der

udgivet OECD’s modeloverenskomst med kommentarer, som tillægges stor betydning ved fortolkning

af de enkelte dobbeltbeskatningsoverenskomster i administrativ praksis. Kommentarerne bliver også

brugt ved fortolkningen af interne danske skatteregler, som berører udlandet18.

I forholdet omkring arbejdsudlejereglerne er artikel nr. 15, stk. 2 i OECD’s modeloverenskomst

gældende, da den vedrører beskatning af vederlag for personligt arbejde udført i en anden stat end

hvor personen er hjemmehørende. Som udgangspunkt vil det være den stat hvor personen er

hjemmehørende der har beskatningsretten, men er én af nedenstående 3 betingelser opfyldt, har den

anden stat, der hvor arbejdet udføres i, beskatningsretten, hvis:

a) Personen opholder sig i mere end 183 dage i en 12 måneders periode i den anden stat

b) Vederlaget er betalt af eller for en arbejdsgiver i den anden stat

18 OECD’s modeloverenskomst 2010 med kommentarer
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c) Vederlaget udredes af et fast driftssted som arbejdsgiveren har i den anden stat

Det er således punkt b) som er den betingelse der skal være opfyldt for at der er tale om arbejdsudleje

og dermed finder artikel nr. 15, stk. 2 ikke anvendelse, da det således vil være reglerne i det andet

land, hvor arbejdet udføres der er gældende.

For at forstå hvordan artikel nr. 15 skal fortolkes i praksis kan man læse kommentarerne til OECD’s

modeloverenskomst. I 2010 udkom der en opdateret udgave af kommentarerne til OECD’s

modeloverenskomst, hvor der vedrørende artikel nr. 15 blev præciseret hvordan

arbejdsudlejebegrebet skulle fortolkes, der skete således ikke en ændring i selve artiklen og dermed

den bestemmelse som også står i de enkelte dobbeltoverenskomster med de forskellige lande. Det er

denne præcisering som de danske lovgivere ønskede at indarbejde i den danske lov kildeskatteloven

§ 2, stk. 1, nr. 3 og ikke blot ændre på den administrative praksis ved hjælpe af f.eks. et cirkulærer.

Nedenfor er lavet en oversigt over hvad de enkelte kommentarer til OECD’s modeloverenskomst fra

2010 omhandler for at skabe et overblik. De dele af kommentarerne som er relevante i forhold til

denne opgave, vil blive behandlet dybere under de enkelte kapitler senere.

Punkt nr. i kommentarerne: Beskrivelse af hvad punkterne omhandler:

1-2 Omhandler artikel nr. 15, stk. 1 - hovedreglen

3 Omhandler artikel nr. 15, stk. 2 – generel undtagelse fra reglen i stk. 1

4-5 Om betingelse a) som nævnt ovenfor

6 Om betingelse b) som nævnt ovenfor

7 Om betingelse c) som nævnt ovenfor

8.2-8.3, 8.8-8.10 og 8.28 a) Lande som anerkender det formelle kontraktgrundlag. Punkt 8.9 – misbrug

= art. 1, pkt. 9.4, 9.5 og 9.22 gunstigere skattemæssig position

8.4-8.7, 8.10, 8.11-8.27,

8.28

b) Lande som anser en person for ansat i eget land uanset at personen

formelt er ansat i et andet land (Danmark)

8.10 Vedrører lempelse af dobbeltbeskatning når 2 lande har hhv. tilgang a) og

tilgang b) hvis ej enighed om beskatning, så gælder art. 25, stk.1

8.28 Vedrører forslag til afhjælpning af kildeskat i 2 lande i tilfælde af uenighed

landene imellem.

8.11-8.15 Lande i pkt. b) kan ikke se helt bort fra de formelle kontraktmæssige forhold i

den nationale lovgivning.
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8.16-8.27 Eksempler på om der er tale om arbejdet er udført i et ansættelsesforhold

eller i henhold til en kontrakt.

9 Omhandler artikel nr. 15, stk. 3 arbejde udført på et skib eller luftfartøj

10-11 Der er ikke anført speciel regel vedrører arbejde på lastbil eller tog, samt

gæstelærer eller studerende.

Figur 1: egen tilvirkning
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5. Administrativ praksis

Formålet med dette afsnit er kort at beskrive den administrative praksis der har været og er på

området for arbejdsudleje efter ændringen af kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3 altså Lovforslag nr. 195,

som blev vedtaget i september 2012. Lovændringen gav anledning til en del bindende svar og senest

et styresignal fra SKAT, samt et fåtal af bindende svar efter styresignalet.

Formålet med lovændringen var at stramme reglerne for arbejdsudleje, således at udenlandsk

arbejdskraft i større omfang kom til at betale skat i Danmark19 og derved begrænse social dumping.

Forarbejderne ønskede at skærpe den hidtidige administrative praksis og skabe en ny retstilstand, da

de mente at den var for lempelig og ikke fulgte de internationale standarder. Den hidtidige praksis kan

overordnet sammenfattes således, at hvis arbejdet var beskrevet i en kontrakt og blev udført af en

selvstændig udenlandsk virksomhed til en fast pris, blev aftalen anset for værende en

entreprisekontrakt, hvorved der ikke skulle betales arbejdsudlejeskat i Danmark19.

På baggrund af stramningen af reglerne, opstod der en del spørgsmål fra virksomheder om, hvornår

et arbejde skulle anses for værende omfattet af arbejdsudlejereglerne. Udgangspunktet i de mange

bindende svar20 efter stramningen var, at der er tale om arbejdsudleje, når den tjenesteydelse en

udenlandsk virksomheds ansatte leverer til en dansk virksomhed, udgør en integreret del af den

danske virksomheds kerneydelse21. I den forbindelse er det lige meget, om der er indgået en

enterprisekontrakt mellem den udenlandske og danske virksomhed, da der alene skal ses på om

ydelsen indgår som en integreret del i den danske virksomheds forretningsområde og ikke på hvem

der er den reelle arbejdsgiver22.

Efter lovens vedtagelse den 18. september 2012 blev der givet stribevis af bindende svar. Der var

også en del artikler og debatter omkring forståelsen af reglerne. Mange syntes at den nye stramning

var urimelig, da mange virksomheder entrer med underleverandører til at udføre en del af en opgave

som selvfølgelig ligger inden for virksomhedens forretningsområde. I f.eks. det bindende svar

SKM2013.206.SR argumenterer spørger for, at de ikke er omfattet af arbejdsudlejereglerne. Spørger

påtager sig et opgaver inden for service og montage, hvor de finder større og mindre

19 LFF2011-2012.L.195
20 Se f.eks. bindende svar SKM2013.206.SR, SKM2013.479.SR
21 Se kapitel 7. Hvad forstås ved integreret del af virksomhedens forretningsområde for mere herom.
22 Se afsnit

6. Hvem er den reelle arbejdsgiver for mere herom.
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underleverandører, der hver især har ekspertisen til de delopgaver, de skal lave. Der er 2 ejerledere

som står for projektledelsen og 1 ansat der er arbejdsmiljørepræsentant. Spørger mener ikke at

arbejdet udgør en integreret del af virksomheden, da de ikke har nogle ansatte der kan udfører

opgaven, men hyrer underleverandører til opgaverne. Opgaven er detaljeret udfærdiget i en kontrakt,

således at spørger ikke skal styre opgaven, hvorfor der ikke kan være tale om arbejdsudleje. SKAT

mener dog at opgaven udgør en integreret del af virksomheden, idet opgaven ikke er outsourcet på

permanent basis, da opgaverne udlægges fra opgave til opgave og dermed er ydelsen ikke udskilt fra

spørgers virksomhed. Herudover argumenterer SKAT, med næsten ingen argumenter, at det arbejdet

underleverandøren udfører indgår i den kerneydelse, som spørger udfører for sine kunder, uden

egentlig at komme med en begrundelse. Grundet den manglende argumentation fra SKAT’s side

skaber det en tvivl om hvornår en ydelse er integreret i virksomhedens forretningsområde og dermed

omfattet af arbejdsudlejereglerne23.

SKAT udsendte et styresignal24 den 9. oktober 2013 som præciserede reglerne inden for

transporterhvervet. I styresignalet præcisere SKAT at hvis der er tvivl om hvorvidt en tjenesteydelse

kan anses for integreret i den danske virksomheds forretningsområde, så skal der ses på hvem der er

den reelle arbejdsgiver. Denne vinkel, at der kan ses på hvem der er den reelle arbejdsgiver, havde

SKAT ikke tidligere brugt, hvorfor det er nyt i fortolkningen af arbejdsudlejereglerne, da der i de mange

bindende svar er taget udgangspunkt i at der udelukkende skulle ses på om tjenesteydelsen udgør en

integreret del af den danske virksomheds forretningsområde. Styresignalet præciserer kun reglerne

inden for transporterhvervet, men andre erhverv gør også brug af fortolkningen i de bindende svar der

søges efterfølgende25.

Der var fortsat stor tvivl om hvordan reglerne på området skulle fortolkes, hvorfor der fortsat søges om

bindende svar. Herudover blev der stillet spørgsmål til skatteministeren i Europaudvalget26, hvor det

kommer frem, at netop pga. usikkerheden for hvornår der foreligger arbejdsudleje, er SKAT i gang

med at lave et styresignal, der skal præcisere reglerne. Den 27. juni 2014 offentliggjorde SKAT så et

styresignal, hvor SKAT præciserer reglerne omkring arbejdsudleje, da der efter ændringen af

23 Efterfølgende har SKAT genoptaget det bindende svar i SKM2015.80.SR, hvor svaret ændres og der ikke
længere er tale om arbejdsudleje efter styresignalets retningslinjer.
24 SKM2013.714.SKAT – Arbejdsudleje – præcisering af praksis for arbejdsudleje inden for transporterhvervet -
Styresignal
25 Se f.eks. bindende svar SKM2013.784.SR
26 Europaudvalget 2013-14, EUU Alm. del Bilag 274, den 24. januar 2014
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kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3 tilbage i september 2012, har været en del spørgsmål fra

virksomheder til hvordan de ændrede regler skulle forstås.

5.1 SKM2014.478.SKAT – Arbejdsudleje – præcisering af reglerne – styresignal

I Styresignalet SKM2014.478.SKAT slår SKAT nu fast, at de danske regler om arbejdsudleje følger

OECD’s modeloverenskomst. Ved afgørelse af om der foreligger arbejdsudleje, skal det afgøres ud fra

hvem der anses for den reelle arbejdsgiver og ikke kun se på om tjenesteydelsen udgør en integreret

del af virksomheden, som SKAT tidligere har praktiseret. SKAT vil derfor fremover anerkende at

virksomheder kan anvende underleverandører inden for den danske virksomheds forretningsområde

uden at de ansatte skal beskattes efter arbejdsudlejereglerne. Der skal derfor laves en samlet

vurdering af hvem der må anses for at være den reelle arbejdsgive. Det afgørende er, om den

udenlandske medarbejder skal anses for værende lønmodtager for den danske virksomhed eller om

medarbejderen indgår i arbejdet for en selvstændig udenlandsk virksomhed.

