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Abstract 

This following master thesis concerns exit taxations of companies within the EU. The main objec-

tive of the thesis is to analyse and determine whether the Danish legislation on exit taxation adopted 

in Danish law by February 6th 2014 is compatible with the case law of The European Court of Jus-

tice (ECJ) 

 

To accomplish this objective the main part of the thesis is spent analysing cases on exit taxation 

from European countries. Among these the Commission v. Denmark (C-261/11), in which the Dan-

ish former legislation on exit taxation was found incompatible with the EU law comprising the 

freedom of establishment. This due to the fact, that the legislation triggered immediate taxation of 

unrealised capital gains on assets when those were transferred from a company established in Den-

mark to another EU Member State. 

 

The existing case law does however show that exit taxation under certain conditions can be justi-

fied. The exit taxation must pursue a legitimate objective – among others, the ECJ has accepted the 

objective of ensuring the balanced allocation of taxation powers between member states. Further-

more, the exit taxation must be appropriate to the preservation of the given objective. Finally yet 

importantly, the exit taxation must not go beyond what is necessary to attain the pursued objective 

i.e. it must be proportionate.  

 

Regarding the last condition, several judgements from the ECJ have shown that it by default is in-

appropriate to immediately recover the exit tax at the time of transfer. The exit tax may be recog-

nized immediately but there must be an option to gain deferral with the payment until the time of 

disposal. For those assets that are not intended to be disposed, an alternative criterion can be set, 

which should be less restrictive than taxation at the time of transfer. The deferred tax may be 

charged interest and guaranteed provisions may be required if the risk of non-recovery of the tax is 

substantial.  

 

In continuation of this interpretation of the case law of ECJ the main features of the new Danish 

legislation are described. A comparison of these and the obtained understanding of the EU law ob-

tained leads to the conclusion that the new Danish legislation, even though it gives freedom of 

choice between immediate payment and deferral, is still disproportionate. The main issues are that 

an alternative criterion for the recovery is extended to all types of assets, and the choice of deferral 

involves significant administrative burdens. It is also found questionable if the interest rate at 3% 

goes beyond what is necessary. It is therefore expected that ECJ will find the new Danish legisla-

tion disproportionate.    
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1. Indledning 

De første egentlige såkaldte fraflytningsregler1 blev indført i Danmark i 1987. Reglerne havde til 

formål at sikre, at indtægter optjent i Danmark også beskattes i Danmark og dermed at modvirke 

skatteflugt.2 Siden da er emnet blevet mere og mere aktuelt, idet der i takt med den øgede globalise-

ring opstår flere og flere skatteretlige problemstillinger af international karakter.3  

 

I dag er skatteretten fortsat et af de områder, hvor Danmark, til trods for medlemskab af EU, i lig-

hed med de øvrige medlemsstater har suverænitet.4 Alligevel blev der den 18. juli 2013 af EU-

domstolen afsagt dom mod Danmark vedr. de danske regler for exit-beskatning af selskaber. Med 

dommen fastslog EU-domstolen helt overordnet, at de danske regler kunne betragtes som en hin-

dring for selskabers frie ret til at etablere sig på tværs af landene i EU – en rettighed, som Danmark 

ved deltagelse i EU ikke må fravige. Argumentet bag dommen var, at de danske regler betød be-

skatning af urealiserede avancer ved fraflytning og ikke først ved realisation. Derved ville et dansk 

selskab umiddelbart blive stillet dårligere ved at etablere sig i et andet EU-land i forhold til at blive i 

Danmark.5 

 

Som reaktion på denne dom har det danske folketing den 6. februar 2014 vedtaget et nyt lovforslag, 

nr. L91, der erstatter det tidligere – og nu EU-stridige – regelsæt for exit-beskatning af selskaber. 

Den væsentligste konsekvens heraf er, at der med de nye regler ved fraflytning fra Danmark gives 

henstand i op til syv år med betalingen af skatten på de urealiserede avancer.6 Det vides dog endnu 

ikke, om myndighederne med vedtagelsen af de nye regler har imødekommet kritikpunkterne fra 

dommen mod Danmark, dvs. om EU-kommissionen og eventuelt i sidste instans EU-domstolen 

vurderer, at de danske regler nu ikke længere er i strid med EU-retten.  

 

Svaret på, hvorvidt de nye danske regler om exit-beskatning er i overensstemmelse med EU-retten, 

vurderes at have stor betydning. Dels for de mange selskaber, som exit-beskatning er eller kan blive 

aktuelt for, idet tidspunktet for exit-beskatningen kan have vidtrækkende økonomiske konsekvenser 

                                                      
1 Hvormed forstås regelsæt, der, når ledelsens sæde eller aktiver og/eller passiver flyttes på tværs af landegrænser, medfører 

beskatning af urealiserede kapitalgevinster, som følge af at fraflytterstaten herefter ikke længere har kompetence til beskat-

ning. I resten af opgaven anvendes ”regler om exit-beskatning” synonymt hermed. Nærmere definition følger i afsnit 2.2. 
2 Med lov nr. 310 af 25. maj 1987, som led i skattereformaftalen af 19. juni 1985 
3 Michelsen, Aage m.fl. (2013), side 1053. 
4 Winther-Sørensen, Niels m.fl. (2013), side 29.  
5 Sag C-261/11, dom af 18. juli 2013.  
6 Lovforslaget nr. L91 vedtaget af folketinget den 6. februar 2014. Herefter blot kaldt ”de nye regler” eller ”lovforslaget”. 
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pga. omfattende likviditetspåvirkning afhængigt af, hvor selskabet etablerer sig. Og dels for den 

danske stat, som må forventes at ønske at minimere risikoen for, at beskatningskompetencen mistes 

og dermed afværge, at skatteværdien af værdiforøgelser og indtægter skabt i Danmark går tabt.  

 

Der foreligger domme fra tilnærmelsesvis tilsvarende situationer i andre EU-lande og forskellige 

holdninger til og opfattelser af EU-retten, samt diskussioner om de tidligere danske reglers forene-

lighed med EU-retten, dvs. de regler, der med ovenstående dom er dømt EU-stridige. Foreløbig er 

selve ændringerne til det danske regelsæt derimod alene behandlet relativt begrænset. Dommen 

mod Danmark og en eventuel accept af de nye danske regler forventes derfor at kunne få præjudici-

el betydning, idet sagen føjes til en kun beskeden række af retskilder med konkrete eksempler, hvor 

EU-domstolen har fremført, hvordan den omdiskuterede EU-ret, herunder den frie etableringsret, 

mere konkret skal fortolkes i relation til exit-beskatning. 

 

På nuværende tidspunkt er der således ikke fuld klarhed over, hvorvidt de nye danske regler imøde-

kommer de kritikpunkter, der tidligere har været fremsat mod Danmark, og det vurderes derfor af-

gørende at undersøge, hvorvidt EU-kommissionen, eventuelt efterfulgt af EU-domstolen, forventes 

at acceptere den nye lovgivning eller i stedet forventes at påberåbe sig brud mod de traktatbestemte 

rettigheder endnu en gang. 

 

1.1. Problemformulering 

For at kunne undersøge problemet præsenteret ovenfor nærmere, kræver det først og fremmest 

kendskab til de hidtidige danske regler for exit-beskatning samt en indsigt i, hvorfor disse regler 

med dommen af 18. juli 2013 blev kendt EU-stridige. Dette vil blive undersøgt med nedenstående 

underspørgsmål;  

o Hvordan blev danske selskaber exit-beskattet inden vedtagelsen af lovforslaget? 

o Hvorfor var de gamle danske regler EU-stridige? 

 

Besvarelsen af ovenstående underspørgsmål kræver således både et kendskab til EU-retten helt ge-

nerelt, og til hvilke specifikke elementer heraf, som f.eks. de såkaldte frihedsrettigheder, der lægges 

vægt på, og til hvordan disse fortolkes i relation til exit-beskatning. Dette undersøges dels ved ana-

lyse af tidligere sager anlagt for EU-domstolen vedrørende andre medlemslandes krænkelse af EU-

retten, og dels ved en gennemgang af den konkrete sag og dom mod Danmark af 18. juli 2013.  
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Med ovenstående kendskab på plads bliver det interessant at holde de nye danske regler for exit-

beskatning, der skal imødekomme dommen, op imod de netop fastlagte elementer, som EU-retten 

tillægger vægt. En sådan analyse kræver først og fremmest kendskab til elementerne i det nye regel-

sæt, hvilket afføder nedenstående underspørgsmål; 

o Hvordan bliver danske selskaber exit-beskattet med de nye regler? 

 

Ud over en forståelse af det nye regelsæt, som ovenstående underspørgsmål skal give, forventes 

besvarelsen heraf også at bidrage til en indsigt i baggrunden for det nye regelsæt, dvs. hvordan de 

danske myndigheder har forholdt sig til EU-domstolens afgørelser og forsøgt at imødekomme EU-

domstolens konklusioner.  

Med baggrund i på den ene side de kritikpunkter EU-domstolen har fremsat til tidligere regelsæt og 

på den anden side et kendskab til de nye danske regler for exit-beskatning, forventes fundamentet 

for at besvare den overordnede problemformulering at være på plads. Den overordnede problem-

formulering er; 

o Er de nye danske regler for exit-beskatning forenelige med EU-retten? 

  

Med denne problemformulering planlægges en egentlig diskussion af, hvorvidt det nye regelsæt er 

vellykket og løser de hidtidige problemer, herunder om alle rejste spørgsmål nu er besvaret, eller 

om den nye lovgivning rejser nye problemstillinger i forhold til den tidligere dom mod Danmark. I 

denne forbindelse lægges desuden op til i perspektiveringen afslutningsvist at diskutere, hvordan de 

danske regler eventuelt i (endnu) højere grad kan gøres forenelige med EU-retten. Dermed er det 

håbet, at opgaven kan bidrage til at klarlægge, hvordan EU-retten i dag konkret skal fortolkes i rela-

tion til exit-beskatning af selskaber.  

 

1.2. Afgrænsning 

I opgavens analyser og diskussioner tages udgangspunkt i fuldt skattepligtige kapitalselskaber, der 

ophører med at være hjemmehørende i Danmark eller flytter aktiviteter fra Danmark til et andet 

EU-land. Dermed afholdes dels fra at behandle ophør med skattepligt som følge af f.eks. grænse-

overskridende omstruktureringer, i forbindelse med internationale sambeskatninger mv. og dels fra 

at behandle andre selskabsformer og juridiske personer som f.eks. europæiske selskaber. Begrun-

delsen herfor er, at det ikke er særtilfældene eller selskabernes særlige karakteristika, der i denne 
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forbindelse vurderes interessante, men selve forståelsen af EU-retten, som er overordnet i forhold til 

alle foretagender inden for EU.  

 

Det er også valgt at afgrænse opgavens fokus fra beskatning af fysiske personers fraflytning. Be-

grundelsen herfor er, at diskussionen heraf vurderes at blive en anden, da regelsættet for fysiske 

personer er væsentligt forskelligt fra ikke-fysiske personer, som selskaber mv. F.eks. er der allerede 

indført henstandssaldoer mv. for fysiske personer. Derudover er emnet også i højere grad, end det er 

tilfældet for selskaber, behandlet i andre værker7. Domme vedr. fysiske personer vil dog blive ind-

draget, såfremt de siger noget generelt om forståelsen af relevante EU-retlige regelsæt, der også gør 

sig gældende for selskaber. 

 

Da opgaven jf. problemformuleringen ovenfor har til formål ud fra tidligere regelsæt og domstols-

afgørelser helt overordnet at klarlægge, hvordan EU-retten bør fortolkes i relation til exit-

beskatning samt diskutere, hvorvidt det nye danske regelsæt er i overensstemmelse hermed, vurde-

res det desuden ikke relevant at behandle de med vedtagelsen af lovforslaget fastsatte overgangsreg-

ler8. Konsekvenserne, herunder fordele og ulemper ved muligheden, som selskaber, der de seneste 

fem år er blevet indkomstbeskattet efter de hidtidige danske regler for exit-beskatning, har for at 

benytte de nye regler, betragtes som af mere praktisk end principiel karakter. 