Herudover er det væsentligt at fastslå om arbejdet er integreret del af den danske virksomhed eller om

det er tilstrækkeligt udskilt. Hvis det er tilstrækkeligt udskilt vil den udenlandske medarbejder ikke

være omfattet af arbejdsudlejereglerne.

Det betyder at der ikke nødvendigvis er tale om arbejdsudleje, selvom den udenlandske virksomheds

medarbejdere arbejder inden for den danske virksomheds forretningsområde (integreret del). Dvs.

man går væk fra fortolkningen om at hvis ydelsen udgør en integreret del af virksomheden så er der

med det samme tale om arbejdsudleje. Nu vil man også se på hvem der er den reelle arbejdsgiver.

Det vil ikke være nok at indgå en kontrakt hvor den udenlandske virksomhed er den formelle

arbejdsgiver, da der skal ses på hvem der udøver den faktiske arbejdsgiver rolle. Hvis der er tvivl om

hvem der skal anses for værende den reelle arbejdsgiver vil det være relevant at se på de

supplerende kriterier til afgørelse af det. Kriterierne er en direkte afskrift af punkt 8.14 i

kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst. SKAT bruger en del af styresignalet til at uddybe

hvordan de supplerende kriterier skal fortolkes og anvendes.

Efter det nye styresignal er offentliggjort er der kommet et bindende svar SKM2014.492.SR27, som er

interessant at se nærmere på. Det interessante er at SKAT kommer frem til at arbejdet der udføres,

udgør en integreret del af den danske virksomheds forretningsområde. Trods dette kommer SKAT

27 Se også bindende svar SKM2014.681.SR
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frem til at der ikke er tale om arbejdsudleje, da de udenlandske medarbejderes arbejde anses for

udfører arbejdet for den udenlandske virksomhed. SKAT ligger bl.a. vægt på at det er den

udenlandske virksomhed der bærer ansvaret og den økonomiske risiko for det udførte arbejde, samt

andre faktorer som også er nævnt i kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst, dvs. at den

udenlandske virksomhed er den reelle arbejdsgiver og opgaven anses ikke for outsourcet.

Nedenfor er lavet en oversigt over forskellig bindende svar som vil blive brugt i denne opgave.

Henvisning Resumé Afgørelse

SKM2014.681.SR, 23/9-14

Efter styresignalet

Ydelse udgør integreret del af dansk

virksomheds forretningsområde, men der er

lagt vægt på den udenlandske virksomheds

ydelse er klart afgrænset og den bærer

ansvaret og den økonomiske risiko m.v.

Ej Arbejdsudleje,

da udenlandsk

virksomhed er

reelle

arbejdsgiver.

SKM2014.492.SR, 24/6-14

Efter styresignalet

Ydelsen udgør integreret del af dansk

virksomheds forretningsområde, men at

opgaven anses for udskilt til en selvstændig

kontraktpart, idet den udenlandske virksomhed

anses for den reelle arbejdsgiver.

Ej arbejdsudleje,

SKM2014.743.SR, 24/9-13 Opgave anses for integreret del af

virksomhedens forretningsområde, da ej

outsourcet på mere permanent basis, da

beslutter fra opgave til opgave.

Arbejdsudleje

SKM2013.722.SR, 27/8-13 Opgave anses for integreret del af

virksomhedens forretningsområde, da ej

outsourcet på mere permanent basis, da

beslutter fra opgave til opgave.

Arbejdsudleje

SKM2013.479.SR, 25/6-13 Opgave anses for integreret del af

virksomhedens forretningsområde. Dog hvis

permanent outsourcet både løbende

vedligeholdelsesopgaver og ombygning- og

istandsættelsesopgaver.

Arbejdsudleje

SKM2013.450.SR, 25/6-13 Ej integreret del af udlejningsvirksomhedens Ej arbejdsudleje /
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forretningsområde, da enkeltstående og større

restaurerings- og vedligeholdelsesopgaver på

bygninger ikke anses for integreret. Dog anses

løbende driftsvedligeholdelsesopgaver for

integreret.

arbejdsudleje

SKM2013.206.SR, 19/3-13 Opgave anses for integreret del af

virksomhedens forretningsområde, og er ej

outsourcet på mere permanent basis, da

beslutter fra opgave til opgave hvem

underleverandør skal være. På trods af at

virksomheden ikke har egne ansatte der

udfører opgaverne.

Arbejdsudleje

SKM2011.288.SR, 26/4-11

Før lovændringen

Dansk virksomhed bærer risikoen og har den

overordnede ledelse for arbejdet. Vederlag til

udenlandsk virksomhed beregnes på

baggrund af den udenlandske medarbejders

medgået tid. Bruger cirkulære nr. 135 ved

afgørelse.

Arbejdsudleje

Figur 2: egen tilvirkning
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6. Hvem er den reelle arbejdsgiver

Når man ser på om der er tale om arbejdsudleje er det bl.a. en betingelse at den danske virksomhed

anses for værende den reelle arbejdsgiver, selvom den udenlandske medarbejder formelt er ansat i

den udenlandske virksomhed.

I dette kapitel vil jeg derfor analysere på hvad der skal forstås ved den reelle arbejdsgiver. Jeg vil se

på hvad lovgivningen og forarbejderne siger, herunder komme ind på cirkulære nr. 135 af 4. november

1988, hvor der er nævnt forskelle kriterier. Herudover vil jeg se på hvordan den administrative praksis

er, for så vidt angår den reelle arbejdsgiver.

6.1 Ifølge gældende lov og lovens forarbejder

Af selve lovteksten i kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3 omtales arbejdsgiverbegrebet ikke direkte, men

der står, at en person der stilles til ”rådighed for at udføre arbejde for en virksomhed her i landet”, se

afsnit 4.1 Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3. Dvs. at når personen udfører et arbejde for en virksomhed

her i landet er der tale om arbejdsudleje. Der kan på sin vis sættes lighedstegn mellem virksomhed og

arbejdsgiver. Men hvornår er en udenlandsk person stillet til rådighed for en dansk virksomhed, det er

det afgørende punkt. Der er dog en yderligere betingelse i paragraffen, at det udførte arbejde også

skal udgøre en integreret del af virksomheden. Denne betingelse behandles nærmere i kapitel 7. Hvad

forstås ved integreret del af virksomhedens forretningsområde.

For at finde ud af hvad der er tiltænkt med at være stillet til rådighed for en virksomhed, vil jeg se hvad

forarbejderne skriver herom. Jeg vil kun se på forarbejderne til lovændringen og ikke hvad

forarbejderne i forbindelse med tilblivelsen af loven havde tænkt, da det var tilbage i 1982.

I lovforarbejderne nævnes der hvad der tidligere blev forstået ved arbejdsudleje, altså at en person er

stillet til rådighed, her henvises der i den forbindelse til kriterierne i cirkulære nr. 135 af 4. november

1988 til kildeskatteloven, punkt 42:

”Afgørelsen af, om en arbejdstager skal anses for udlejet, træffes ud fra en samlet bedømmelse, hvor

der især lægges vægt på om:

1. om den overordnede ledelse af arbejdet påhviler hvervgiveren

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

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

anden sammenhæng mellem vederlag og den løn arbejdstageren får,

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

5. om udlejeren ikke ensidigt fastsætter antallet af arbejdstagere og deres kvalifikationer.”

Kriterierne fremgik også i store træk af kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst før 2010,

hvorved der var god overensstemmelse med loven, forarbejderne, cirkulæret og kommentarerne til

OECD’s modeloverenskomst.

Det forarbejderne nu ønsker er, at ændre på den hidtidige praksis, for at sikre at der sker beskatning i

Danmark af arbejdsudleje, uanset hvad der formelt er aftale parterne imellem, men efter hvad der

faktisk gør sig gældende, idet forarbejderne mener at retstilstanden har været for lemplelig. Herudover

ønsker forarbejderne også at bringe reglerne i overensstemmelse med kommentarerne til OECD’s

modeloverenskomst fra 2010, da der er sket en ændring i fortolkningen af arbejdsudlejebegrebet i

kommentarerne.

Der lægges i forarbejderne vægt på, at der som udgangspunkt skal ses på, om det udførte arbejde

udgør en integreret del af den danske virksomheds forretningsområde. Det er således kun hvor der er

tvivl om, hvorvidt ydelserne er tilstrækkeligt udskilt fra den danske virksomheds forretningsområde at

det vil være relevant at inddrage andre faktorer i bedømmelsen af om der foreligger arbejdsudleje28.

De andre faktorer der nævnes, er de kriterier som fremgår af kommentarerne til OECD’s

modeloverenskomst punkt 8.14. Herudover nævnes at selvom den udenlandske virksomhed i en

entreprisekontrakt påtager sig forskellige former for ansvar f.eks. ansvar for fejl og mangler eller

forsinkelser, over for den danske virksomhed ikke har nogen betydning efter lovforslaget er vedtaget,

hvis opgaven er en integreret del af den danske virksomheds forretningsområde.

Forarbejderne ønsker således at der stort set kun ses på om ydelsen, den udenlandske medarbejder

udfører for den danske virksomhed, udgør en integreret del af den danske virksomheds

forretningsområde, desuagtet at den udenlandske medarbejder både formelt og faktisk er underlagt

den udenlandske arbejdsgiver. Forarbejderne ønsker således ikke at se på hvem der er den reelle

arbejdsgiver, det vil kun være relevant i de tilfælde hvor der er tvivl.

Arbejdsgiverbegrebet var allerede en del af de tidligere arbejdsudlejeregler, jævnfør cirkulære nr. 135

af 4. november 1988 til kildeskatteloven, punkt 42. De kriterier som er opstillet i cirkulære nr. 135 er

28 LFF2011-2012.l.195 – bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser til §2
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stadigvæk gældende, da cirkulæret ikke er ophævet efter ændringen af loven. Betingelserne i

cirkulæret er ligeledes i store træk i overensstemmelse med det som står i kommentarerne til OECD’s

modeloverenskomst 2010 pkt. 8.14 og 8.15, som dog er mere detaljeret, mere herom i næste afsnit.

I betænkningerne til lovforslaget er der ikke stillet spørgsmål til skatteministeren omkring

arbejdsgiverbegrebet samt er arbejdsgiverbegrebet heller ikke omtalt specifik. Det skyldes formentlig

at ændringen til kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3 ikke har fået så meget opmærksomhed, da der i

lovforslaget også blev foretaget ændring af forskellige andre love, som fik en hel del større

opmærksomhed.

For at afgøre hvem der skal anses for værende den reelle arbejdsgiver skal der ikke længere, jf.

forarbejderne til L195, ses på hvem der har ansvar, risiko og rettighederne for en opgave, selvom det

er defineret i en kontrakt28. Der skal nu i stedet ses på om tjenesteydelsen udgør en integreret del af

den danske virksomheds forretningsområde. Hvis der er tvivl om en ydelse er tilstrækkeligt udskilt skal

der ses på en række kriterier, som alle kredser om, hvem der har retten til at instruere, kontrollerer og

har ansvaret for stedet, altså hvem er den reelle arbejdsgiver. Kriterierne er direkte afskrift fra

kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst punkt 8.14. Men forarbejdernes anvendelse er

anderledes end kommentarernes, idet forarbejderne mener at kriterierne skal anvendes for at afgøre

om ydelsen er tilstrækkeligt udskilt, altså om der er tale om outsourcing, hvor i mod kommentarerne

anvender kriterierne til at afgøre hvem der er den reelle arbejdsgiver, når begge virksomheder udfører

samme slags tjenesteydelser og forholdet peget på at den udenlandske medarbejder er i et

ansættelseslignende forhold hos den danske virksomhed.

6.2 Ifølge OECD’s modeloverenskomst

Forarbejderne til lovændringen i L195 henviser til, at ændringen skyldes at man ønsker at bringe de

danske regler i overensstemmelse med kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst, eftersom

denne er ændret i 2010. Jeg vil derfor se på den ændring som forarbejderne siger der kom i 2010 og

se hvad kommentarerne skriver om hvem der skal anses for værende den reelle arbejdsgiver og om

der i det hele taget skal ses på arbejdsgiverbegrebet i forhold til om der er tale arbejdsudleje.

I kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst før 2010 var der en entydig forståelse af udtrykket

”arbejdsgiver” det var ikke defineret i modeloverenskomsten, men det skulle forstås således ifølge

kommentarerne, ”at arbejdsgiveren er den person, der har rettigheden til det udførte arbejde, og som
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bærer ansvaret og risikoen” 29 og 32. Men det var op til landene imellem at blive enige om hvem der

skulle anses for værende den reelle arbejdsgiver i de konkrete sager og at de faktiske forhold havde

mere værdi end hvad der var aftalt formelt.

I kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst fra juli 2010 er det ændret således at der ikke nogen

entydig forståelse af ”arbejdsgiver”, da det er udlagt til den nationale lovgivning. Nogle lande

respekterer de formelle kontrakter virksomhederne imellem, mens andre lande, herunder Danmark,

ser på de faktiske forhold for hvem der skal anses for den reelle arbejdsgiver efter interne regler. Da

alle lande ikke fortolker ”arbejdsgiver” ens vil det give en regelkollision29 Der er således tale om en

bredere forståelse af spørgsmålet – hvem skal anses for værende den reelle arbejdsgiver og dermed

have beskatningsretten. Af kommentarerne punkt 8.11 fremgår det, at der i den nationale lovgivning

kun kan ses bort fra de formelle kontraktmæssige forhold på grundlag af objektive kriterier. Dvs. hvis

de faktiske forhold ikke er i overensstemmelse med de formelle, kan der ses bort fra de formelle

kontraktmæssige forhold, hvilket også nævnes i betænkningerne til L195 ”den skatteretlige afgørelse

er ikke bundet af, hvad parterne gennem aftaler formelt og kontraktligt forpligter sig til”30.

Den væsentligste ændring der er sket i kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst er ikke så

meget arbejdsgiverbegrebet, men at der ved vurderingen af hvem der skal anses for værende den

reelle arbejdsgiver også er andre forhold der skal tillægs vægt, nemlig om den opgave der udføres er

en integreret del af den formelle arbejdsgivers virksomhed (udlejeren) eller brugers virksomhed

(lejeren). For hvis opgaven udgør en integreret del af lejerens virksomhed, og denne betragtes som

den reelle arbejdsgiver, er der tale om arbejdsudleje og lejerens land har beskatningsretten.

På grund af ovennævnte regelkollision, dvs. hvis 2 lande ikke kan blive enige om en tjenesteydelse

der udføres af en fysisk person skal anses for udført i et ansættelsesforhold for den danske

virksomhed (den reelle arbejdsgiver) eller om det er udgør i henhold til en kontrakt (den formelle

arbejdsgiver) skal det løses ved at der skal ses på en række nævnte principper31. Bl.a. er en vigtig

faktor om den udførte ydelse udgør en integreret del af den reelle arbejdsgivers virksomhed.

Kriterierne for om en ydelse udgør en integreret del af en virksomhed ses der nærmere på i næste

kapitel 7. Hvad forstås ved integreret del af virksomhedens forretningsområde.

29 Artikel ”International arbejdsudleje” af David Munch. SU.2012.430
30 LFF2011-2012 L195 – afsnit Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, Til §2, til nr.1, 2. indryk
31 OECD’s modeloverenskomst 2010 - med kommentarer punkt 8.12
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Herudover nævner kommentarerne i punkt 8.15 at det også er relevant at se på de finansielle

ordninger der er mellem de 2 virksomheder, bl.a.om vederlaget til medarbejderen afkræves direkte af

den formelle arbejdsgiver hos den reelle arbejdsgiver, den som har fået leveret tjenesteydelsen, altså

uden nogen avancemargin. Det taler for at medarbejderen er i et ansættelsesforhold hos den reelle

arbejdsgiver og ikke hos den formelle.

Selvom kommentarerne ikke definerer ”arbejdsgiver”, da det er udlagt til den nationale interne ret, er

der en række eksempler i kommentarernes punkt 8.16-8.27 for hvem der skal anses for værende den

reelle arbejdsgiver. Det vil sige at kommentarerne på den ene side udlægger arbejdsgiverbegrebet til

national intern ret, men samtidig opstiller eksempler herpå32. I betænkninger til L195 er nævnt samme

eksempler som i kommentarerne, hvorfor det antages at Danmark definere et dansk

arbejdsgiverbegreb, men bruger kommentarerne som fortolkningsbidrag, dog er der i forarbejderne

ikke nævnt om ydelsen også skal udgøre en integreret del af den udenlandske

virksomhedsforretningsområde, som kommentarerne gør33.

I Kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst før 2010 var det afgørende om hvem der skulle

anses for den reelle arbejdsgiver. Det land hvor den arbejdsgiver der blev anset for værende den

reelle arbejdsgiver, havde således beskatningsretten. Efter ændringen i 2010 skal der stadigvæk ses

på hvem der er den reelle arbejdsgiver, men fokus lægger op til, at der først skal ses på om en

tjenesteydelse udgør en integreret del af den danske virksomheds forretningsområde og dernæst på

om hvem der er den reelle arbejdsgiver, for at der er tale om arbejdsudleje.

32 Det kommer Lars Kjærgård Terkilsen også frem til i sin artikel ”Arbejdsudleje – integreret del af virksomheden
og dobbeltbeskatningsoverenskomsterne.” SR.2013.171
33 Dette nævner Lars Kjærgård Terkilsen også i sin artikel ”arbejdsudleje – styresignalet og
dobbeltbeskatningsoverenskomsterne”. SR.2014.284
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Jf. kommentarer til OECD’s modeloverenskomst artikel15, punkt 8.14 står der:

”Når en sammenligning af arten af de tjenesteydelser, der udføres af den fysiske person, med den

virksomhed, der udøves af personens formelle arbejdsgiver og af det foretagende, til hvilket

tjenesteydelserne er leveret, peger på et ansættelsesforhold, der er forskelligt fra det formelle

kontraktforhold, kan følgende yderligere faktorer være relevante for at afgøre, om dette er tilfældet:

 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;

 den formelle arbejdsgiver har direkte afkrævet det foretagende, som tjenesteydelserne leveres

til, vederlaget til personen;

 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 relaterede til personens arbejde;

 hvem bestemmer personens arbejdstider og ferier.”

Ovenstående er ligeledes gengivet i betænkningerne til L195, som dog kun skal anvendes, hvis der er

tvivl om hvorvidt en tjenesteydelse er tilstrækkeligt udskilt fra den danske virksomheds

forretningsområde. Det forekommer især når der er indgået en aftale mellem en dansk og en

udenlandsk virksomhed inde for samme forretningsområde. Der er således en betydelig forskel i

hvordan forarbejderne og kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst anvender kriterierne.

6.3 Ifølge administrativ praksis

Det der var problemet ved den tidligere administrative praksis var, at hvis der i en kontrakt mellem den

udenlandske og danske virksomhed var beskrevet hvilket arbejde der skulle udføres og aftalt en fast

pris, så var der ikke tale om arbejdsudleje. Dvs. hvad der blev aftalt formelt var mere gældende end

de faktiske forhold, det ønskede forarbejderne til lovændringen at ændre på.
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Arbejdsgiverbegrebet som anvendes i cirkulære nr. 135 af 4. november 1988, anvendes som

begrundelse i flere bindende svar og afgørelser i forbindelse med de tidligere arbejdsudlejeregler34.

Som følge af de nye regler, sker der en praksisændring hos SKAT, som nu i sine bindende svar ikke

længere ser på arbejdsgiverbegrebet, da fokus nu udelukkende er på, om det udførte arbejde udgør

en integreret del af virksomhedens forretningsområde. I flere bindende svar35 henviser SKAT til, at de

tidligere kriterier i cirkulære nr. 135 kun skal anvendes, såfremt der er tvivl om, hvorvidt det udførte

arbejde udgør en integreret del af virksomhedens forretningsområde, som er i lighed med det

forarbejderne til lovændringen ønsker. I flere af de bindende svar argumenterer spørgerne netop for,

at kriterierne for hvem der er den reelle arbejdsgiver skal anvendes, f.eks. i SKM2013.722.SR. SKAT

mener dog ikke at der er tvivl om hvorvidt ydelsen udgør en integreret del af virksomhedens

forretningsområde, hvorfor det er lige meget hvem der er den reelle arbejdsgiver. Denne praksis føres

hårdt fra SKAT indtil foråret 2014, hvor SKAT den 27. juni 2014 udsteder styresignal

SKM2014.478.SKAT som skal præcisere reglerne.

I det udsendte styresignal SKM2014.478.SKAT præciserer SKAT, at det afgørende for om der er tale

om arbejdsudleje skal ske en konkret bedømmelse af om den udenlandske medarbejder reelt arbejder

som lønmodtager for en dansk virksomhed eller indgår i arbejdet for en selvstændig udenlandsk

erhvervsvirksomhed. SKAT henviser til kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst fra 2010 jf.

punkt 8.14. SKAT præciserer dog at der først skal ses på om tjenesteydelsen udgør en integreret del

af den danske virksomheds forretningsområde for at der er overhoved er tale om arbejdsudleje. Når

det er fastslået, skal der foretages en samlet vurdering af hvem der er den reelle arbejdsgiver. Det er

underordnet om der er indgået en kontrakt, hvor den udenlandske virksomhed opfylder betingelserne

for selvstændig erhvervsvirksomhed, ”hvis arbejdets karakter medfører, at der reelt ikke er noget

væsentligt indhold i de forpligtelser mv., som den udenlandske arbejdsgiver har påtaget sig”36.