 

Med henvisning til netop opgavens problemstillings mere principielle karakter er det heller ikke 

vurderet afgørende at præsentere de kvantitative konsekvenser af regelsættene i form af f.eks. be-

regninger af den reelle påvirkning ved anvendelse af de enkelte regelsæt – det være tidligere, nuvæ-

rende eller mulige.  

 

Afslutningsvis præciseres det, at opgaven ikke har til formål at fremsætte politiske holdninger til 

emnet. Diskussionen vil således ikke omhandle EU-reglernes berettigelse, men alene fortolkningen 

heraf samt graden af forenelighed mellem disse regler og de danske regler for exit-beskatning.   

 

Informationssøgningen til denne opgave stoppede pr. 31. marts 2015, hvorfor materiale fremkom-

met herefter ikke er medtaget.  

                                                      
7 F.eks. i Bergstein, Daniel (2012): Beskatning ved havelågen - Exitskat på urealiserede aktieavancer og kursgevinster ved 

fraflytning, København, Karnov Group Denmark A/S, 1. udgave 
8 Lovforslag nr. L91 vedtaget af Folketinget den 6. februar 2014, §2.  
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1.3. Metode  

Indledningsvis beskrives i dette afsnit den metodiske tilgang, der er anvendt ved udfærdigelsen af 

denne opgave. Herefter præsenteres de forskellige typer af kilder anvendt efterfulgt af en kort be-

grebsafklaring. Afslutningsvis anvendes afsnittet til at illustrere opgavens struktur sammen med en 

kort beskrivelse heraf. 

 

1.3.1. Analysetilgang 

Ved udarbejdelsen af denne opgave anvendes en juridisk kritisk metode, som er kendetegnet ved, at 

udgangspunktet tages i selve reguleringen, herefter retspraksis, efterfulgt af retssædvaner og hvis 

nødvendigt forholdets natur.9 Fokus i denne opgave er primært på de to førstnævnte; selve regule-

ringen i form af hhv. EU-retten og de danske regelsæt, samt retspraksis i form af EU-domstolens 

afgørelser. Udgangspunktet for opgaven er derfor en retsdogmatisk tilgang kombineret med en 

komparativ analyse, som begge kort beskrives nedenfor.  

 

1.3.1.1. Retsdogmatisk metode 

Anvendelsen af den retsdogmatiske metode er kendetegnet ved, at den gældende ret beskrives, ana-

lyseres og systematiseres. I denne sammenhæng vil det sige, at den konkrete problemstilling om-

kring, hvorvidt de nye danske regler for exit-beskatning af selskaber er forenelige med EU-retten, 

forsøges løst ved ud fra de tilgængelige retskilder at undersøge, hvad gældende ret er på området – 

de lege lata.  

 

Udgangspunktet, dvs. den gældende ret, er her naturligt de relevante nationale regler og derudover 

primært EU-retten, som beskrives og fortolkes vha. bl.a. domspraksis. Med en systematisering af 

den gældende EU-ret forsøges skabt et overblik, som den nye danske lovgivning kan holdes op 

imod.  

 

Ved denne systematiske behandling af gældende ret for den relevante problemstilling er opgavens 

sigte, jf. problemformuleringen ovenfor, desuden afslutningsvis at nå til et eller flere forslag til, 

hvorvidt og i så fald hvordan de nye danske regler eventuelt bør tilpasses yderligere – de lege fe-

renda.10  

 

                                                      
9 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. (2011), s. 30-32.  
10 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. (2011), s. 28-29. 
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1.3.1.2. Komparativ analyse 

Baggrunden for ligeledes at inddrage komparative analyser i opgaven er et ønske om at opnå en 

bredere forståelse af den gældende ret og dermed den konkrete problemstilling.  

 

Det komparative element i opgaven består i at sammenligne med regler om exit-beskatning i andre 

medlemslande i EU og relevante domstolsafgørelser herom. Ved at inddrage disse sager og afgørel-

ser bliver samme problem om nationale regler for exit-beskatning belyst, men med forskellige nu-

ancer og løsninger herpå. Dette skal i opgaven danne grundlag for, at også en sammenligning med 

de danske regler kan foretages, således at ligheder og forskelle kan afdækkes, og en konklusion om 

det danske regelsæt kan nås.11 

 

Anvendelsen af sammenligninger med udenlandsk ret og EU-domme vedrørende øvrige lande vur-

deres desuden at være en grundlæggende forudsætning for at forstå, hvordan EU-retten skal fortol-

kes, og dermed hvordan opgavens problemstilling besvares, jf. EU-rettens dynamiske karakter, som 

kort behandles i næste afsnit.   

 

1.3.2. Kilder 

Idet opgavens motivation, som nævnt ovenfor, er, hvorvidt den nye retskilde i form af Lovforslaget 

nr. L91 vedtaget den 6. februar 2014 er i overensstemmelse med EU-retten, består litteraturen i 

denne opgave primært af retskilder fra hhv. EU-retten i form af domstolsafgørelser, EU-

kommissionens skrivelser, forslag til afgørelser fra generaladvokater samt de danske regelsæt og 

diverse kommentarer hertil. Kilderne beskrives kort nedenfor. 

 

1.3.2.1. EU-retten 

Betegnelsen EU-retten dækker over flere delelementer som traktater, domstolsafgørelser, direktiver, 

forordninger, bekendtgørelser, kommissionens udtalelser, generaladvokaternes forslag m.fl. Ved 

anvendelse af disse er det vigtigt at have de forskellige retskildeværdier for øje. De i denne sam-

menhæng mest relevante gennemgås derfor kort nedenfor. 

 

 

 

                                                      
11 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. (2011), s. 68-69. 
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1.3.2.1.1. Traktater 

Skellettet i EU-retten udgøres af hhv. EU-traktaten (også forkortet med TEU) og Traktaten om Den 

Europæiske Unions Funktionsmåde (også forkortet med TEUF).  

 

Grundlaget for den nugældende EU-traktat er Lissabon-traktaten, som trådte i kraft 1. december 

2009. Som nævnt i indledningen har medlemslandene ved underskrivelsen af denne accepteret, at 

EU-retten på de områder, som den vedrører, har forrang for national lovgivning. Det er derfor som 

følge af EU-traktaten, at medlemslandene, herunder Danmark, skal overholde de udstedte EU-

direktiver. Det er ved manglende eller mangelfuld overholdelse af disse traktater, at der kan blive 

anlagt traktatbrudssøgsmål mod medlemsstaterne ved EU-domstolen. 

 

Det primære retsgrundlag for denne opgaves problemstilling om exit-beskatning er de såkaldte fri-

hedsrettigheder, der findes i TEUF og som gennemgås nærmere i afsnit 3.1.12 

 

1.3.2.1.2. EU-domstolens afgørelser 

Afgørelserne fra EU-domstolen er en vigtig retskilde, da EU-domstolen heri som øverste retsinstans 

fortolker EU-retten. Afgørelserne og dermed fortolkningerne kan bl.a. ske efter anmodning herom 

fra nationale domstole, der foreligger præjudicielle spørgsmål13 eller ved traktatbudssager anlagt af 

EU-kommissionen.14 Begge typer af sager indgår i denne opgave.  

 

EU-domstolen kan som for det danske tilfælde med exit-beskatning, præsenteret ovenfor, under-

kende nationale regler, der strider imod EU-retten. EU-domstolens afgørelser har præjudikatværdi, 

dvs. at afgørelserne er bindende for medlemslandenes domstole. Såfremt der er modstrid mellem 

EU-domstolens afgørelse og tidligere afgørelser, er det som udgangspunkt den nyeste dom, der til-

lægges størst retskildeværdi – lex posterior. At EU-retten på denne måde er dynamisk og fortolk-

ningsbestemt er et afgørende kendetegn.15  

 

 

 

                                                      
12 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. (2011), s. 107. 
13 Hermed forstås retsspørgsmål om fortolkningen af EU-retten, som medlemsstaten har brug for svar på for at kunne afgøre 

en konkret retssag i medlemsstaten. 
14 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. (2011), s. 121. 
15 Sørensen, Karsten Engsig m.fl. (2014), s. 71-72 og 162-166. 
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1.3.2.1.3. EU-kommissionens udtalelser mv. 

EU-kommissionen fungerer i EU som den udøvende instans, der skal kontrollere, at EU-retten 

overholdes. Det vil i praksis sige, at EU-kommissionens opgave bl.a. er at overvåge, at de enkelte 

medlemslande overholder de regler, der gør sig gældende inden for EU. Med denne rolle er det der-

for også EU-kommissionen, der kan føre traktatbrudssager mod de enkelte medlemslande, såfremt 

EU-kommissionen har vurderet, at disse ikke overholder EU-retten.16  

 

EU-kommissionens udtalelser og søgsmål, som præsenteres i første del af domstolsafgørelserne, når 

EU-kommissionen agerer anklager, kan fremstå som relativt aggressive i forhold til EU-domstolens 

endelige afgørelse. Dette skal ses i forhold til EU-kommissionens mål om at fremme og opretholde 

et så frit indre marked som muligt. I den forbindelse er det vigtigt at have for øje, at EU-

kommissionens skrivelser og udtalelser i sig selv ingen retskildeværdi har, førend EU-domstolen 

eventuelt giver medhold i disse.17 

 

1.3.2.1.4. Forslag til afgørelse fra generaladvokaterne 

Ved behandling af en sag for EU-domstolen kan denne udbede sig et forslag til afgørelsen fra en af 

EU’s otte udnævnte generaladvokater. Generaladvokaterne har samme juridiske kvalifikationer mv. 

som dommerne i EU-domstolen, men EU-domstolen vælger alligevel typisk at anvende disse for at 

få sagen mest muligt oplyst af en upartisk og uafhængig fagperson, inden der tages endelig stilling 

hertil. Det ses derfor ofte, at generaladvokaternes forslag er langt mere omfattende end de endelige 

domsafgørelser, da alle eventuelt relevante aspekter forsøges belyst for EU-domstolen.  

 

Generaladvokaternes forslag har samme opbygning som de endelige domsafgørelser, men det er 

vigtigt at bemærke, at der alene er tale om forslag hertil. Generaladvokaternes udtalelser er derfor 

ikke bindende for EU-domstolen ved dennes behandling af sagen. EU-domstolen har blot mulighe-

den for at anvende forslaget som inspiration. I praksis er der derfor stor variation mht. i hvor høj 

grad de endelige domsafgørelser følger generaladvokaternes forslag. Først hvis EU-domstolen i de 

endelige domme henviser direkte til en del af generaladvokaternes forslag, har disse retskildeværdi. 

                                                      
16 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. (2011), s. 120-122. 
17 Sørensen, Karsten Engsig m.fl. (2014), s. 44-45. 
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Da forslagene således som udgangspunkt ikke har nogen retskildeværdi, anvendes de her alene som 

input til at belyse problemstillingerne og fortolke EU-retten.18   

 

1.3.2.2. Danske kilder 

Udgangspunktet for opgavens problemstilling er hhv. det gamle og det nye regelsæt for exit-

beskatning, som hjemlet i hhv. den tidligere selskabsskattelovs19 § 5, stk. 5 og 7 og § 8, stk. 4 og i 

den nuværende selskabsskattelovs20 § 26 og 27. 

 

Retskilderne i opgaven tilstræbes generelt underlagt en objektiv fortolkning, dvs. ud fra retskilder-

nes ordlyd. Dog anvendes også forarbejderne og kommentarerne til det nye danske regelsæt, hvilket 

kan indikere en mere subjektiv fortolkning, hvor der undersøges, hvad myndighederne har ment 

med og haft til hensigt med lovgivningen. Baggrunden for at inddrage disse forarbejder og kom-

mentarer er dog alene et ønske om tillige at få en indsigt i, hvordan de danske myndigheder har for-

holdt sig til EU-domstolens anklager og afgørelser, og dermed i hvordan de har fortolket EU-retten.  

 

I opgaven anvendes også forskellige diskussionspapirer, artikler og høringssvar. Dette materiale 

indeholder de respektive fageksperter og forfatteres kommentarer til og opfattelser af den nye lov-

givning omkring exit-beskatning. Det er i denne forbindelse afgørende at være opmærksom på, at 

materialet afspejler de respektives subjektive holdninger og perspektiver. Ved anvendelsen af mate-

rialet er opmærksomheden rettet på denne subjektivitet, hvorfor materialet anvendes kritisk og alene 

som inspiration til opgavens diskussioner. 

 

Med opgaven forsøges ud fra ovenstående retskilder at komme frem til den konklusion om det nye 

danske regelsæt, som den øverste gældende ret, hvilket jf. ovenfor i denne sammenhæng vil sige 

EU-domstolen, forventes at ville komme frem til.  

 

 

 

 

 

                                                      
18 Sørensen, Karsten Engsig m.fl. (2014), s. 74. 
19 Selskabsskatteloven (herefter SEL), LBK nr. 1082 af 14/11/2012. 
20 Selskabsskatteloven, LBK nr. 149 af 09/01/2015. 
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1.3.3. Anvendte begreber og forkortelser 

I opgaven anvendes en række begreber. For at undgå unødig forvirring, misforståelser og gentagel-

ser i opgaven forklares for de væsentligste begreber den forståelse, der lægges til grund i denne op-

gave.  

 

Selskaber anvendes gængs for kapitalselskaber forstået som de omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 og 

2.  

 

Fraflytning bruges som betegnelse for når et selskab flytter hjemsted, fast driftssted eller aktiver og 

passiver på tværs af landegrænser inden for EU/EØS.  

 

Med exit-beskatning menes den beskatning selskaber pålægges, når der sker fraflytningen og med-

lemsstaten, der fraflyttes, dermed mister retten til at beskatte.  

 

Til at beskrive hhv. de danske regler om exit-beskatning, som gjaldt frem til 6. februar 2014 og som 

blev kendt EU-stridige, anvendes betegnelsen de gamle regler, mens de danske regler om exit-

beskatning, som blev indført ved vedtagelsen af Lovforslaget nr. L 91 den 6. februar 2014, omtales 

som de nye regler.   

 

Yderligere begreber og forkortelser forklares løbende i fodnoterne første gang, de anvendes, som 

det også har været tilfældet i teksten ovenfor indtil nu.  
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1.4. Struktur 

Opgavens struktur er illustreret nedenfor i figur 1.  

 

Figur 1: Opgavens struktur. 

 

Undersøgelsens struktur følger opbygningen i problemformuleringen. I 

afsnit 2 præsenteres først kort de gamle danske regler, således at kendska-

bet hertil er på plads til senere at kunne forstå, hvorfor disse regler er dømt 

EU-stridige. For at nå til denne forståelse kræver det først og fremmest et 

kendskab til de dele af EU-retten, der regulerer de nationale regler for exit-

beskatning. Disse behandles i afsnit 3. Efter at have opnået kendskab til 

regelsættene anvendes afsnit 4 på at undersøge, hvordan denne del af EU-

retten i praksis skal fortolkes i relation til exit-beskatning. Opnåelsen af 

denne forståelse tager afsæt i en række tidligere EU-domme, herunder 

også dommen mod Danmark, hvorved det blandt andet klarlægges, 

hvorfor de gamle danske regler blev dømt i strid med EU-retten, som også 

nævnt i indledningen.  

 

Som figuren illustrerer, er denne fortolkning af EU-retten 

omdrejningspunktet for hele opgaven. Med afsæt i fortolkningen af de 

enkelte domme forsøges det i afsnit 5 at skabe et overblik over, hvordan 

EU-retten i relation til exit-beskatning af selskaber forventes at skulle 

fortolkes i dag. Det er konklusionerne herfra, der senere i opgaven skal 

danne baggrund for diskussionen om de nye danske reglers forenelighed 

med EU-retten.  

 

Udover indledningsvis en kort præsentation af indholdet af de nye danske 

regler indeholder afsnit 6 behandlingen af opgavens primære 

problemstilling; om de nye danske regler er i overensstemmelse med EU-retten fastlagt i afsnit 5. I 

forlængelse heraf diskuteres det, om alle spørgsmål om exit-beskatning inden for EU nu er besvaret.  

 

Afslutningsvis præsenteres den samlede konklusion i afsnit 7 efterfulgt af en kort perspektivering i 

afsnit 8 om, hvordan de nye danske regler med fordel kan tilpasses yderligere. 
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2. De gamle danske regler for exit-beskatning af selskaber  

I dette afsnit præsenteres det kort, hvordan de danske regler for exit-beskatning af selskaber var, 

inden lovforslaget nr. L91 blev vedtaget den 6. februar 2014. Kendskabet hertil er først og fremmest 

nødvendigt for at forstå, hvorfor disse danske regler blev dømt EU-stridige, og derudover for at 

danne baggrund for diskussionen om, hvordan og i hvilken grad det nye danske regelsæt forholder 

sig til EU-retten.  

 

Afsnittet bygges op af først en kort beskrivelse af, hvornår et selskab er skattepligtigt til Danmark, 

dernæst hvad der udløser, at skattepligten til Danmark ophører og exit-beskatningen dermed ind-

træffer, og afslutningsvis hvad konsekvensen af de gamle danske regler for exit-beskatning var.  

 

2.1. Hvornår er et selskab skattepligtigt til Danmark? 

Der er flere situationer, hvor et selskab kan være skattepligtigt til Danmark. Hvem, det vil i dette 

tilfælde sige hvilke selskaber, der er skattepligtige til Danmark, betegnes i dansk ret som den sub-

jektive skattepligt. Den subjektive skattepligt opdeles i dansk ret i hhv. ubegrænset og begrænset 

skattepligt.21 Disse to begreber præsenteres kort nedenfor med den efterfølgende behandling af exit-

beskatning for øje. 

 

2.1.1. Ubegrænset skattepligt 

Afgrænsningen mellem hhv. ubegrænset og begrænset skattepligt sker helt overordnet på baggrund 

af hhv. skattesubjektets, her selskabets, og indkomstens tilknytning til Danmark. Et selskab er ube-

grænset skattepligtigt til Danmark, når selskabet har en tilknytning til Danmark jf. SEL § 1. Det 

betyder, at selskaber, der er hjemmehørende her i landet, som hovedregel er ubegrænset skatteplig-

tige til Danmark.  

 

Med hjemmehørende forstås jf. SEL § 1, stk. 6, at selskabet er registreret i Danmark, eller at ledel-

sens sæde er i Danmark. I den forbindelse bemærkes det, at det vurderes tilstrækkeligt, at kun et af 

de to forhold gør sig gældende22, samt at der med selskabets ledelse i praksis forstås den daglige 

                                                      
21 Michelsen, Aage m.fl. (2013), side 780 og 785.  
22 Det bemærkes, at et selskab, registreret i Danmark, men med ledelsens sæde i udlandet, alligevel ikke nødvendigvis bliver 

ubegrænset skattepligtig til Danmark, såfremt Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med en anden stat og 

derigennem givet afkald på retten til at beskatte. Der henvises til afsnit 2.1.3. hvor dobbeltbeskatningsoverenskomster kort er 

behandlet.  
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ledelse23. Ovenstående definition betyder således, at også et udenlandsk selskab med ledelsens sæde 

i Danmark kan blive ubegrænset skattepligtigt til Danmark. 

 

Med ubegrænset forstås som udgangspunkt, at der sker beskatning efter et globalindkomstprincip. 

Det betyder ifølge statsskatteloven (herefter SL) § 4, at alle indtægter og udgifter uanset oprindel-

sesland indregnes ved opgørelsen af den til Danmark skattepligtige indkomst. For selskaber, som 

denne opgave fokuserer på, er globalindkomstprincippet, i modsætning til for fysiske personer, dog 

fraveget, jf. SEL § 8, stk. 2. Denne bestemmelse betyder, at der i stedet for globalindkomstprincip-

pet opereres med det såkaldte territorialindkomstprincip. Ifølge territorialindkomstprincippet sker 

der kun beskatning af indtægter og udgifter fra indenlandske kilder, og ikke af samtlige indkomster 

og udgifter uden hensyn til, om disse stammer fra udlandet eller ej, som det er tilfældet ved global-

indkomstprincippet. Konkret betyder det bl.a., at selskaber f.eks. ikke beskattes af indtægter og ud-

gifter fra faste ejendomme eller faste driftssteder i udlandet jf. SEL § 8, stk. 2.24 

 

2.1.2. Begrænset skattepligt  

Som ordlyden antyder, er begrænset skattepligt modstykket til ubegrænset skattepligt. Begrænset 

skattepligt omfatter de selskaber, som ikke er fuldt skattepligtige til Danmark jf. SEL § 1 beskrevet 

ovenfor, men som alligevel underlægges dansk beskatning i en vis udstrækning.    

 

I modsætning til ved ubegrænset skattepligt er kendetegnet ved begrænset skattepligt, at det ikke er 

skattesubjektets, det vil her sige selskabets, tilknytning til Danmark, der er afgørende for kvalifika-

tionen, men i stedet indtægtens tilknytning til Danmark.25 Den begrænsede skattepligt følger af SEL 

§ 2. Bestemmelsen indebærer, at udenlandske selskaber26 underlægges de danske beskatningsregler 

for indkomster fra danske indkomstkilder.  

 

De indkomster, der er omfattet af den begrænsede skattepligt er; fast driftssted (SEL § 2, stk. 1, litra 

a), fast ejendom (SEL § 2, stk. 1, litra b), udbytter (SEL § 2, stk. 1, litra c), renter på kontrolleret 

gæld (SEL § 2, stk. 1, litra d), vederlag, der, hvis det modtagende selskab i stedet var en person, 

                                                      
23 Michelsen, Aage m.fl. (2013), side 782. Det ligger uden for denne opgaves formål og omfang at diskutere problemstillingen 

omkring, hvad der forstås med ”ledelsens sæde”, yderligere. I stedet forudsættes, at dette, som forfatterne anfører, er praksis.  
24 Undtagelsen hertil er, hvis selskabet er sambeskattet og frivilligt har valgt en international sambeskatning jf. Michelsen, 

Aage m.fl. (2013), side 785. I dette tilfælde gælder globalindkomstprincippet.  
25 Fremover anvendes ”domicillandet” synonymt med det land, som selskabet er tilknyttet, og ”kildelandet” synonymt med det 

land, som indkomsten er tilknyttet.  
26 Forudsat at de kan betragtes som selvstændige skattesubjekter efter dansk ret jf. Michelsen, Aage m.fl. (2013), side 807. 
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skulle have været henregnet som A-indkomst, dvs. vederlag for arbejdsudleje (SEL § 2, stk. 1, litra 

e), indkomst fra rådgivning, konsulentydelser o.l. ydet til en virksomhed i Danmark (SEL § 2, stk. 

1, litra f), royalties (SEL § 2, stk. 1, litra g) og kursgevinster på fordringer her i landet stiftet med 

aftale om indfrielse til overkurs, dvs. på kontrolleret gæld. 