Den juridiske vejledning er bragt i overensstemmelse med det nye styresignal fra SKAT, som netop

tager udgangspunkt i at der skal ses på hvem der er den reelle arbejdsgiver, når det er fastslået at det

udførte arbejde udgør en integreret del af virksomheden. I bindende svar SKM2014.681.SR og

SKM2014.492.SR som er givet efter offentliggørelsen af styresignalet kommer SKAT frem til at

arbejdet udgør en integreret del af den danske virksomheds forretningsområde. Men alligevel mener

SKAT at der ikke er tale om arbejdsudleje, da der lægges vægt på at den udenlandske virksomhed er

34 Henvisning til Cirkulære nr. 135 af 4. november 1988 i bl.a. SKM2013.750.VLR, SKM2011.288.SR
35 SKM2013.206.SR, SKM2013.450.SR, SKM2013.743.SR
36 SKM2014.478.SKAT, afsnit ”Arbejdsudlejevurdering” 5. indryk.
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den reelle arbejdsgiver, da den bærer ansvaret og den økonomiske risiko, samt udøver instruktioner

mv. SKAT følger således det nye styresignal som er en del anderledes praksis end før.

6.4 Sammenfatning

De kriterier som forarbejderne anvender ved afgørelse af om en opgave er tilstrækkelig udskilt fra den

danske virksomheds forretningsområde, er de samme som nævnes i kommentarerne til OECD’s

modeloverenskomst punkt 8.14. Men til forskel bruges kriterierne i kommentarerne til at afgøre, hvem

der skal anses for at være den reelle arbejdsgiver, når der er tvivl om dette37.

Kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst lægger op til, at hvis en opgave anses for at udgøre

en integreret del af den danske virksomhedsforretningsområde, skal der hernæst laves en vurdering

af om den danske virksomhed også skal anses for at være den reelle arbejdsgiver for at der er tale om

arbejdsudleje. Forarbejderne mener kun at der skal ses på om opgaven udgør en integreret del af

virksomheden eller ej, for at afgøre om der foreligger arbejdsudleje. Så når det i forarbejderne nævnes

at ændringen af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3 skyldes at man vil bringe den i overensstemmelse

med kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst er dette ikke sket, da man nu blot er kommet

længere væk der fra. L195 nævner ikke rigtigt arbejdsgiverbegrebet og hvem der anses for værende

den reelle, hvilket er en mangel i forhold til kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst.

Ifølge loven før lovændringen skulle der ses på hvem der var den reelle arbejdsgiver. Den

administrative praksis på området var dog en anden. De kriterier som stod i cirkulære nr. 135 for at

afgøre om der var tale om arbejdsudleje blev ikke brugt i den administrative praksis. Kriterierne gik på

hvem der var den reelle arbejdsgiver. I stedet så man på om der var en entreprisekontrakt, hvor

ansvaret var defineret således at det var den udenlandske. Altså var en kontrakt mere gældende end

hvad der rent faktisk var virkelighed. Det var denne praksis forarbejderne til lovændringen ikke var

tilfreds med, da det jo heller ikke var efter hensigten med den oprindelige lov. Men i stedet for at rette

den administrative praksis på området ind, valgte man at lave lovændringen.

Med det nye styresignal forsøger SKAT at rette op på uoverensstemmelsen mellem forarbejderne og

kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst, ved at der i første omgang skal ses på om opgaven

37 Denne konklusion er Lars Kjærgård Terkilsen også kommet frem til i sin artikel ”arbejdsudleje – styresignalet
og dobbeltbeskatningsoverenskomsterne”. SR.2014.284
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udgør en integreret del af virksomheden og dernæst på om hvem der skal anses for at være den

reelle arbejdsgiver.

Ifølge retskildelæren som omtalt i kapitel 2.6 Metode står loven og dens forarbejder over administrativ

praksis, dvs. før styresignalet. Derfor kan styresignalets retningslinjer ikke anvendes, da der egentligt

skal foretages en ændring af loven og dens forarbejder for at rette op på uoverensstemmelsen.

SKAT’s styresignal er således ikke i overensstemmelse med loven og er derfor ikke gældende. Da

SKAT’s praksis er mere lempelig end loven kommer borgerne ikke med indvendinger. SKAT’s praksis

er næsten også blevet den samme som før lovændringen, da der igen ses på hvad der aftales af

forpligtelser i en kontrakt.
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7. Hvad forstås ved integreret del af virksomhedens forretningsområde

Ved lovændringen blev det tilføjet at det udførte arbejde skulle udgøre en integreret del af den

virksomhed arbejdet udføres for. Jeg vil i dette kapitel analysere på hvad der skal forstås ved at en

tjenesteydelse udgør en ”integreret del af virksomhedens forretningsområde”. Jeg vil se på hvad

lovgivningen og dens forarbejder mener, da det netop er det nye i lovændringen. Herudover vil jeg se

på hvordan administrativ praksis fortolker begrebet ”integreret del af virksomhedens

forretningsområde”, samt hvad det nye styresignal præcisere herom. Endvidere vil jeg også se på

hvordan kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst fortolker begrebet og til sidst drage en

konklusion på om begrebet fortolkes på samme måde i alle henseende. Jeg vil i kapitlet ligeledes se

på det omvendte begreb ”permanent outsourcing” da det er et antonym til begrebet ”integreret del af

virksomhedens forretningsområde” og derfor vil falde naturligt. Hvis der er tale om permanent

outsourcing, så er der ikke tale om integreret del af virksomhedens forretningsområde.

7.1 Ifølge gældende lov og lovens forarbejder

Som følge af L195 er ordlyden af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3 ændret, så der er blevet tilføjet

”når arbejdet udgør en integreret del af virksomheden” se afsnit 4.1 Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3

herfor i forhold til tidligere ordlyd. Det vil sige at begrebet ”integreret del af virksomheden” nu er blevet

en central del af fortolkningen om der er tale om arbejdsudleje. Men hvad skal der forstås ved

begrebet?

Ifølge betænkningerne til L195 henvises der til at ændringen skyldes, at der i kommentarerne til

OECD’s modeloverenskomst fra 2010 er sket en præcisering af arbejdsudlejebegrebet og at der ”i

første række skal lægges vægt på om de tjenesteydelser, der udføres at den fysiske person, udgør en

integreret del af aktiviteterne i den virksomhed, hvor tjenesteydelserne leveres”38. Da forarbejderne til

den oprindelige lov om arbejdsudleje ikke omtalte begrebet, har det selvfølgelig ikke været en del af

den administrative praksis inden L195. Så indførelsen af begrebet skyldes udelukkende at tilpasse de

danske regler til de internationale standarder for arbejdsudleje.

38 LFF 2011-2012. L195 – afsnit 2.4. beskatning ved arbejdsudleje
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Forarbejderne opstiller følgende fortolkning af begrebet ”integreret del af virksomheden”, det kan

være:

 arbejde som udgør virksomhedens kerneydelse

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

kantinedrift

Der fremgår ikke yderligere af betænkningerne hvad der skal forstås ved disse 2 begreber ud over at

kommen med nogle eksempler herpå, jævnfør nedenfor.

Forarbejderne ligger vægt på at virksomhederne ikke kan aftale sig til, at arbejdet ikke udgør en

integreret del af den danske virksomheds forretningsområde. Der skal altså ses på de faktiske og ikke

de formelle forhold. Der foreligger ikke arbejdsudleje, hvis den danske virksomhed på mere permanet

basis, har outsourcet arbejdsopgaverne til en selvstændig virksomhed. Er ydelserne ikke tilstrækkeligt

udskilt af den danske virksomhed udgør de en integreret del af den danske virksomheds

forretningsområde39.

Forarbejderne opstiller ikke en udtømmende liste over, hvornår en opgave udgør en integreret del af

virksomhedens forretningsområde, men opstiller 7 eksempler på en række ydelser, hvor det enten

falder ud til at der er tale om arbejdsudleje eller ej. Eksemplerne er stort set identiske med de 6

eksempler der fremgår af kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst fra 2010 punkt 8.16-8.27.

Dog er eksempel 4 i forarbejderne ikke omtalt i kommentarerne, det er lidt en forsættelse af eksempel

3, da man formegentlig har ønsket at præcisere at den danske og udenlandske virksomheds

forretningsområde skal være meget langt fra hinanden for at der ikke er tale om arbejdsudleje.

Nedenfor fremgår de 2 eksempler, understregning er min fremhævelse.

Eksempel 3: Hvis et dansk hotel, der er en del af en international hotelkæde, i en 5-måneders-periode

får tilført en receptionist fra et andet hotel i kæden, vil den pågældende receptionist udføre et arbejde,

der er integreret del af hotellets almindelige arbejdsområde og derfor vil vederlaget for disse

serviceydelser være omfattet af reglerne om arbejdsudleje.

39 LFF 2011-2012. L195 – afsnit 3.4.2. Lovforslaget
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Eksempel 4: Hvis et dansk hotel indgår en aftale med et udenlandsk byggefirma in at få ombygget

hotellet køkken, vil aftalen ikke anses for arbejdsudleje, fordi det danske hotel ikke som

forretningsområde beskæftiger sig med at ombygge køkkener.40

I Eksempel 5 er en ingeniør lejet ind for en 4 måneders periode i et dansk byggefirma omfattet af

arbejdsudlejereglerne. Det fremgår ikke af eksemplet om det danske byggefirma har ingeniører

ansatte i forvejen, men at ingeniørydelsen udgør en integreret del af det danske byggefirmas

virksomhed virker lidt underligt, da der ikke ligger nogen yderligere begrundelse.

Udgangspunktet i alle 7 eksempler er, at en opgave ikke er omfattet af arbejdsudlejereglerne, hvis den

danske virksomhed ikke i forvejen udfører den slags opgaver som den udenlandske virksomhed

varetager. Eksemplerne er meget forenklet og flere mangler en uddybning af hvad den danske

virksomheds forretningsområde er, der nævnes blot at tjenesteydelsen udgør en integreret del af den

danske virksomheds forretningsområde uden at komme nærmere ind på hvad forretningsområdet er.

Det kan derfor være svært at vurderer ud fra eksemplerne om hvordan man er kommet frem til

afgørelsen. Eksemplerne i kommentarerne lægger også vægt på at ydelsen udgør en integreret del af

den udenlandske virksomhed, hvilket ikke helt kommer til udtryk i eksemplerne i forarbejderne.

I betænkningerne til L195 sættes der lighedstegn mellem, hvis en opgave ikke er tilstrækkeligt udskilt,

anses den for at udgøre en integreret del af virksomhedens forretningsområde. Hvis der er tvivl om

hvorvidt opgaven er tilstrækkeligt udskilt, når både den danske og udenlandske virksomhed leverer

ydelser inden for samme område, skal der se på andre faktorer. De andre faktorer er de samme som

fremgår af kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst punkt 8.1441, som overordnet set vedrører

hvem der anses for den reelle arbejdsgiver og har instruksbeføjelsen, dog er anvendelsen af

faktorerne i punkt 8.14 i kommentarerne en anden end den forarbejderne anvender som tidligere

beskrevet. Herudover kan der ses på andre faktorer som hvordan vederlaget betales, dette er

omformulering af kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst punkt 8.15.

En opgave som udgør en integreret del af virksomheden, kan godt være undtaget for

arbejdsudlejereglerne, når den udførte opgave anses for outsourcet på mere permanet basis.

Betingelsen for om en opgave anses for permanent outsourcet nævnes i forarbejderne som ”at

40 LFF 2011-2012. L195 – afsnit bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, til §2, til nr. 1.
41 Punkterne er nævnt i afsnit 6.2 Ifølge OECD’s modeloverenskomst
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arbejdsopgaven ikke længere er en integreret del af den danske virksomhed42”. Hvornår er en opgave

så ikke integreret?

I forbindelse med tilblivelsen af L195 blev der stillet 2 spørgsmål til skatteministeren vedrørende

skatteministerens svar til Danske Maritime43. Spørgsmål nr. 28 handlede om en opgave der er

outsourcet permanent, men fortsat løses på den danske virksomheds areal (dansk værft).

Skatteministerens svar hertil var at der var tale om arbejdsudleje, da opgaven udgør en integreret del

af virksomheden, fordi det netop bliver udført på det danske værft og at det almindelige

skibsbygningsarbejde og de processer, der indgår som en del af bygningen af et skib, udgør integreret

del af værftets virksomhed. I spørgsmål nr. 29 bliver Skatteministeren bedt om at definere hvad netop

”det almindelige skibsbygningsarbejde og de processer, der indgår som en del af bygningen af et skib,

og som foregår på værftets areal” dækker over. Skatteministeren henviser blot til de generelle

eksempler der fremgår af lovforslaget L195. Ud fra ovenstående kan der drages den slutning, at en

opgave altså skal løses et andet sted end hos den danske virksomhed, som modtager ydelsen, for at

en opgave kan anses for permanent outsourcet.

Loven og dens forarbejder kommer således ikke med en klar definition af hvad der skal forstås ved

integreret del af virksomhedens forretningsområde, udover at det er når en opgave ikke er

tilstrækkeligt udskilt. Det er således et vurderingsspørgsmål, at fortolke begrebet ud fra de 7

eksempler der er nævnt i forarbejderne. Det vil således være nærliggende, at se på om kommentarer

til OECD’s modeloverenskomst er mere detaljeret, da forarbejderne henviser til at lovændringen

skyldes, at man vil tilnærme sig kommentarerne fra 2010 som er ændret i forhold til tidligere.

7.2 Ifølge OECD’s modeloverenskomst

Ifølge OECD’s modeloverenskomst kan Danmark kun beskatte udenlandske personers lønindkomst,

når arbejdet er udført her i Danmark jævnfør artikel 15, stk. 1. Men jævnfør artikel 15, stk. 2, litra b)

kan den udenlandske persons lønindkomst beskattes i sin hjemstat, når vederlaget er betalt af eller for

en arbejdsgiver der ikke er hjemmehørende (fast driftssted) i Danmark. Det er det helt centrale i

modeloverenskomsten for om Danmark kan beskatte arbejde udført i Danmark, at arbejdsgiveren

også skal være hjemmehørende i Danmark. Det er således vigtigt at afgøre om hvor den udenlandske

42 LFF 2011-2012 L195 til §2, til nr. 1, afsnit 5
43 Bilag 16 til L195 2011-12
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person er ansat. Formelt set vil personen være ansat hos den udenlandske arbejdsgiver, men det er

de faktiske forhold, der er afgørende.

Omkring ansættelsesforholdet, så lægger kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst det ud til

den nationale lovgivning at bestemme, hvornår en tjenesteydelse skal anses for være udført i et

ansættelsesforhold jf. kommentarernes punkt 8.5. Samtidig står der i punkt 8.11 at grundlaget for at

træffe denne afgørelse skal ske på baggrund af objektive kriterier, altså hvis det ud fra de faktiske

omstændigheder fremgår at tjenesteydelsen udføres i henhold til en kontrakt mellem 2 virksomheder,

kan et land med henvisning til den nationale lovgivning, ikke sige at der er tale om et

ansættelsesforhold og omvendt.

Selvom afgørelsen om ansættelsesforholdet er udlagt til den nationale lovgivning, så er der i

kommentarerne alligevel beskrevet hvad der taler for et ansættelsesforhold. Jævnfør punkt 8.3 kan

lande som er bekymrede for at der laves kontrakter mellem 2 virksomheder, som prøver på at omgå

hensigten med artikel 15, stk. 2 altså arbejdsudleje, frit lave en bestemmelse, som dog skal følge

retningslinjerne i punktet. Der er således 2 forhold som kommentarerne tager udgangspunkt i;

1) om den som modtager tjenesteydelsen (den danske virksomhed) direkte eller indirekte fører

tilsyn, leder eller kontrollerer den måde tjenesteydelsen udføres på og

2) om tjenesteydelsen der bliver leveret udgør en integreret del af den danske virksomheds

forretningsområde.

Begge betingelser skal være opfyldt for at der er tale om arbejdsudleje, da der er ”og” i mellem de 2

betingelser.

Betingelse 1) blev analyseret i afsnit 6.2 Ifølge OECD’s modeloverenskomst, hvorfor jeg ikke vil

kommenterer yderligere på den. Betingelse 2) hvornår udgør en tjenesteydelse en integreret del af en

virksomheds forretningsområde?

Jævnfør punkt 8.6 i kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst kan et land se på arten af

tjenesteydelsen og hvordan den passer ind i den danske virksomheds forretningsområde og derved

se bort fra hvad der er aftalt i en formelt kontrakt.

Kommentarerne laver den sondring, hvis der ikke er enighed mellem 2 stater om hvorvidt en

tjenesteydelse udføres i et ansættelsesforhold eller i et kontraktforhold mellem 2 virksomheder, så

skal der ses på om tjenesteydelsen udgør en integreret del af virksomhedens forretningsområde.
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Ifølge kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst vil det være logisk at antage at en person der

er ansat i en virksomhed udfører tjenesteydelser som er en integreret del af virksomheden. Det er

derfor vigtigt at fastslå om de tjenesteydelser personen udfører, udgør en integreret del af den danske

virksomhed, dog stadigvæk henset til hvilken af de 2 virksomheder der bærer ansvarer eller risikoen

for arbejdsresultatet.44

I følge kommentarerne punkt 8.14 skal der ses på yderligere relevante faktorer, hvis alt peger på, at

tjenesteydelsen der udføres, udgør en integreret del af virksomhedens forretningsområde, altså at den

er udført i et ansættelsesforhold. De yderligere faktorer er opremset i afsnit 6.2 Ifølge OECD’s

modeloverenskomst, som i hovedtræk går ud på hvem der bestemmer over den person som udfører

tjenesteydelsen, altså hvem der er den reelle arbejdsgiver.

Kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst kommer således heller ikke med et konkret svar på

hvad der skal forstås ved integreret virksomhed, men ser mere på om den udenlandske person reelt

set er ansat af den danske virksomhed. Kommentarerne kommer i punkt 8.16 – 8.27 med en række

eksempler på hvornår en person er i et ansættelsesforhold i en dansk virksomhed. I forbindelse med

at der skal ses på hvor en person er ansat, er det en vigtig faktor også at se på hvem der i den

forbindelse er den reelle arbejdsgiver, som blev behandlet i kapitel 6. Hvordan har man så fortolket

begrebet i praksis, når der nu ikke er en klar definition herpå?

7.3 Ifølge administrativ praksis

Når man læser den juridiske vejledning45 før styresignalet er der et punkt ”arbejde integreret i den

danske virksomhed”, som vil være nærliggende at se nærmere på. Her vælger SKAT at beskrive

betydningen af begrebet ”som en integreret del i den danske virksomheds forretningsområde” ved at

illustrerer det med 10 eksempler. Eksempel nr. 2-8 er direkte afskrift fra forarbejderne. I eksempel nr.

1 vedrører et landbrug som der skal have bygget en ny stald af en udenlandsk byggevirksomhed og

da byggevirksomhed ikke er en del af landbrugsvirksomheder, udgør arbejdet ikke en integreret del af

landbrugsvirksomheden. Det er sådan set logisk nok, men eksemplet kommer ikke ind på om

landbrugsvirksomhedens forretningsområde også kan vedrører byggeri, da mange større landbrug har

ansat tømrer og murer til at vedligeholde deres bygninger, samt om hvem der skal så for byggeriet af

stalden. For hvis den udenlandske byggevirksomhed blot stiller sine medarbejdere til rådighed for

44 Pkt. 8.13 i kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst
45 Juridisk vejledning 2013-2 C.F.3.1.4.1
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arbejdet, men egentlig ikke har noget med byggeriet at gøre der udover, vil det kunne tale for at

arbejdet er integreret og dermed være omfattet af arbejdsudlejeregler. Eksemplet er meget

simplificeret, hvilke de øvrige eksempler også er, hvorfor de ikke bidrager til særlig meget til

fortolkningen, da der er meget der er overladt til egne fortolkninger.

SKM2013.479.SR

Jeg vil lave en gennemgang af de argumenter SKAT anvender ved fortolkning af ”integreret del af

virksomhedens forretningsområde” med udgangspunkt i det bindende svar SKM2013.479.SR. SKAT

anser en entreprisekontrakt med en tysk virksomhed for arbejdsudleje, da det udførte arbejde udgør

en integreret del af den danske virksomheds forretningsområde. Den danske virksomhed driver salg

og udlejning af erhvervsejendomme, samt tilsynsopgaver og småhåndværker opgaver, men udfører

ikke ombygningsarbejder ved gen- og ny udlejning. Ombygning sker ikke med et fast interval, men ved

fraflytning. Ombygningsopgaven bliver sat i udbud blandt 2-3 leverandører både danske og

udenlandske. Af udkast til entrepriseaftalen fremgår en prioriteret liste over arbejdsopgaverne samt et

tidspunkt for færdiggørelse, der aftales en fast pris for hele entreprisen. Ved forsinkelse er der fastsat

en bod på 1.000 euro pr. arbejdsdag. Herudover skal entreprenøren dokumenterer udført

kvalitetssikring.