 

Jf. afgrænsningen fokuseres der i denne opgave som udgangspunkt på danske selskaber, der flytter 

hjemsted eller hele eller dele af en aktivitet fra Danmark til udlandet. Ovenstående liste af indkom-

ster, der er omfattet af den begrænsede skattepligt skal således alene tjene til, at det haves for øje, at 

også udenlandske selskaber med aktiviteter i Danmark, f.eks. et fast driftssted, kan blive omfattet af 

de danske regler om exit-beskatning. 

 

2.1.3. Dobbeltbeskatningsoverenskomster 

Med henvisning til de ovennævnte grader af skattepligt, forskellige indkomstprincipper og skelnen 

mellem hhv. domicillandet og kildelandet ved fastlæggelse af beskatningsreglerne, forekommer det 

klart, at de forskellige landes skatteregler vil betyde, at der kan opstå situationer med dobbeltbe-

skatning, da et selskab kan have tilknytning til og indkomster fra forskellige lande. Dobbeltbeskat-

ningssituationer forsøges så vidt muligt undgået, dels ved lempelsesregler i dansk ret f.eks. i form af 

godtgørelse af udenlandsk betalte skatter, og dels ved indgåelse af de såkaldte dobbeltbeskatnings-

overenskomster (herefter DBO’er), hvor det aftales, hvilket af kildelandet og domicillandet, der 

oppebærer beskatningsretten, og hvilket der giver afkald herpå.27  

 

DBO’erne kan helt konkret betyde, at i en situation, hvor et dansk selskabs hovedsæde flyttes, men 

selskabet fortsat er registreret i Danmark, dvs. hvor selskabet efter de danske regler isoleret set sta-

dig vil være hjemmehørende og dermed omfattet af SEL §1 jf. ovenfor, betragtes selskabet alligevel 

ikke som hjemmehørende, fordi Danmark i DBO’en har givet afkald på beskatningsretten til fordel 

for det andet land28. Det vil sige, at selvom Danmark efter dansk ret umiddelbart ikke mister retten 

til at beskatte, kan dette pga. DBO’er alligevel godt blive tilfældet, hvorved en situation med exit-

beskatning kan opstå.  

                                                      
27 Michelsen, Aage m.fl. (2013), side 161. 
28 Typisk er baggrunden for indgåelse af sådanne aftaler et ønske om hhv. at modvirke skatteflugt og hhv. at undgå dobbeltbe-

skatning jf. Michelsen, Aage m.fl. (2013), side 780-781 og Winther-Sørensen, Niels m.fl. (2013), s. 29. Udgangspunktet er jf. 

OECD’s modeloverenskomst, artikel 21, at retten til beskatning tildeles domicillandet, hvormed kildelandet giver afkald her-

på. Hvis domicillandet derimod giver afkald, er det som udgangspunkt en traktatmæssig begrænsning af globalindkomstprin-

cippet. I disse situationer vil der typisk være indført lempelsesregler i den nationale ret. Michelsen, Aage m.fl. (2013), side 

1056 og Winther-Sørensen, Niels m.fl. (2013), s. 30.  
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I denne opgave fokuseres der som også tidligere nævnt på det principielle i de danske reglers ud-

formning i forhold til EU-retten; dvs. på hovedreglerne frem for undtagelserne. Derfor behandles de 

konkrete DBO’er, som Danmark har indgået, og som er relevante for danske selskaber, heller ikke 

yderligere. Ovenstående omtale skal dog lede opmærksomheden hen på, at der i konkrete fraflyt-

ningssituationer kan være flere forskellige forhold og regelsæt at være opmærksom på, herunder 

DBO’er, lempelsesregler mv.   

 

Efter kort at have klarlagt, i hvilke situationer selskaber er skattepligtige til Danmark, går næste 

afsnit videre til at behandle, hvornår denne skattepligt til Danmark ophører og dermed, hvornår exit-

beskatning indtræder.  

 

2.2. Hvornår indtræder exit-beskatning? 

Som kort nævnt ovenfor i afsnit 1.3. forstås exit-beskatning som den beskatning, der indtræder, når 

Danmark mister retten til at beskatte til fordel for et andet land. Formålet med exit-beskatningen er 

at sikre Danmarks ret til beskatning og undgå, at selskaberne unddrager den danske beskatning af 

avancer mv., og dermed udhuler det danske skattegrundlag ved at flytte til lande med lavere skat 

end i Danmark. I dette afsnit udforskes definitionen af exit-beskatning nærmere, og det forklares, i 

hvilke situationer exit-beskatning indtræder.  

 

Hjemlen til den danske exit-beskatning af selskaber var før vedtagelsen af lovforslaget nr. L91 

hjemlet i hhv. SEL § 5, stk. 5 og 7 og i SEL § 8, stk. 429. Førstnævnte omhandler den situation, hvor 

et selskab ophører med at være fuldt skattepligtigt til Danmark, mens sidstnævnte omhandler situa-

tioner med overførsel af aktiver og passiver ud af Danmark. De to paragraffer gennemgås nærmere 

enkeltvis nedenfor.  

 

2.2.1. Ophør med ubegrænset skattepligt, SEL § 5, stk. 5 og 7 

Både stk. 5 og stk. 7 i SEL § 5 vedrører den situation, hvor et selskab ophører med at være ube-

grænset skattepligtigt til Danmark jf. SEL § 1. Dette kan jf. beskrivelsen ovenfor ske, fordi selska-

bet ikke længere er registreret i Danmark, ledelsen har flyttet sæde til udlandet eller Danmark har 

givet afkald på beskatningsretten ved en DBO. Dvs. i de situationer, hvor Danmark mister retten til 

at beskatte. Når dette sker, følger det af SEL § 5, stk. 7, at selskabets aktiver og passiver, som ikke 

                                                      
29 Selskabsskatteloven, LBK nr. 1082 af 14/11/2012.  
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længere er omfattet af dansk beskatning, betragtes som afhændet på fraflytningstidspunktet, hvorfor 

der skal ske dansk beskatning af eventuelle avancer herpå.   

 

Ordlyden af SEL § 5, stk. 7 er; 

Hvis et selskab eller en forening m.v. ophører med at være skattepligtig efter § 1, eller hvis et selskab eller 

en forening m.v. efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende i udlan-

det, Grønland eller Færøerne, anses aktiver og passiver, som ikke fortsat er omfattet af dansk beskatning, for 

afhændet på fraflytningstidspunktet. Salgssummen ansættes til handelsværdien på fraflytningstidspunktet. 

 

2.2.2. Overførsel af aktiver og passiver, SEL § 8, stk. 4 

Udover SEL § 5 var der også lovhjemmel til exit-beskatning i SEL § 8, stk. 4, 3. pkt. Bestemmelsen 

vedrører de situationer, hvor der sker en overførsel af aktiver og/eller passiver fra et selskabs ene 

driftssted eller hovedkontor til et andet på tværs af landegrænser, dvs. fra Danmark til udlandet. 

  

Ordlyden af SEL § 8, stk. 4, 3. punktum er; 

Overførsel af aktiver og passiver, som efter overførslen ikke længere er omfattet af dansk beskatning, internt 

i selskabet til et fast driftssted eller et hovedkontor i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland sidestil-

les med salg til koncernforbundet selskab til handelsværdien på overførselstidspunktet. 

 

Overordnet set kan SEL § 8, stk. 4 dermed ramme to typer af situationer; når fuldt skattepligtige til 

Danmark flytter et aktiv eller passiv til et driftssted i udlandet, og når begrænset skattepligtige flyt-

ter et aktiv, passiv eller et helt driftssted til udlandet. Det er i den forbindelse afgørende at have for 

øje, at der ved overførsel ikke nødvendigvis forstås fra et retssubjekt til et andet, men i stedet blot 

selve overgangen fra, at Danmark havde beskatningsretten til, at Danmark ikke længere har beskat-

ningsretten. Bestemmelsen var dermed med til at beskytte Danmarks beskatningsgrundlag ved at 

sikre, at indtægter og avancer opstået i Danmark ikke kunne flyttes, uden at der også skulle ske be-

skatning til Danmark.  

 

2.3. Konsekvenserne af de gamle regler for exit-beskatning 

Efter at have fået et overblik over, hvornår selskaber er skattepligtige til Danmark, og hvad der skal 

til for, at denne skattepligt ophører, og exit-beskatning indtræder, er det nu tid til at forstå, hvad de 

gamle regler for exit-beskatning konkret bestod i.  

 

Konsekvensen af de gamle regler var, at det flyttede blev behandlet som afstået til handelsværdien 

på fraflytningstidspunktet, dvs. urealiserede avancer og tab blev beskattet på fraflytningstidspunk-
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tet. Dette står i kontrast til udgangspunktet i dansk ret, hvor der, uanset om der er tale om global-

indkomstprincippet eller territorialindkomstprincippet nævnt ovenfor, først sker beskatning, når 

indtægterne eller omkostningerne er realiseret.30 Ydermere er konsekvensen af de to bestemmelser 

om exit-beskatning gennemgået ovenfor, at exit-skatten skal betales straks. Det vil sige, at bestem-

melserne ikke giver mulighed for henstand eller udskydelse af skattebetalingen i modsætning til, 

hvad der umiddelbart er tilfældet for personer. 31  

 

2.4. Sammenfatning 

Det er nu blevet klart, at exit-beskatning finder sted, hhv. når et selskab, der er ubegrænset skatte-

pligtigt til Danmark, enten ophører med at være fuldt skattepligt til Danmark eller flytter aktiver 

og/eller passiver til et andet land, eller når et selskab, der er begrænset skattepligtigt til Danmark, 

flytter et fast driftssted eller aktiver og/eller passiver til et andet land, hvorefter Danmark mister 

retten til at beskatte. De gamle regler for dansk exit-beskatning var hjemlet i hhv. SEL § 5, stk. 5 og 

7 og SEL § 8, stk. 4. Ifølge disse skulle der ske beskatning på fraflytningstidspunktet som om, at det 

flyttede, uanset typen heraf, var afstået til handelsværdi på fraflytningstidspunktet og uden mulig-

hed for henstand med betalingen af skattebeløbet.   

 

Efter nu at kende de gamle danske regler er det nødvendigt, dels for at være i stand til at forstå, 

hvorfor de gamle danske regler er dømt EU-stridige og dels for at kunne diskutere, i hvilken grad 

det nye regelsæt retter op herpå, at kende den relevante EU-ret – dvs. det regelsæt, som den tidligere 

og nuværende ret skal holdes op imod. Dette behandles derfor i næste afsnit.  

                                                      
30 Michelsen, Aage m.fl. (2013), side 152 og bl.a. hjemlet i særlovning som aktieavancebeskatningslovens (herefter ABL) § 

23.  
31 Jf. ABL § 39.  
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3. EU-retten 

I dette afsnit præsenteres først kort forholdet mellem dansk ret og EU-retten på skatteområdet og i 

den forbindelse den for exit-beskatning relevante EU-lovgivning – de relevante frihedsrettigheder. 

Herefter præsenteres den her såkaldte Kraus-test, som er en test opstillet på baggrund af retspraksis, 

der kan bruges til at vurdere, hvorvidt en national lovgivning kan retfærdiggøres i forhold til EU-

retten. Kraus-testen vil herefter i resten af opgaven danne baggrund for analyserne af regelsættene 

for exit-beskatning præsenteret i de respektive EU-domme.  

 

Indledningsvis er det vigtigt at slå fast, at der ikke eksisterer nogen decideret fælles skatteret for 

medlemslandende af EU. Det er i stedet som udgangspunkt fortsat op til de enkelte medlemslande, 

herunder også Danmark, at fastlægge og vedtage en politik for de direkte skatter. Når der alligevel 

kan tales om en EU-skatteret, skyldes det, at de enkelte medlemslandes regler skal være i overens-

stemmelse med EU-retten, nærmere bestemt Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmå-

de32 (TEUF), som præsenteret kort i afsnit 1.3.2.1. ovenfor, og som Danmark med sit medlemsskab 

af EU er underlagt. Da EU-retten på denne måde har forrang over for dansk ret, skal de danske reg-

ler om beskatning således også indrettes, så de overholder TEUF.33 TEUF indeholder en lang række 

artikler, som nærmere fastlægger EU-retten. I næste afsnit præsenteres de artikler, som vurderes at 

være mest relevante i relation til exit-beskatning.  

 

3.1. Frihedsrettighederne  

Begrebet frihedsrettigheder anvendes her som fælles betegnelse for de artikler i TEUF, der specifikt 

omhandler – et af hovedformålene med EU-retten34 – opretholdelsen af et frit indre marked uden 

grænser. Artiklerne med frihedsrettighederne tæller bl.a. artikel 34 om varernes frie bevægelighed, 

artikel 56 om tjenesteydelsers frie bevægelighed og artikel 63 om kapitalens frie bevægelighed. 

Artiklerne angiver ikke blot principper om fri bevægelighed, men forbud mod restriktioner, som 

udgør hindringer for opnåelse heraf. Yderligere forbud findes i artikel 18 om forbud mod diskrimi-

nation, og i særdeleshed i artikel 49 om den frie etableringsret. De sidstnævnte to artikler er særligt 

interessante i relation til exit-beskatning, hvorfor de behandles nærmere nedenfor.  

 

 

                                                      
32 Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde vedtaget ved Lissabonkontrakten af 13. december 2007.  
33 Winther-Sørensen, Niels m.fl. (2013), s. 31 og s. 517-518. Dette forhold følger også af EU-domstolens praksis jf. f.eks. sag 

C-446/03, Marks & Spencer, præmis 29. Mere herom følger i afsnit 4.2.   
34 Jf. bl.a. TEUF artikel 26. 
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3.1.1. Diskriminationsforbud – TEUF artikel 18 

TEUF artikel 18, 1. punktum indeholder et generelt diskriminationsforbud; 

 

Inden for traktaternes anvendelsesområde og med forbehold af disses særlige bestemmelser er al forskelsbe-

handling, der udøves på grundlag af nationalitet, forbudt.  

 

Ifølge forbuddet må der således ikke diskrimineres, dvs. ske forskelsbehandling, på baggrund af 

nationalitet. For at dette overholdes skal sammenlignelige situationer behandles ens35, medmindre at 

en given forskelsbehandling kan begrundes objektivt36. Det er i denne sammenhæng vigtigt at be-

mærke, at forbuddet ikke kun omfatter åbenbar, men også skjult diskrimination. Det betyder, at en 

situation, hvor nationalitet ikke direkte anføres som afgørende for, hvilken behandling der finder 

sted, alligevel godt kan blive betragtet som diskriminerende, såfremt behandlingen reelt set afhæn-

ger af nationaliteten.37 Artiklen med diskriminationsforbuddet udgør dermed et grundlæggende lig-

hedsprincip i EU-retten.  

 

3.1.2. Den frie etableringsret – TEUF artikel 49  

Ud over et generelt diskriminationsforbud gælder der også et generelt restriktionsforbud i EU-

retten. Restriktionsforbuddet betyder, at der ikke må stilles hindringer op for, at bevægelser, som de 

angivet i artiklerne ovenfor, frit kan finde sted. En vigtig artikel i denne forbindelse, som ligeledes 

indeholder et restriktionsforbud og dermed er med til at sikre den frie bevægelighed, er artikel 49 

om den frie etableringsret38. Ordlyden af artikel 49 er; 

 

Inden for rammerne af nedennævnte bestemmelser er der forbud mod restriktioner, som hindrer statsborgere 

i en medlemsstat i frit at etablere sig på en anden medlemsstats område. Dette forbud omfatter også hindrin-

ger for, at statsborgere i en medlemsstat, bosat på en medlemsstats område, opretter agenturer, filialer eller 

datterselskaber.  

 

Med forbehold af bestemmelserne i kapitlet vedrørende kapitalen indebærer etableringsfriheden adgang til 

at optage og udøve selvstændig erhvervsvirksomhed samt til at oprette og lede virksomheder, herunder navn-

lig selskaber i den i artikel 54 anførte betydning, på de vilkår, som i etableringslandets lovgivning er fastsat 

for landets egne statsborgere. 

 

                                                      
35 Sammenligningen skal ske med skattesubjekter, der har tilsvarende skattemæssige karakteristika, jf. Winther-Sørensen, 

Niels m.fl. (2013), s. 533. Det betyder eksempelvis, at en person ikke nødvendigvis vil kunne påberåbe sig samme regelsæt 

som et selskab, idet de to skattesubjekter ikke er sammenlignelige. Heraf kan derfor modsætningsvist sluttes, at EU-retten 

tillader, at forskellige situationer behandles forskelligt.  
36 En sådan objektiv begrundelse benævnes at kræve ”saglige hensyn” jf. Winther-Sørensen, Niels m.fl. (2013), s. 519 og 

mere herom i afsnit 3.2. og note nr. 45.   
37 Winther-Sørensen, Niels m.fl. (2013), s. 519. Se også forslag til afgørelse fra generaladvokat Walter Van Gerven præmis 6 i 

sag C-19/92, Kraus.  
38 I opgaven anvendes den frie etableringsret og etableringsfriheden synonymt. 

http://www.euo.dk/dokumenter/traktat/TEUF/samtlige/54/
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Artiklen betyder, at der inden for EU skal være mulighed for frit at etablere sig på en anden stats 

område under samme vilkår som i etableringslandet, og at der er forbud mod at opstille hindringer 

herfor. Det betyder således både, at en medlemsstat ikke må opstille hindringer for statsborgere fra 

andre medlemsstater, som ønsker at udøve erhvervsmæssig virksomhed i den pågældende medlems-

stat, men også at denne medlemsstat ikke må opstille hindringer for dens egne statsborgere, som 

ønsker at udøve erhvervsmæssig virksomhed i andre medlemsstater. I den forbindelse er det, lige 

som det var tilfældet ved diskriminationsforbuddet behandlet ovenfor, vigtigt at præcisere, at der i 

artiklen er tale om ”oplevede hindringer”. Dvs. at nationale regler kan blive betragtet som værende 

restriktive, selvom det ikke har været hensigten, og det dermed ikke er tilsigtet.39  

 

Med henvisningen til artikel 54, som sidestiller selskaber og statsborgere for så vidt angår anven-

delsen af bestemmelserne i artiklerne i TEUF, retter sidste del af artiklen opmærksomheden mod, at 

etableringsretten ikke kun gælder statsborgere, men ligeledes selskaber.  

 

Hvordan frihedsrettighederne i en konkret situation skal fortolkes og håndhæves, gennemgås yder-

ligere i afsnit 4, hvor relevante EU-domme præsenteres og analyseres. Inden da bemærkes det, at 

der kan være undtagelser, hvor nationale regler alligevel kan accepteres i forhold til EU-retten, 

selvom de ikke er i overensstemmelse med de generelle frihedsrettigheder gennemgået ovenfor. 

Hvilke forudsætninger, der i disse situationer skal være opfyldt, gennemgås i næste afsnit.  

 

3.2. Kraus-testen 

Som nævnt kan en national lovgivning, der principielt er EU-stridig, fordi den udgør en restriktion 

og dermed ikke er i overensstemmelse med den frie etableringsret, i visse tilfælde alligevel accepte-

res. Indledningsvis er en forudsætning herfor, at lovgivningen anvendes på egne såvel som fremme-

de borgere og foretagender uden forskelsbehandling. Med henvisning til afsnittet 3.1.1. ovenfor 

betyder det, at regelsættet ikke må være diskriminerende. Dernæst er betingelsen, at forskelsbe-

handlingen, som den nationale lovgivning medfører, på anden vis kan retfærdiggøres.40 En vurde-

ring af, om dette er tilfældet eller ej, kræver et kendskab til, hvad EU-retten holder lovgivningen op 

imod. Dette kan udledes af den såkaldte Kraus-test. 

                                                      
39 Dette følger af fast retspraksis jf. bl.a. dommen mod Danmark, C-261/11, præmis 27 jf. også afsnit 4.6.  
40 Det bemærkes, at der herudover jf. TEUF artikel 52 kan gøres undtagelser til overholdelsen af disse frihedsrettigheder, hvis 

begrundelsen herfor er hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed. Da undtagelsen ikke vurderes specielt relevant 

i forbindelse med direkte skatter, behandles den dog ikke yderligere i denne sammenhæng. 
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Kraus-testen stammer fra dommen af 31. marts 1993 i sagen C-19/92, hvor en tysk statsborger, Die-

ter Kraus, ville have ret til at anvende benævnelsen på en akademisk grad opnået fra et universitet i 

Skotland i sit hjemland Tyskland uden først at skulle søge de tyske myndigheder om tilladelse her-

til. Begrundelsen herfor var, at Dieter Kraus mente, at kravet om ansøgningen til de tyske myndig-

heder udgjorde en hindring for den frie bevægelighed.41 Selvom sagen ikke omhandler exit-

beskatning, som denne opgave gør, er den principiel herfor, idet EU-domstolen i dommen har gjort 

klart, hvilke elementer der tillægges vægt, når det skal vurderes, hvorvidt en national lovgivning, 

der umiddelbart udgør en hindring for den frie etableringsret, alligevel kan accepteres.42  

 

Kraus-testen, givet i dommen, kan opstilles i form af fire trin. De fire trin er listet nedenfor og gen-

nemgås kort herefter; 

1. Udgør lovgivningen en hindring for den frie etableringsret? 

2. Er der et legitimt formål med lovgivningen? 

3. Er lovgivningen egnet til at opnå dette formål? 

4. Går lovgivningen ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at opnå dette formål?43  

 

Første trin er hele forudsætningen for, at testen bliver relevant, idet hvis lovgivningen ikke udgør en 

hindring for den frie etableringsret, er det slet ikke aktuelt at diskutere, om lovgivningen alligevel 

kan accepteres. Ved den konkrete afgørelse af, om der foreligger en hindring, er det som nævnt i 

afsnit 3.1.2. vigtigt, at det ikke er nødvendigt, at lovgivningen er indført som en hindring, men alene 

at lovgivningen vil kunne opleves som en hindring. Herudover er det vigtigt at være opmærksom 

på, hvad der sammenlignes med, dvs. hvad der vurderes at foreligge en hindring i forhold til. Der 

skelnes i denne sammenhæng mellem vertikal og horisontal sammenligning. Der er tale om vertikal 

sammenligning, hvis eksempelvis en situation, hvor et dansk selskab flytter til Tyskland, sammen-

lignes med en situation, hvor et dansk selskab flytter til et andet sted i Danmark. Derimod er der tale 

om horisontal sammenligning, hvis eksempelvis en situation, hvor et dansk selskab flytter til Tysk-

land, sammenlignes med en situation, hvor et dansk selskab flytter til Sverige.44 Hvad exit-

beskatning angår, vil det ved fortolkningen af EU-dommene i afsnit 5 vise sig, at EU-domstolen 

primært foretager vertikale sammenligninger.  
                                                      
41 C-19/92, Kraus, præmis 1, 2, 6 og 10. 
42 Ifølge Forslag til afgørelse fra generaladvokat Polares Maduro fremsat den 7. april 2005, præmis 26-27 (Marks & Spencer) 

er det i Kraus-dommen desuden første gang, at EU-domstolen anerkender, at der kan være opstillet hindringer for etablerings-

friheden, uden at der er tale om diskrimination på grundlag af nationalitet.  
43 C-19/92, Kraus, præmis 32. 
44 Winther-Sørensen, Niels m.fl. (2013), s. 541. 
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Når det er fastlagt, at der umiddelbart er tale om en hindring i form af diskrimination eller en re-

striktion af den frie etableringsret, anvendes de næste tre trin til at vurdere, om lovgivningen allige-

vel kan retfærdiggøres. Dette kræver, jf. andet trin, først og fremmest, at lovgivningen har et legi-

timt formål. Herved skal forstås, at lovgivningen følger tvingende almene hensyn45. Hvad EU-

domstolen generelt betragter som tvingende almene hensyn er ikke nærmere uddybet i Kraus-

dommen. Forståelsen heraf er ikke desto mindre afgørende for i relation til exit-beskatning af sel-

skaber at kunne fastlægge, hvad der kan accepteres. Denne forståelse søges i afsnit 4 udledt af den 

foreliggende domspraksis.  