SKAT tager udgangspunkt i hvad der står i forarbejderne f.eks. at der ”i først række skal lægges vægt

på om de tjenesteydelser, der udføres af den fysiske person, udgør en integreret del af aktiviteterne i

den virksomhed, hvor tjenesteydelserne leveres”, som altså er forarbejdernes fortolkning af

kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst. SKAT henviser til forarbejdernes definition af ”den

skatteretlige betydning af, at der er tale om en integreret del af virksomhedens forretningsområde” og

herefter fremhæver eksempel nr. 6. ”Hvis et dansk byggefirma indgår en kontrakt med et udenlandsk

byggefirma om at få tilført en ingeniør i 4 måneder til et bestemt byggeprojekt, vil ingeniørens

serviceydelser være omfattet af reglerne om arbejdsudleje, når ingeniørens tjenesteydelser ligger

inden for det danske firmas forretningsområde” Eksemplet siger ikke noget om hvorvidt ingeniørydelse

er en del af den danske virksomheds forretningsområde, idet der står ’når’, men gør den det, det bliver

der ikke svaret på. Har den danske virksomhed i forvejen ingeniør ansatte til andre projekter, men

måske ikke har tid eller kompetence, hvorfor der hyres én ude fra ind til opgaven.

Herudover siger SKAT at det fremgår af forarbejderne ”at der ved vurdering af, om der foreligger

arbejdsudleje, skal fokuseres på virksomhedens kerneydelser eller om arbejdet udøves som et

naturligt led i virksomhedens drift”. Blot fordi at der er tale om et byggefirma, er det vel ikke
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ensbetydende med at firmaet har ingeniørydelse som en del af sin kerneydelse eller at det er en

naturlig del af virksomhedens drift. Eksemplet bidrager ikke til en større klarhed over hvad der skal

forstås ved ’integreret del af virksomhedens forretningsområde’. Herudover kommer eksemplet heller

ikke ind på om den danske virksomhed har instruksbeføjelse over for den udenlandske ingeniør og om

den ydelsen der leveres er for den danske virksomheds ansvar og risiko46. Altså siger eksemplet ikke

noget om hvem der anses for værende den reelle arbejdsgiver, som drøftet i kapital 6.SKAT henviser

også til de 2 spørgsmål der blev stillet til skatteministeren47, om hvad der skal forstås ved ’integreret

del af virksomhedens forretningsområde’.

SKAT mener der er tale om integreret aktivitet, idet den danske virksomhed har 3 tømrer og én

elektriker ansat, som ifølge den danske virksomhed udfører småhåndværkeropgaver. Da

ombygningsarbejderne forekommer jævnligt, dog kun i forbindelse med gen- og ny udlejning, mener

SKAT at det er et naturligt og nødvendigt arbejde i forhold til den danske udlejningsvirksomhed og

dermed anses for at være en integreret del. SKAT bemærker herudover når opgaverne ikke udlægges

permanent til en anden virksomhed, men besluttes fra opgave til opgave hvem der skal løse opgaven,

kan der ikke være tale om outsourcing. Da den danske virksomhed kan bestemme, hvordan og af

hvem opgaven løses, anses opgaven for en integreret del af den danske virksomhed. Dette er på

trods af, at opgaverne sættes i udbud hos 2-3 virksomheder, for altså at opnå den bedste pris og

skabe konkurrencen samt at virksomheden ikke har egne ansatte der kan udføre ombygningen. SKAT

kommer slet ikke ind på den risiko og ansvar den tyske virksomhed tager, hvilket netop taler for en

entrepriseaftale og ikke arbejdsudleje.

Som det fremgår af ovenstående er det et vurderingsspørgsmål om hvornår der er tale om integreret

del, men at hvis den danske virksomhed blot arbejder en lille del inden for det område som den

udenlandske virksomhed skal lave, så er der sammenfald ifølge SKAT.

Efter min mening vil det være klart at den danske virksomhed ikke har ombygning som sin

kerneydelse, samt at det er den tyske virksomhed der bærer ansvaret og risikoen for det udførte

arbejde, hvorfor der ikke vil blive tale om arbejdsudleje. Herudover kommer SKAT slet ikke ind på at

der er sammenfald mellem den danske og tyske virksomheds forretningsområde, hvorfor det jævnfør

forarbejderne, er relevant at inddrage andre faktorer, dem som er nævnt afsnit 6.1 Ifølge gældende lov

46 Jesper Demming kommer med en tilsvarende konklusion af eksempel 6 i sin artikel ”De nye regler om
arbejdsudleje, nu med styresignal”, SR.2014.147.
47 Se afsnit 7.1 Ifølge gældende lov og lovens forarbejder.
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og lovens forarbejder som bl.a. går på hvem der har instruktionsbeføjelsen over for den udenlandske

medarbejder.

Efter styresignalet

Ovenstående var SKAT’s fortolkningen inden styresignalet. Efter styresignalet siger SKAT nu, at der

skal ved afgørelse af om en tjenesteydelse er integreret i den danske virksomhed træffes en konkret

vurdering. I den forbindelse vil det være væsentligt at fastslå hvilken virksomhed ”der bærer den

væsentligste del af ansvaret og den økonomiske risiko for det udførte arbejde”. Hvis den udenlandske

virksomhed kun har den danske virksomhed som kunde, taler det for at tjenesteydelsen er integreret,

men samtidig taler det imod, hvis den udenlandske virksomhed påtager sig et afledt ansvar ved f. eks.

at forpligte sig til udbedring af fejl og mangler eller stiller en byggegaranti og kan pålægges dagsbøder

ved forsinkelser.48

Ifølge styresignalet er udgangspunktet at ”arbejdet skal være integreret i den danske virksomhed på

en sådan måde, at virksomhedens reelt kan anses for arbejdsgiver i forhold til det udførte arbejde49”.

Det vil sige at hvis den danske virksomhed anses for værende den reelle arbejdsgiver, så er der tale

om arbejdsudleje.

Efter styresignalet er de bindende svar50 der er givet være forhold hvor der ikke er tale om

arbejdsudleje, hvorfor der ikke kan ses på om nogle af disse skulle bidrage til en forståelse af

begrebet ”integreret del af virksomhedens forretningsområde” og om SKAT fortolker det på anden vis.

7.4 Sammenfatning

Ved indførelsen af kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst i den danske lovændring L195, har

forarbejderne lagt hovedvægten på den ene betingelse – at tjenesteydelsen udgør en integreret del af

den danske virksomheds forretningsområde og ikke på at der faktiske er 2 betingelser i

kommentarerne. Begge betingelser skal ifølge kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst være

opfyldt for at der er tale om arbejdsudleje. Den anden betingelse er, at den danske virksomhed direkte

48 Afsnit ”ad b) opgaven skal være udskilt til en selvstændig udenlandsk virksomhed” i styresignalet
SKM2014.478.SKAT
49 Afsnit ”3. De danske arbejdsudlejeregler, arbejdsudlejevurderingen” 2. indryk i styresignalet
SKM2014.478.SKAT
50 Se f.eks. SKM2014.492.SR, SKM2014.681.SR, SKM2014.691.SR, SKM2014.765.SR, SKM2015.83.SR,
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eller indirekte fører tilsyn, leder eller kontrollerer den måde tjenesteydelsen udføres på, altså den

reelle arbejdsgiver, hvorved der foreligger et ansættelseslignende arbejdsforhold.

Ifølge L195 kommer sondringen om hvornår en ydelse udgør en integreret del af virksomhedens

forretningsområde i betragtning som det første, når det skal fastlægges om der er tale om den

udenlandske virksomhed udfører selvstændig virksomhed, dvs. entreprise eller om der er tale om

arbejdsudleje. Der kan ved tvivl om hvorvidt opgaven er tilstrækkeligt udskilt, altså ikke er integreret,

ses på andre faktorer, dette er kun relevant i de tilfælde hvor både den danske og udenlandske

virksomhed leverer ydelser inden for det samme område og de har indgået en kontrakt.

Kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst snakker om, at det er væsentligt at se på om ydelsen,

der udføres af den fysiske person, efter sin art, udgør en integreret del af den danske virksomheds

forretningsområde. Når der er tvivl om hvorvidt den fysiske person skal anses for være i et

ansættelsesforhold hos den danske virksomhed, ses der på om ydelsen er en integreret del af den

danske virksomheds forretningsområde. Det er logisk at antage, at alle ansatte i den dansk

virksomhed udfører ydelser som er en integreret del af virksomhedens forretningsområde, hvorfor det

ligeledes er logisk at antage at hvis den udenlandske person udfører arbejde som er integreret i den

danske virksomhed således er i et ansættelseslignende forhold. Dog er det vigtigt at se på om ydelsen

også er en del af den udenlandske virksomheds forretningsområde, denne betragtning nævnes ikke i

forarbejderne, kun i kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst.

Det ser således ud til at ved indarbejdning af kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst i L195 er

der sket en fejlfortolkning af reglerne, da der ikke er sammenhæng mellem disse 2. Så forarbejdernes

ønske om, at bringe de danske regler i overensstemmelse med kommentarerne har slået fejl og de

danske regler er i stedet kommet længere væk fra kommentarerne.

Ifølge den administrative praksis lægges der vægt på, at en opgave er integreret, hvis den ikke er

permanent udskilt, hvilket den først er, når den fast løses af en anden. Endvidere vil en opgave der

udlægges til forskellige leverandører opgave til opgave, stadigvæk være integreret i den danske

virksomhed, da det ikke vil være at anse den som udskilt, i og med den danske virksomhed fortsat kan

bestemme, hvordan og af hvem opgaven løses51. Disse faktorer er der ikke ændret på i forbindelse

med styresignalet. Med styresignalet anderkender SKAT, at de i deres hidtidige praksis har fortolket

regler for stramt ved at der forelå arbejdsudleje blot at underleverandøren var inden for samme

51 Jævnfør SKAT’s argumenter i SKM2013.479.SR
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branche som den danske virksomhed. Efter styresignalet er det ikke kun den ene betingelse, da der i

højere grad ud fra en konkret vurdering, skal ses på hvem der skal anses for den reelle arbejdsgiver.

SKAT følger derfor kommentarerne til OECD’s modeloverenskomsts fortolkning af reglerne og således

ikke den fortolkning som forarbejderne har. Det vil sige at den nye administrative praksis ikke er i

overensstemmelse med loven.
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8. Uhensigtsmæssigheder med arbejdsudlejereglerne

I dette kapitel vil jeg komme ind på nogle af de uhensigtsmæssigheder, der er med

arbejdsudlejeregler. Jeg vil også komme ind på problemstillinger som lovgiverne ikke har taget med i

deres overvejelser, men som de måske burde gøre.

8.1 Arbejdsudlejeskat vs. almindelig dansk skat

En hurtig beregning af beskatningen efter arbejdsudlejereglerne og som begrænset skattepligtig til

Danmark viser, at det først er ved en indkomst på over 500.000 kr. at skatteprocenten kommer op på

samme procent som arbejdsudlejeskatten.

Arbejdsudlejeskatten udgør 30% samt 8% i AM-bidrag. Beregningerne tager udgangspunkt i 2014 tal

og i en gennemsnits kommune ved begrænset skattepligtig samt uden kapitalindkomst eller

ligningsmæssige fradrag:

 Ved en indkomst på 250.000 kr. udgør AM-bidrag og skat 82.951 kr. svarende til 33,2%

 Ved en indkomst på 449.100 kr. som er topskattegrænsen udgør AM-bidrag og skat 166.978 kr.

svarende til 37,2%.