 

Hvis formålet er legitimt, skal det dernæst, jf. tredje trin i Kraus-testen, gælde, at lovgivningen rent 

faktisk også er egnet til at opnå dette formål. Det nytter således ikke at fremføre et legitimt formål 

som argument for en opstillet hindring, hvis hindringen reelt ikke fører til, at det angivne formål 

opfyldes.  

 

Afslutningsvis må lovgivningen herudover ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at opnå 

dette formål. Dette trin benævnes også proportionalitetsprincippet, idet det indebærer, at formålet 

og lovgivningen skal være proportionelle, dvs. stå i et rimeligt forhold til hinanden. Konsekvenser-

ne af dette proportionalitetsprincip er, at EU-domstolen, i tillæg til de øvrige krav gennemgået 

ovenfor, kun accepterer hindringen, hvis det vurderes, at der ikke kan indføres en lovgivning, der er 

mindre indgribende end den foreliggende, til at opnå samme formål.46 

 

Såfremt alle fire spørgsmål i Kraus-testen kan besvares bekræftende, kan lovgivningen dermed alli-

gevel godt være i overensstemmelse med EU-retten, selvom lovgivningen umiddelbart udgør en 

restriktion for etableringsfriheden.  

 

3.3. Sammenfatning  

Diskriminations- og restriktionsforbuddet samt den frie etableringsret præsenteret ovenfor har alle 

til formål at sikre den frie bevægelighed. I relation til exit-beskatning udgør disse bestemmelser de 

                                                      
45 EU-domstolen anvender to forskellige betegnelser afhængigt af, om situationen vedrører diskriminations- eller restriktions-

forbuddet. Hvis hensynet er en begrundelse for en forskelsbehandling af sammenlignelige situationer benævnes det ”saglige 

hensyn”, mens det benævnes ”tvingende almene hensyn”, såfremt der er tale om en begrundelse for en hindring af den frie 

bevægelighed. I praksis er sondringen dog vurderet at have begrænset betydning jf. Winther-Sørensen, Niels m.fl. (2013), s. 

577. 
46 C-19/92, Kraus, præmis 32 og 37 og Winther-Sørensen, Niels m.fl. (2013), s. 577. 
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grundlæggende elementer i EU-retten, og kendskabet hertil skal derfor danne grundlag for opgavens 

videre diskussion af de danske regler for exit-beskatning. For at kunne vurdere, hvorvidt en national 

lovgivning er i overensstemmelse med disse grundlæggende bestemmelser, kan den såkaldte Kraus-

test anvendes. Ifølge denne skal der med lovgivningen, som udgør en hindring for den frie etable-

ringsret, være et legitimt formål, og lovgivningen skal være egnet til at forfølge dette formål uden at 

gå videre, end hvad der er nødvendigt. Hvis disse forhold gør sig gældende, kan den restriktive, 

nationale lovgivning alligevel retfærdiggøres i forhold til EU-retten.  

 

For i et konkret tilfælde at være i stand til at udføre denne Kraus-test, kræves i tillæg til ovenstående 

dog en forståelse af, hvordan EU-domstolen i praksis fortolker og håndhæver betingelserne i testen, 

herunder bl.a. hvilke konkrete hensyn, der kan retfærdiggøres, og hvor grænserne for proportionali-

tetsprincippet går. For at opnå dette kendskab anvendes hele næste afsnit på at analysere en række 

relevante EU-domme. Det er forståelsen heraf, der skal danne baggrund for resten af opgaven og 

dermed udgøre fundamentet for diskussionen af, hvorvidt de nye danske regler er i overensstem-

melse med EU-retten. 
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4. Fortolkning af EU-retten – Relevante afgørelser  

For senere at kunne diskutere de nye danske reglers forenelighed med EU-retten, analyseres neden-

for nogle af de EU-domme, som vurderes relevante for at opnå en forståelse af den nugældende 

retspraksis for exit-beskatning i EU. Der foreligger naturligvis en række EU-domme, der kan til-

lægges mere eller mindre værdi, men i denne sammenhæng er fokus holdt på et mindre udvalg af 

disse. Udvælgelsen er sket på baggrund af EU-domstolens egne henvisninger til tidligere relevante 

domme og de seneste års omtale af exit-beskatning i faglitteraturen og diskussioner i fagkredse.   

 

Formålet med analysen af den foreliggende domspraksis er at fastlægge, hvilke retningslinjer EU-

domstolen har givet for, hvordan det vurderes, om et regelsæt for exit-beskatning kan retfærdiggø-

res i forhold til EU-retten. På baggrund heraf er det målet at opnå de nødvendige forudsætninger for 

senere i opgaven med rette at kunne besvare spørgsmålene i Kraus-testen – som jf. afsnit 3.3. oven-

for ikke nødvendigvis altid er lige til – for det nye danske regelsæt for exit-beskatning.   

 

De udvalgte domme er nedenfor valgt analyseret i kronologisk rækkefølge. Dette skyldes, at EU-

retten som kort nævnt i afsnit 1.3.2.1. er en fortolkningsbestemt ret forstået på den måde, at den er 

dynamisk. Som følge af, at EU-retten er under løbende udvikling, formodes de nyeste domme som 

udgangspunkt at kunne tillægges størst værdi ved fortolkning i forhold til de ældre. I nogle tilfælde 

vil de nyere domme også ses at kunne besvare spørgsmål, der ikke tidligere har været besvaret. 

Analyserne af de udvalgte domme er her valgt bygget op omkring Kraus-testen. I den forbindelse 

bemærkes det, at omtalen af de enkelte domme ikke nødvendigvis er fuldstændig, men alene består 

af de uddrag, som i denne sammenhæng er vurderet relevante for forståelsen af exit-beskatning i 

EU.47  

 

Først analyseres to domme, hhv. Lasteyrie du Saillant48 og N-dommen49, hvor fysiske personer har 

påberåbt sig princippet om den frie etableringsret i fraflytningssager. Jf. TEUF artikel 54 nævnt 

ovenfor, sidestiller EU-retten fysiske personer med juridiske, hvorfor dommene også kan anvendes 

til at belyse, hvordan EU-retten skal fortolkes i relation til exit-beskatning af selskaber. EU-

domstolens udgangspunkt i de to domme er, at regler om exit-beskatning som udgangspunkt er i 

                                                      
47 Med henvisning til formålet med analysen bemærkes det, at kun det, der i denne sammenhæng vurderes relevant fra dom-

mene, gengives og behandles. Øvrige spørgsmål og forhold, som EU-domstolen måtte behandle i de udvalgte domme, omtales 

derfor ikke.   
48 Betegnelsen anvendes fremadrettet for EU-domstolens dom af 11. marts 2004, sag C-9/02, Hughes de Lasteyrie du Saillant. 
49 Betegnelsen anvendes fremadrettet for EU-domstolens dom af 7. september 2006, sag C-470/04, N.  



 s. 30 af 84 

strid med bestemmelserne om den frie bevægelighed. Dommene analyseres derfor med henblik på 

at klarlægge, hvad der i så fald kan retfærdiggøre en sådan EU-stridighed. Med henvisning til prin-

cippet om den kronologiske rækkefølge nævnt ovenfor, uddrages – mellem de to ovenfornævnte 

domme om personer – også de mest relevante hovedbudskaber fra sagen Marks & Spencer50. Om 

end sagen ikke omhandler exit-beskatning, kan dommen alligevel anvendes til at klarlægge, hvad 

EU-retten betragter som tvingende almene hensyn, der kan retfærdiggøre en restriktiv lovgivning.   

 

Efterfølgende analyseres tilsvarende to domme om exit-beskatning af selskaber, hhv. National Grid 

Indus51 og Portugal-dommen52. Disse to domme analyseres, dels fordi de besvarer en række åben-

stående spørgsmål efter hhv. Lasteyrie du Saillant og N-dommen, og dels fordi der er flere ligheder 

mellem situationerne heri og Danmarks situation. Dernæst følger Dommen mod Danmark53 i ræk-

ken af EU-domme om exit-beskatning. Ved analysen heraf fastlægges det, hvorfor de gamle danske 

regler blev dømt EU-stridige. Afslutningsvis analyseres den nyeste af de her udvalgte domme, 

DMC-dommen54, som også bidrager til forståelsen af, hvilke restriktioner der ifølge EU-domstolen 

kan retfærdiggøres.  

 

Analyserne af ovenstående EU-domme sammenholdes og sammendrages som nævnt i afsnit 5, hvor 

det forsøges at skabe et overblik over, hvordan EU-retten i relation til exit-beskatning af selskaber 

bør fortolkes i dag. 

 

4.1. Sag C-9/02, Lasteyrie du Saillant   

EU-domstolens dom af 11. marts 2004 i sag C-9/02 vedrørte det franske regelsæt for exit-

beskatning af personer55. Sagen blev forelagt EU-domstolen, fordi franske Hughes de Lasteyrie du 

Saillant gjorde gældende, at det var i strid med fællesskabsretten, at han blev beskattet af en endnu 

ikke realiseret avance på værdipapirer, da han flyttede fra Frankrig til Belgien. Dette synspunkt del-

te den franske regering som udgangspunkt ikke, men den var i tvivl om rækkevidden af EU-rettens 

regler, hvorfor den franske regering efterspurgte svar fra EU-domstolen på, om princippet om den 

                                                      
50 Betegnelsen anvendes fremadrettet for EU-domstolens dom af 13. december 2005, sag C-446/03, Marks & Spencer.  
51 Betegnelsen anvendes fremadrettet for EU-domstolens dom af 29. november 2011, sag C-371/10, National Grid Indus BV. 
52 Betegnelsen anvendes fremadrettet for EU-domstolens dom af 6. september 2012, sag C-38/10, Portugal-dommen. 
53 Betegnelsen anvendes fremadrettet for EU-domstolens dom af 18. juli 2013, sag C-261/11, Dommen mod Danmark. 
54 Betegnelsen anvendes fremadrettet for EU-domstolens dom af 23. januar 2014, sag C-164/12, DMC Beteiligungsgesell-

schaft mbH. 
55 Som nævnt i indledningen til dette afsnit finder dommens konklusioner om TEUF artikel 49 som udgangspunkt også an-

vendelse for selskaber jf. TEUF artikel 54.   
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frie etableringsret jf. EF artikel 43 (nu TEUF artikel 49) var til hinder for et regelsæt om exit-

beskatning som det franske, når formålet hermed var at imødegå risikoen for skatteunddragelse56. 