 Ved en indkomst på 500.000 kr. udgør AM-bidrag og skat 190.219 kr. svarende til 38%.

Hvis en medarbejder er begrænset skattepligtig til Danmark, men har bopæl i udlandet, er der

ligeledes en række fradrag som er mulige at opnå:

 Hvis bopælen i f.eks. Polen opretholdes, er der mulighed for at få befordringsfradrag for kørsel

mellem bopælen i Polen og bopælen i Danmark f.eks. i forbindelse med kørsel til hjemlandet i

weekender og ferie. Der gives kun fradrag for faktisk kørte kilometer efter reglerne for kørsel

mellem hjem og arbejde.

 Fradrag for kost og logi efter reglerne for rejsegodtgørelse, hvis medarbejderen selv betales

disse udgifter. Fradraget kan max. udgøre kr. 25.000 pr. år og kun så længe at

arbejdspladsen er midlertidig.

 Beskæftigelsesfradrag

 Personfradrag
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Medarbejderen kan også vælge at tage bopæl i Danmark og være fuld skattepligt til Danmark og

herved skal al indkomst beskattes i Danmark, der lempes for udenlandsk betalt skat. Der vil også

kunne modtages familieydelse ”børnecheck” allerede fra 6. måneds ophold i Danmark.

Der er herudover også andre regler f.eks. omkring fri bolig, som der kan benyttes.

Som det ses skal den udenlandske medarbejder have en meget høj løn, før det bedre kan svare sig at

betale arbejdsudlejeskat end almindelig dansk skat. Og som regel får de udenlandske arbejdere en

lav løn (mindste lønnen) i Danmark, men den er trods alt højere end hvad de kan få i deres hjemland.

Selvfølgelig er udgangspunktet for arbejdsudlejeregler at undgå at de udenlandske medarbejdere

hverken betaler arbejdsudlejeskat eller almindelig dansk skat, altså at de lader sig beskatte i deres

hjemland, som trods alt har en lavere beskatning end Danmark. Ved brug af diverse fradrag vil

beskatningen komme yderligere ned og dermed vil det være en fordel at være begrænset skattepligtig

til Danmark end at være omfattet af arbejdsudlejeregler. De udenlandske medarbejdere vil stadigvæk

have en skattefordel i forhold til de danske medarbejdere, hvis de er omfattet af arbejdsudlejereglerne

pga. de fradrag de kan opnå. Formålet med lovændringen er ikke helt opfyldt, da det ikke

nødvendigvis vil begrænse social dumping, da de udenlandske medarbejdere stadigvæk vil kunne gå

til en lavere løn end de danske og få det samme ud af det netto.

8.2 Forpligtelser og konsekvenser

Hvis en udenlandsk medarbejder anses for at komme ind under arbejdsudlejereglerne, har den

danske virksomhed pligt til at indeholde arbejdsudlejeskat og AM-bidrag inden der udbetales vederlag

til den udenlandske virksomhed. Den danske virksomhed skal således skaffe oplysning om, hvor stor

en del af vederlaget til den udenlandske virksomhed, der skal anses for vederlag til den udenlandske

medarbejder52. Hvis den danske virksomhed ikke kan få oplysning om hvor meget vederlag den

udenlandske medarbejder får, skal der blot indeholdes arbejdsudlejeskat og AM-bidrag af det samlede

vederlag53. Hvis den danske virksomhed glemmer at indeholde skatten inden udbetaling til den

udenlandske virksomhed, så hænger den danske virksomhed på forpligtelsen til at indbetale skatten til

SKAT.

52 Jf. Ligningsvejledningen C.F.3.1.4.1 afsnit ”Hvervgivers pligter ved arbejdsudleje”
53 Jf. Ligningsvejledningen C.F.3.1.4.1 afsnit ”Grundlaget for opgørelse af arbejdsudlejeskat”
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Konsekvensen for de danske virksomheder for manglende indberetning til SKAT kan herudover være

en administrativ bøde, som SKAT kan giver efter nedenstående takster:

Hvis antallet af ansatte er... ...da er bøden

1-4 5.000 kr.

5-19 10.000 kr.

20-49 20.000 kr.

50-99 40.000 kr.

100 + 80.000 kr.
Figur 3: kilde: juridisk vejledning A.C.3.5.3.5.

Ud over indeholdelsespligten skal den udenlandske virksomheder give oplysning om, at de leverer en

tjenesteydelse i Danmark, hvis den varer over 8 dage. Oplysningen skal anmeldes i det såkaldte RUT-

register. Den danske virksomhed skal modtage dokumentation på at registreringen er foretaget, hvis

ikke eller oplysninger er mangelfulde eller forkerte, rette henvendelse til Arbejdstilsynet54.

Der er således en stor administrativ byrde for de danske virksomheder der vil entrere med

udenlandske virksomheder, hvilket skader konkurrenceevnen, idet det muligvis afholder nogle

virksomheder fra at samarbejde med udenlandske virksomheder og dermed opnår de muligvis ikke

den samme gevinst og kvalitet.

8.3 Øvrige forhold

Eftersom arbejdsudlejereglerne kun gælder for udenlandske medarbejdere der udlejes til danske

virksomheder, vil privat personer der ”lejer” udenlandske medarbejdere ikke være omfattet af reglerne,

hvorved de udenlandske virksomheder har en fordel frem for de danske virksomheder. Forarbejdernes

hensigt om at begrænse social dumping bliver ikke helt bliver opfyldt, da det må antages at denne

gruppe vil kunne blive betydelig stor55.

Som skrevet indledningsvis kan arbejdsudlejereglerne være direkte ødelæggende for danske

virksomheders mulighed for købe udenlandsk ekspertise, idet de vil blive ramt af reglerne, hvis deres

anses for arbejdsudleje, hvilket det kan ifølge den første administrative praksis, hvis blot de arbejdede

54 Jf. Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v.
55 Se også skattefagligt tidsskrift 2013, nr. 4, side 22-25 ”arbejdsudlejebegrebet i dansk og international
skatteret”, sidste afsnit, som har samme opfattelse.
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inden for samme branche. Men med styresignalet og dermed lempelsen af reglerne ser det ud til at

det ikke vil blive tilfældet.

Som nævnt tidligere i opgaven kan ydelser, der udlægges fra opgave til opgave til underleverandører

ikke anses for værende permanent outsourcet ifølge både forarbejderne og styresignalet. Hermed kan

de danske virksomheder være begrænset i deres handle frihed og deres konkurrenceevne, da de ikke

nødvendigvis vil kunne benytte sig at udbudsrunder og dermed opnå det bedste tilbud på en opgave.
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9. Sammenfatning

Afhandlingens emne er arbejdsudleje som er når udenlandske medarbejdere, der formelt har bevaret

deres formelle ansættelsesforhold i en udenlandsk virksomhed, udfører en opgave for en dansk

virksomhed. Der er en række betingelser der skal være opfyldt for at der er tale om arbejdsudleje.

Formålet med afhandlingen har været at lave en juridisk analyse af de problemstillinger som

styresignalet SKM2014.478.SKAT søger at løse samt at undersøge om de er i overensstemmelse

med lovgivningen og dens forarbejder. Nedenfor gennemgås den centrale problemstillinger.

Formålet med lovændringen har været at bringe de danske regler i overensstemmelse med OECD’s

modeloverenskomst. Samt lave en stramning af reglerne således at danske virksomheder i højere

grad kan konkurrerer med de udenlandske virksomheder, så de også kommer til at betale dansk skat.

Herudover ønskede lovgiverne at begrænse social dumping. Spørgsmålet er om formålet er opfyldt?

Lovændringen har betydet at de danske regler er kommet længere væk fra kommentarerne til OECD’s

modeloverenskomst, da man med lovændringen kun så på at arbejdet skal være integreret del af den

danske virksomheds forretningsområde og ikke at det jævnfør kommentarerne er 2 betingelser skal

der være opfyldt. Se også Skatteudvalget 2013-14, alm. del endeligt svar på spørgsmål 230 og 225,

hvor Dennis Flydtkjær netop stiller dét spørgsmål til skatteministeren. Ministeren svarer hertil at han er

klar over at der har været stor usikkerhed i erhvervslivet om fortolkningen af arbejdsudlejereglerne,

hvorfor det er nødvendigt med et styresignal fra SKAT som snarest vil blive sendt i høring. Men

ministeren mener altså at reglerne er i overensstemmelse med OECD’s modeloverenskomst, da

forarbejderne nævner at det ”foruden en vurdering af, om arbejdet udgør en integreret del af den

danske virksomheds forretningsområde, også kan være relevant at inddrage de supplerede kriterier i

OECD-kommentarernes punkt 8.14 i bedømmelsen af, om der foreligger arbejdsudleje56” Efter min

analyse i opgaven er jeg enig med Dennis Flydtkjær, at de danske regler, med lovændringen, er

kommet længere væk fra hvad der hensigten med kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst,

dette bliver dog rettet op på i den administrative praksis i forbindelse med det nye styresignal, som

efter min opfattelse er i overensstemmelse med OECD-kommentarerne, men således ikke er i

overensstemmelse med lovgivningen, hvilket er uheldigt57. Ifølge retskilderne så er administrativ

praksis ikke over loven og dermed administrerer SKAT loven på anden vis end den er skrevet, da de

laver deres egen fortolkning som godt nok er i overensstemmelse med kommentarerne til OECD’s

56 Citat fra skatteudvalget 2013-14 alm. del endeligt svar på spørgsmål 225.
57 Denne betragtning er Jesper Demming også kommet frem til i sin artikel ”De nye regler om arbejdsudleje, nu
med styresignal” under overskriften ”hvad gik galt?” sidste afsnit.
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modeloverenskomst, men den er nu heller ikke nogen lov, da det blot er et internationalt

fortolkningsbidrag.

Ifølge forarbejderne ønsker man at stramme administrativ praksis, da man mener at den udenlandske

virksomheder blot kan aftale sig ud af arbejdsudleje. Der var som sådan ikke noget galt i den gamle

lovgivning, hvorfor lovgiverne blot kunne udstede en administrativ forskrift, som et cirkulære. Den

administrative praksis skulle således ændres til, at man ikke kan aftale sig ud af hvem der er den

reelle arbejdsgiver, men at der skal ses på de faktiske forhold. Men man har med lovændringen i hvert

fald sørget for at reglerne er strammet, at de så i praksis forvaltes på anden vis er en anden sag. Der

er således blevet lempet på den administrative praksis efter styresignalet. Formålet med lovændringen

var netop, at der skulle ske en stramning af reglerne, således at danske virksomheder i højere grad

kan konkurrerer med de udenlandske. Jeg mener at på grund af den øget fokus der har været, er der

grund til at antage at der er blevet strammet op på reglerne, så flere betaler arbejdsudlejeskat, men at

praksis nok ikke er blevet strammere i forhold til før lovændringen.