 

4.1.1. Det nationale regelsæt for exit-beskatning i hovedtræk 

Hovedtrækkene i det franske regelsæt var, at skattepligtige, der havde haft skattemæssigt hjemsted i 

Frankrig i mindst seks af de foregående ti år, ved fraflytning fra Frankrig blev beskattet af forskel-

len mellem selskabsrettigheders57 værdi på fraflytningstidspunktet og anskaffelsessummen – uagtet 

at disse avancer ved fraflytningen ikke var realiseret. Under betingelse af, at den skattepligtige selv-

angav denne avance, anmodede om henstand, udpegede en repræsentant i Frankrig som kontaktper-

son til brug for de offentlige myndigheder samt stillede sikkerhed58 for den skyldige skat, kunne der 

opnås henstand med betalingen af skatten, indtil selskabsrettighederne realiseredes.59 Hvis betingel-

serne for henstand var opfyldt, havde regelsættet således den konsekvens, at skattekravet blev op-

gjort, men ikke opkrævet, før realisation. I tillæg hertil bemærkes desuden tre forhold; dels at regel-

sættet medførte, at den skattepligtige kunne få lempelse for en til bopælsstaten betalt skat af avan-

cen ved realisation, dels at såfremt den skattepligtige efter en periode på fem år fra fraflytningen 

ikke havde realiseret selskabsrettighederne, bortfaldt beskatningen og dermed henstandsbeløbet, og 

dels at der blev givet nedslag for tab konstateret efter fraflytningstidspunktet.60       

 

4.1.2. Udgør exit-beskatningen en hindring for den frie etableringsret?  

Til trods for at den franske regering påstod, at regelsættet hverken havde til formål eller til følge at 

opstille restriktioner eller betingelser for de personer, der måtte blive omfattet af regelsættet61, var 

det netop EU-domstolens konklusion. Ifølge EU-domstolen kunne forskellen i behandlingen af en 

skattepligtig, der flytter fra Frankrig, og en skattepligtig, der bliver boende i Frankrig62, afholde den 

skattepligtige fra at flytte, fordi forpligtelsen i form af henstandssaldoen og betingelserne for at op-

nå henstand, hvoraf EU-domstolen især fremhævede sikkerhedsstillelsen63, gjorde det ufordelagtigt 

                                                      
56 C-9/02, Lasteyrie du Saillant, præmis 18. 
57 Regelsættet omfatter kun skattepligtige, der sammen med familiemedlemmer inden for de seneste fem år fra tidspunktet for 

fraflytningen har haft ret til mere end 25% af overskuddet i et selskab jf. C-9/02, Lasteyrie du Saillant, præmis 38.  
58 Dette kunne ifølge den franske lovgivning bl.a. bestå i kontant indbetaling, gældsbeviser, kautioner, værdipapirer eller pant-

sætning af varer, fast ejendom og goodwill jf. C-9/02, Lasteyrie du Saillant, præmis 7.  
59 C-9/02, Lasteyrie du Saillant, præmis 3. 
60 C-9/02, Lasteyrie du Saillant, præmis 3, 4 og 29. 
61 C-9/02, Lasteyrie du Saillant, præmis 14. 
62 Dvs. EU-domstolen foretog hermed en vertikal sammenligning som nævnt i afsnit 3.2. ovenfor.  
63 Generaladvokaten, Jean Mischo, anlægger samme synspunkt og fremhæver i den forbindelse, at sikkerhedsstillelsen kræver 

anvendelse af andre indtægtskilder (da avancen på værdipapirerne ved fremflytning ikke er realiseret endnu), der dermed ikke 

kan anvendes til anden side, samt at en sådan sikkerhedsstillelse i det hele taget vil påføre den skattepligtige yderligere om-
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for en skattepligtig at flytte hjemsted. På denne baggrund blev det konklusionen, at det franske re-

gelsæt udgjorde en hindring for den frie etableringsret.64 Både den danske og tyske regering havde 

ellers gjort gældende, at kravet om sikkerhedsstillelse ikke udgjorde et så byrdefuldt krav, at det 

ville få betydning for de franske skattepligtiges muligheder for at etablere sig i andre stater. Dette 

kan imidlertid afvises, idet EU-domstolen i dommen slog fast, at selv en hindring med begrænset 

betydning er i strid med den frie etableringsret.65   

 

4.1.3. Kan exit-beskatningen begrundes med tvingende almene hensyn?  

Det særligt relevante ved Lasteyrie du Saillant-dommen i denne sammenhæng er, at EU-domstolen i 

dommen konkret tager stilling til, hvad der anses for at være et legitimt formål begrundet med tvin-

gende almene hensyn. 

 

I sagen blev det fra forskellig kant fremsat, at nedenstående formål skulle være legitime;  

a) At undgå skatteunddragelse66  

b) Oprettelse af en effektiv skattekontrol og -opkrævning67  

c) At beskytte medlemsstaternes, her Frankrigs, skatteprovenu68  

d) At sikre en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne69  

e) At sikre sammenhæng i den nationale beskatningsordning70.  

 

a) EU-domstolen anerkender, at undgåelse af skatteunddragelse er et legitimt formål, men fremsæt-

ter samtidig, at det franske regelsæt ikke kan begrundes hermed, da regelsættet dermed indeholder 

en generel formodning om, at alle skattepligtige, der fraflytter, udelukkende har til hensigt at fra-

flytte midlertidigt for at omgå den franske skattelovgivning og dermed opnå en skattefordel. Det, at 

en skattepligtig flytter, er i sig selv ikke skatteunddragelse.71 EU-domstolen har derimod tidligere 

gjort gældende, at en national lovgivning, der specifikt har til formål at undgå skatteunddragelse, 

                                                                                                                                                                                

kostninger f.eks. til pantsætninger. Forslag til afgørelse fra generaladvokat Jean Mischo fremsat den 13. marts 2003, præmis 

37-39.  
64 Sag C-9/02, Lasteyrie du Saillant, præmis 46-48. 
65 Sag C-9/02, Lasteyrie du Saillant, præmis 21 og 43. 
66 Sag C-9/02, Lasteyrie du Saillant, præmis 24. Formålet er påberåbt af den franske regering og udgør dermed det angivne 

formål i sagen.  
67 C-9/02, Lasteyrie du Saillant, præmis 25 og 26. Formålet er, ud over hensynet om skatteunddragelse, ligeledes påberåbt af 

den franske regering som værende et tvingende alment hensyn.  
68 C-9/02, Lasteyrie du Saillant, præmis 31. Formålet er påberåbt af den danske regering. 
69 C-9/02, Lasteyrie du Saillant, præmis 32. Formålet er påberåbt af den tyske regering. 
70 C-9/02, Lasteyrie du Saillant, præmis 33. Formålet er påberåbt af den hollandske regering. 
71 C-9/02, Lasteyrie du Saillant, præmis 50-53. 
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hvorved forstås oprettelse af rent kunstige arrangementer, hvis formål er at omgå skattelovgivnin-

gen, er begrundet i et tvingende alment hensyn.72 Dette synspunkt fastholdes i denne dom, hvor EU-

domstolen foreslår en mindre vidtgående lovgivning, der netop forfølger dette formål.73   

 

b) At en effektiv skattekontrol og en dertilhørende opkrævning af en forfalden skat skulle være et 

tvingende alment hensyn, som den franske regering anfører, kommenterer EU-domstolen ikke i sin 

afgørelse. Generaladvokaten, Jean Mischo, har til gengæld det fremsatte formål med i sin udtalelse, 

og benævner det ”ubestrideligt”, at hensynet til en effektiv skattekontrol i EU-retten anses for at 

være et tvingende alment hensyn.74 Til gengæld mener generaladvokaten ikke, at dette formål kan 

retfærdiggøre det franske regelsæt, idet medlemsstaterne, herunder også Frankrig, i forvejen ved 

direktivet om gensidig bistand75 har mulighed for fra bopælsstaten at få alle de oplysninger, der 

måtte blive nødvendige for at en senere skatteopkrævning kan finde sted.76 Med henvisning til af-

snit 1.3.2. bemærkes det dog, at generaladvokaternes udtalelser ikke har nogen selvstændig retskil-

deværdi.  

 

c) EU-domstolen slår klart fast, at risikoen for tab af en medlemsstats skatteprovenu ikke udgør et 

tvingende alment hensyn, der kan begrunde en restriktion for etableringsretten. Det er alene et øko-

nomisk hensyn.77  

 

d) I dommen tager EU-domstolen ikke stilling til, om hensynet til fordelingen af beskatningskom-

petencen mellem medlemsstaterne udgør et legitimt formål, men afviser blot, at det er relevant at 

fremføre som et formål med de franske regler, med den begrundelse, at det ikke er det, sagen hand-

ler om. Der hersker ifølge EU-domstolen ikke tvivl om, hvem af medlemsstaterne der har kompe-

tence til at beskatte, men alene om hvorvidt de franske regler udgør en hindring for etableringsfri-

heden og dermed er i strid med EU-retten.78  

 

                                                      
72 C-9/02, Lasteyrie du Saillant, præmis 24. 
73 C-9/02, Lasteyrie du Saillant, præmis 54. Mere herom følger i afsnit 4.1.4. 
74 Forslag til afgørelse fra generaladvokat Jean Mischo fremsat den 13. marts 2003, præmis 57. 
75 Rådets direktiv 77/799/EØF af 19. december 1977 om gensidig bistand. Direktivet er senere erstattet af rådets direktiv 

2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 

77/799/EØF. Herefter benævnes det blot ”bistandsdirektivet” og ”direktivet om gensidig bistand” synonymt.  
76 Forslag til afgørelse fra generaladvokat Jean Mischo fremsat den 13. marts 2003, præmis 69-70. 
77 C-9/02, Lasteyrie du Saillant, præmis 60. 
78 C-9/02, Lasteyrie du Saillant, præmis 68. 
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e) EU-domstolen tager i denne dom heller ikke direkte stilling til, om sikring af sammenhængen i 

den nationale beskatningsordning er et legitimt formål eller ej, men påpeger i stedet blot, at det i 

hvert fald ikke kan hævdes at være formålet med de franske regler. Dette begrundes bl.a. med, at 

der ifølge det franske regelsæt opnås lempelse for den skat af avancen, der måtte være betalt til bo-

pælsstaten jf. også afsnit 4.1.1. Herved er der netop ikke længere sammenhæng i beskatningen, da 

Frankrig i en sådan situation principielt kan ende med ikke at indkræve nogen skat.79  

 

I tillæg til fortolkningen af, hvad der forstås ved et legitimt formål, er Lasteyrie du Saillant-dommen 

også relevant til at belyse Kraus-testens fjerde trin; proportionalitetsprincippet, nærmere. Dette be-

handles i næste delafsnit. 

 

4.1.4. Er hindringen proportionel? 

Hvad proportionalitetsprincippet angår, anfører den franske regering, at regelsættet står i rimeligt 

forhold til formålet om at forhindre skatteunddragelse. Dette begrundes med; at byrderne forbundet 

hermed er tidsbegrænset, da skattekravet bortfalder efter fem år uden realisation; at muligheden for 

henstand betyder, at der reelt ikke bliver nogen skattebetaling ved fraflytning; samt at reglerne 

hjemler lempelse for skat af avancen betalt til bopælsstaten og modregning af efterfølgende tab.80 

  

EU-domstolen konkluderer, at regelsættet er egnet til at opnå formålet om at hindre skatteunddra-

gelse, men at det går langt ud over, hvad der er nødvendigt for at opfylde dette formål. Dette be-

grundes med de strenge betingelser og den generelle formodning, nævnt ovenfor i afsnit 4.1.3., om, 

at alle skattepligtige, der fraflytter, har til hensigt at omgå den franske skattelovgivning. Den gene-

relle formodning betyder, at regelsættet rammer alle – også de, der ikke har til hensigt at flytte til-

bage umiddelbart efter, at avancen er realiseret.81 For at regelsættet kan accepteres skal det, i stedet 

for generelt og vidtgående, være mere specifikt. Med formålet om at hindre skatteunddragelse skal 

regelsættet principielt medføre, at der tages stilling til hensigten med fraflytningen i hver enkelt 

sag.82 Med denne begrundelse konkluderes det, at det franske regelsæt ikke er proportionelt og der-

med, at det udgør en hindring for den frie etableringsret i EF artikel 43 (nu TEUF artikel 49), som 

ikke kan retfærdiggøres.  