For så vidt angår om de udenlandske virksomheder i højere grad er kommet til at betale dansk skat,

har jeg ikke undersøgt. Dog var der inden styresignalet en del virksomheder som kom til at betale

bøder og arbejdsudlejeskat, men efter styresignalet er det nok faldet og nogle sager er endda

omgjort58. Resultatet af lovændringen har dog betydet at der er kommet øget fokus på arbejdsudleje,

både fra SKAT’s side, men også fra erhvervslivet, hvorfor flere nok er kommet til at betale

arbejdsudlejeskat i stedet for at være blevet betragtet som en entrepriseaftale og derved undgå dansk

skat. Omvendt pga. den øget fokus er de udenlandske medarbejdere også blevet opmærksom på

hvilket fradragsregler de kan benytte hvis de bliver begrænset skattepligtige til Danmark.

Lovændringens hovedregel er at der skal lægges vægt på om arbejdet udgør en integreret del af den

danske virksomheds forretningsområde, i så fald vil der være tale om arbejdsudleje. Forarbejderne

nævner som en sidebemærkning de supplerende kriterier kan komme til anvendelse, hvis der er tvivl

om hvorvidt arbejdet er udskilt tilstrækkeligt, men ikke at kriterierne skal anvendes til at afgøre hvem

der er den reelle arbejdsgiver, som er sådan kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst har

tiltænkt dem. Forarbejderne kommer faktisk slet ikke ind på at der også skal ses på om hvem der er

den reelle arbejdsgiver efter ændringen af loven, selvom der før lovændringen skulle ses på det

jævnfør cirkulærer 135 af 4. november 1988.

58 Bindende svar SKM2013.158.SR er efter styresignalet blevet omgjort efter SKAT har genoptaget det, se
SKM2015.145.SR
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Styresignalet henviser til at arbejdsudlejereglerne følger kommentarerne til OECD’s

modeloverenskomst fra 2010, men henviser ikke til lovforslaget L195, som egentlig er den der skal

fortolkes, i forhold til den ændret lov og ikke til kommentarerne som egentlig blot er en fortolkning af

hvordan dobbeltbeskatningsoverenskomsterne skal forstås. Forarbejderne til L195 henviser til

kommentarerne, men laver samtidig sine egne fortolkninger og omformuleringer heraf, hvorfor er ikke

er lighed mellem de to.

Egentlig var de daværende regler gode nok, men lovgiverne var ikke tilfredse med den administrative

praksis på området. Da der i afgørelserne blev lagt større vægt på hvad der var aftalt i

entreprisekontrakten mellem parterne end hvordan de faktiske forhold egentlig var. Det daværende

cirkulære nr. 135, som stadigvæk er gældende, beskriver hvilket elementer der skal lægges vægt og

forstås ved arbejdsudleje, det er i store træk også de elementer som er beskrevet i OECD’s stk. 15,

pkt. 8.14. Egentlig burde der ikke været sket en lovændring, men i stedet skulle skatteudvalget have

lavet en administrativ forskrift, således at administrativ praksis på området blev ændret.

Efter styresignalet har der kun været et få tal af bindende svar, dette kan antages at være udtryk for at

styresignalet har præciseret reglerne klart og tydeligt. Eller det kan være udtryk for at nu er reglerne

blevet mere lempelige og til fordel for virksomhederne, så de derfor vil spørge mere ind til det. De har

fået det som de gerne vil have det.
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10. Konklusion

I problemformuleringen er opstillet hvad denne opgave har til formål at undersøge. Den overordnede

problemstilling lød således:

”Hvilke problemstillinger søger styresignalet SKM2014.478.SKAT at løse og er det i

overensstemmelse med gældende lovgivning på området?”

SKAT udsendte styresignalet SKM2014. 478.SKAT som skulle være en præcisering af reglerne på

området for arbejdsudleje. Styresignalet kom efter SKAT havde givet et utal af bindende svar på

spørgsmål fra virksomheder om hvordan reglerne, som blev ændret med lov nr. 921 af 18. september

2012, skulle fortolkes.

I de mange bindende svar inden styresignalet, var det SKAT’s holdning at der var tale om

arbejdsudleje blot at den tjenesteydelse som den udenlandske medarbejder udførte for den danske

virksomhed, udgjorde en integreret del af den danske virksomheds kerneydelse. Dog forudsat at

ydelsen ikke på mere permanent basis var outsourcet. SKAT mente at der var tale om integreret del af

virksomheden, når opgaven lå inden for virksomhedens forretningsområde, samt hvis arbejdet der

typisk udføres lå inden for den danske virksomheds branche, så var der en formodning om at der var

tale om arbejdsudleje. Også selvom der var sammenfald mellem den danske og udenlandske

virksomhedsforretningsområde

Ifølge SKAT kunne der ikke blive tale om at en opgave er udskilt på mere permanet basis, altså

outsourcet, når en opgave lægges ud til andre virksomheder fra projekt til projekt og ikke til den

samme virksomhed hver gang59. Dog skulle den danske virksomhed ikke være bundet af sin

beslutning om at anvende en bestemt underleverandør. Virksomheden havde derfor mulighed for at

ændre sit valg, bare ikke hvis det skete fra opgave til opgave. Det er en stor begrænsning af

virksomhedernes konkurrenceevne, da de selvfølgelig vil finde den underleverandør som er bedst og

billigst til opgaven, men når der ikke må skiftes fra opgave til opgave, kan det være svært.

Af styresignalet fremgår det at SKAT’s tidligere stramme fortolkning var for firkantet. Nu vil det

afgørende være at se på hvem der er den reelle arbejdsgiver, når arbejdet udgør en integreret del af

den danske virksomheds forretningsområde og hvis der er tvivl, skal der ses på om ydelsen udgør en

59 SKM2013.479.SR
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integreret del af virksomheden. Fortolkningen af princippet om permanent outsourcet er ikke ændret

med styresignalet.

SKAT er en administrativ myndighed, som sørger for, at skattelovene bliver anvendt korrekt i praksis.

Derfor har jeg i opgaven også set på hvad loven og dens forarbejder siger om arbejdsudlejereglerne.

Kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3 blev ændret i 2012, hvor det blev tilføjet at der er tale om

arbejdsudleje, når det udførte arbejde ”udgør en integreret del af virksomheden” i forhold til tidligere

formulering. Denne stramning af fortolkningen ønskede lovforarbejderne at indføre for hovedsagligt at

bringe reglerne i overensstemmelse med kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst, samt også

at der skulle ske en stramning på området, således at udenlandsk arbejdskraft i større omfang

kommer til at betale skat i Danmark60. Før lovændringen var der i cirkulære 135 af 1988 beskrevet at

afgørelsen af om en arbejdstager skal anses for udlejes træffes ud fra en samlet bedømmelse af

hvem der er den reelle arbejdsgiver ud fra nogle givne kriterier. I lovforarbejderne til L195 skal denne

sondring ikke inddrages i kriteriet for om der er tale om arbejdsudleje, da der udelukkende skal ses på

om det udførte arbejde udgør en integreret del af virksomheden. Med L195 ønsker man en ny

administrativ praksis på området, da man mener at de gamle anvisninger i cirkulære 135 af 1988 ikke

længere er gældende, når der nu skal ses på om arbejdet udgør en integreret del af virksomheden,

hvilket ikke var et kriterie tidligere.

Før styresignalet og efter lovændringen var retspraksis, at udgjorde arbejdet en integreret del af den

danske virksomhed, var der tale om arbejdsudleje, hvilket også var formålet om lovændringen.

Samtidig med at reglerne i praksis blev strammet og kom flere til at betale skat til Danmark, hvilket jo

også var formålet med lovændringen. Efter styresignalet er retspraksis vendt tilnærmelsesvis tilbage til

den retspraksis, der var på området før lovændringen, det vil sige at styresignalet faktisk ikke

administrer den lovgivning der er på området. Derimod administrer styresignalet de anvisninger som

fremgår af OECD’s modeloverenskomst.

Ifølge L195 skyldes lovændringen også at man ønskede at bringe arbejdsudlejereglerne i

overensstemmelse med kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst for 2010, hvor

arbejdsudlejebegrebet blev præciseret i kommentarerne til modeloverenskomsten. L195 bemærker

hovedsagligt at i kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst og i international praksis lægges der

i første række vægt på om de tjenesteydelser, der udføres af den fysiske person, udgør en integreret

60 LFF2011-2012.L.195 – punkt 1 indledning, afsnit ”beskatning af arbejdsudleje”
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del af aktiviteterne i den virksomhed, hvor tjenesteydelserne leveres61. Lovforarbejderne nævner

næsten henkastet at hvis der er tvivl om en opgave er tilstrækkeligt udskilt fra den danske

virksomheds forretningsområde, kan der ses på hvem der er den reelle arbejdsgiver og på de

økonomiske forhold i mellem virksomhederne, som er delvist hentet fra kommentarerne til OECD’s

modeloverenskomst. I kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst skal der ligeledes ses på

begreberne om reelle arbejdsgiver og økonomiske forhold for at fastlægge om der er tale om et

ansættelsesforhold af den udenlandske person, altså om der er tale om arbejdsudleje, dvs. de indgår

som en del af den samlede bedømmelse. Og ikke som forarbejderne anvender begreberne, ved kun

at bruge dem sekundært ved tvivl om udskillelsen af tjenesteydelsen. Derfor kan formålet med

lovændringen ikke ses at være helt i overensstemmelse med OECD’s modeloverenskomst og dermed

bragt disse i overensstemmelse med hinanden, men nærmere kommet længere væk fra hinanden.

Sammenfattende kan det konstateres at der er uoverensstemmelse mellem lovgivning og

kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst, samt at styresignalet SKM2014.478.SKAT ikke er i

overensstemmelse med lovgivningen, men er i overensstemmelse med OECD’s modeloverenskomst i

tråd med det som forarbejderne også ønskede med lovgivningen, men som ikke er kommet til udtryk i

lovgivningen ved formuleringen af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3.

SKAT søger således med styresignalet at ændre den fejlfortolkning som forarbejderne har lavet,

således at den er i overensstemmelse med OECD’s modeloverenskomst. Denne fremgangsmåde er

ikke den korrekte metode, idet et styresignal er administrativ praksis og kan derfor ifølge

retskildelæren ikke stå over en lov. Loven står ligeledes over OECD’s modeloverenskomst med

kommentarer, som skal betragtes som administrativ international skatteret og kan sidestilles med

cirkulærer eller den juridiske vejledning i retskildelæren. Derfor skal der en lovændring til for at

retspraksis skal være som SKAT giver udtryk for i sit styresignal.

61 LFF2011-2012.L.195 – punkt 2.4 beskatning ved arbejdsudleje, 1. afsnit
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