                                                      
79 C-9/02, Lasteyrie du Saillant, præmis 61-67. 
80 C-9/02, Lasteyrie du Saillant, præmis 27-29. 
81 C-9/02, Lasteyrie du Saillant, præmis 52-53 og 56. 
82 C-9/02, Lasteyrie du Saillant, præmis 54 og Forslag til afgørelse fra generaladvokat Jean Mischo fremsat den 13. marts 

2003, præmis 57-60. 
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Udover at konstatere, at der kan indføres mindre indgribende foranstaltninger, giver EU-domstolen 

(efter eksempel fra generaladvokaten) også et forslag til, hvad dette i den konkrete situation eksem-

pelvis kunne være. Forslaget består i, at regelsættet hellere skulle tage udgangspunkt i, hvor hurtigt, 

der sker tilbageflytning til Frankrig igen, end i hvor hurtigt værdipapirerne realiseres. Konsekven-

sen heraf ville være et regelsæt for exit-beskatning, som kun rammer de skattepligtige, der vender 

tilbage til Frankrig efter blot et kort ophold83 i en anden medlemsstat.84 Et sådan regelsæt må, i 

modsætning til det franske regelsæt, kunne antages at blive betragtet af EU-domstolen som propor-

tionelt og dermed retfærdigt og acceptabelt i forhold til EU-retten.  

 

4.1.5. Sammenfatning 

I Lasteyrie du Saillant-dommen slår EU-domstolen fast, at reglerne om exit-beskatning er i strid 

med den frie etableringsret i EF artikel 43 (nu TEUF artikel 49). Dommen er særlig relevant med 

hensyn til at forstå, hvad der i EU-retten udgør et legitimt formål. Det kan ud fra dommen positivt 

afgøres, at afdækning af risikoen for skatteunddragelse er et tvingende alment hensyn. Samtidig gør 

EU-domstolen klart, at et formål om beskyttelse af medlemsstaternes skatteprovenu ikke kan be-

tragtes som et tvingende alment hensyn. Ifølge generaladvokaten er oprettelse af en effektiv skatte-

kontrol og -opkrævning heller ikke et tvingende alment hensyn, da der findes andre midler til at 

sikre denne, bl.a. direktivet om gensidig bistand. EU-domstolen kommenterer dog ikke herpå. EU-

domstolen tager heller ikke direkte stilling til, om formålene, om hhv. fordeling af beskatningskom-

petencen mellem medlemsstaterne og sikring af sammenhæng i den nationale beskatningsordning, 

som fremføres af andre medlemsstater, kunne være relevante i denne sammenhæng. EU-domstolen 

henviser dog selv til, at disse to formål tidligere er bedømt som værende begrundet i tvingende al-

mene hensyn.   

 

Hvad proportionalitetsprincippet omfang angår, fokuserer EU-domstolen kun herpå i forhold til det 

angivne formål om skatteunddragelse. EU-domstolen konkluderer, at det franske regelsæt går langt 

ud over, hvad der er nødvendigt. EU-domstolen kommer i den forbindelse med et forslag til en 

mindre indgribende regulering, der ikke indeholder en generel formodning om skatteunddragelse. 

Begrundelsen for denne konklusion er, at kombinationen af betingelserne for henstand, særligt kra-

vet om sikkerhedsstillelse, er for restriktive i forhold til det forfulgte formål og dermed EF artikel 

                                                      
83 Det bemærkes, at hverken EU-domstolen eller generaladvokaten uddyber, hvad der bør betragtes som værende et ”for-

holdsmæssigt kort ophold”, hvorfor dette ikke umiddelbart kan defineres nærmere.  
84 C-9/02, Lasteyrie du Saillant, præmis 54 og Forslag til afgørelse fra generaladvokat Jean Mischo fremsat den 13. marts 

2003, præmis 62-64. 
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43 (nu TEUF artikel 49). Efter denne dom udestår det dog bl.a. at få belyst, hvilke regler der, hvis 

de andre formål var gjort gældende, ville blive betragtet som proportionelle.  

 

4.2. Sag C-446/03, Marks & Spencer    

Dommen i sagen C-446/03, Marks & Spencer omhandlede et engelsk moderselskabs mulighed for 

at anvende underskud fra udenlandske datterselskaber. Tvisten i sagen gik på, hvorvidt det er for-

eneligt med den frie etableringsret i EF artikel 43 (nu TEUF artikel 49), at Storbritannien har regler, 

der ikke tillader, at et i Storbritannien hjemmehørende moderselskab kan modregne underskud fra 

datterselskaber, skattemæssigt hjemmehørende i andre medlemsstater, selvom en sådan modregning 

ville være tilladt, hvis datterselskaberne i stedet var skattemæssigt hjemmehørende i Storbritanni-

en.85 Selvom dommen således ikke vedrører fraflytning og exit-beskatning af selskaber, anvendes 

den alligevel kort i denne sammenhæng til at belyse, hvad EU-domstolen betragter som legitime 

formål.86 I dommen tager EU-domstolen nemlig stilling til, om tre angivne formål med den nationa-

le lovgivning, der umiddelbart udgør en hindring for den frie etableringsret, kan begrundes i tvin-

gende almene hensyn.  

 

De tre formål, der blev fremsat som begrundelse for, at lovgivningen kan retfærdiggøres, er;  

a) At sikre en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne 

b) At hindre risikoen for, at det samme underskud fradrages dobbelt 

c) At undgå skatteunddragelse.87 

 

Det bemærkes, at to af formålene, hhv. a og c, går igen i forhold til Lasteyrie du Saillant-dommen 

jf. afsnit 4.1.3. ovenfor. I modsætning til i Lasteyrie du Saillant-dommen tager EU-domstolen i 

denne dom dog rent faktisk stilling til formålet om opretholdelsen af en afbalanceret fordeling af 

beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne og medgiver, at dette kan være nødvendigt og 

dermed udgør et legitimt formål.88  

                                                      
85 C-446/03, Marks & Spencer, præmis 18 og 26.  
86 Da sagen ikke vedrører exit-beskatning, er det valgt at afvige fra den opbygning af analysen inspireret af Kraus-testen, som 

er anvendt ovenfor i afsnit 4.1. om Lasteyrie du Saillant-dommen og som går igen for de øvrige domme. I stedet præsenteres 

her alene diskussionen af formålene med den restriktive lovgivning, uden hverken de nærmere detaljer i den nationale lovgiv-

ning eller EU-domstolens diskussion af kravet om proportionalitet. 
87 C-446/03, Marks & Spencer, præmis 43. 
88 C-446/03, Marks & Spencer, præmis 45-46. 
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EU-domstolen anerkender ligeledes det andet formål om at undgå, at der opnås dobbelt fradrag for 

underskud, samt det tredje formål om afdækning af risikoen for skatteunddragelse.89  

 

Efter at have gennemgået de tre angivne formål enkeltvis konkluderer EU-domstolen efterfølgende, 

at også den samlede vurdering af de tre hensyn er, at den engelske lovgivning forfølger legitime 

formål.90  

 

I tillæg til behandlingen af de tre angivne formål knytter EU-domstolen også den kommentar, at et 

formål om alene at beskytte skatteprovenuet derimod ikke udgør et tvingende alment hensyn.91 Det-

te vurderes at være helt i overensstemmelse med konklusionen i Lasteyrie du Saillant-dommen jf. 

afsnit 4.1.3. ovenfor. 

 

4.3. Sag C-470/04, N-dommen  

Den såkaldte N-dom, afsagt den 7. september 2006 i sagen C-470/04, blev, på samme vis som La-

steyrie du Saillant-dommen, forelagt EU-domstolen, fordi en statsborger havde gjort gældende, at 

de nationale regler om beskatning ved fraflytning var i strid med EU-retten. Statsborgeren N var, 

som hovedanpartshaver i tre anpartsselskaber, blevet omfattet af de hollandske regler om exit-

beskatning, da han i 1997 flyttede fra Holland til Storbritannien. I den forbindelse blev skatten af 

avancerne på anparterne opgjort, som om disse var afstået på fraflytningstidspunktet. N opnåede 

henstand med betalingen af skatten mod at stille sikkerhed i anparterne i et af selskaberne samt ind-

give en selvangivelse med oplysning om den opgjorte avance. På grund af en efterfølgende ændring 

af de hollandske regler som følge af Lasteyrie du Saillant-dommen blev sikkerhedsstillelsen i anpar-

terne senere frigivet. EU-domstolen blev dog forelagt at tage stilling til reglerne, som de var ved 

N’s fraflytning.92  

 

 

 

 

                                                      
89 C-446/03, Marks & Spencer, præmis 47-50. 
90 C-446/03, Marks & Spencer, præmis 51. 
91 C-446/03, Marks & Spencer, præmis 44. 
92 N gjorde i denne forbindelse desuden gældende, at den hindring, der, i form af sikkerhedsstillelsen, havde været pålagt ham, 

ikke kunne fjernes med tilbagevirkende kraft. N og derefter de hollandske myndigheder spurgte i dommen også til, hvorvidt 

de hollandske regler om godtgørelse af sagsomkostninger er diskriminerende og dermed i strid med EU-retten, jf. C-470/04, 

N-dommen, præmis 18, 20 og 68-72. Da kun det for opgavens problemstilling relevante her uddrages af dommene, jf. indled-

ningsvist i kapitel 4, behandles disse problemstillinger ikke yderligere.  
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4.3.1. Det nationale regelsæt for exit-beskatning i hovedtræk 

Ifølge de dagældende hollandske regler, som N var blevet omfattet af, blev fraflytning sidestillet 

med realisation. Konsekvenserne heraf var, at de skattepligtige blev beskattet af alle væsentlige 

kapitalandele (dvs. når de skattepligtige ejede mindst 5% af selskabskapitalen), som om at kapital-

andelene var realiseret på fraflytningstidspunktet. Skatten blev beregnet af forskellen mellem mar-

kedsværdien på fraflytningstidspunktet og anskaffelsessummen, som det også var tilfældet med de 

franske regler i Lasteyrie du Saillant-sagen.93 Under betingelse af at der anmodedes om henstand, 

blev stillet sikkerhed for skattebeløbet og indbragt en selvangivelse, kunne der opnås henstand med 

skattebetalingen (uden renteberegning) indtil realisationen.94 Derudover indebar det hollandske re-

gelsæt, at de skattepligtige fik lempelse for den skat, de måtte have betalt ved realisation til bopæls-

staten95, og for hele henstandsbeløbet, såfremt det fortsat var udestående efter ti år fra fraflytnin-

gen96. Dette svarer i høj grad også til situationen i Lasteyrie du Saillant-sagen, hvor tidsgrænsen i 

stedet blot var fem år. De skattepligtige blev ved det hollandske regelsæt dog ikke godtgjort kurstab 

konstateret efter fraflytningstidspunktet.97  

 

4.3.2. Udgør exit-beskatningen en hindring for den frie etableringsret?  

Indledningsvis er EU-domstolens konklusion i N-dommen den samme som i Lasteyrie du Saillant-

dommen, selvom den konkrete sag er en anden; at regler om exit-beskatning udgør en hindring for 

den frie etableringsret i EF artikel 43 (nu TEUF artikel 49). De hollandske regler, gennemgået 

ovenfor, gjorde det mindre fordelagtigt at flytte fra Holland end at blive boende. I tillæg hertil aner-

kender EU-domstolen igen, at nationale regler om exit-beskatning dog kan retfærdiggøres, hvis de 

opfylder en række kriterier; de der, som tidligere nævnt, i denne opgave er præsenteret som den 

såkaldte Kraus-test.98  

 

 

 

                                                      
93 C-470/04, N-dommen, præmis 3-6. 
94 C-470/04, N-dommen, præmis 10 og 38. 
95 såfremt denne ikke var højere end beløbet på henstandssaldoen. Dvs. at der blev givet lempelse for den mindste af hen-

standsbeløbet og den betalte skat, jf. C-470/04, N-dommen, præmis 10. Begrænsningen betyder, at både den situation, hvor 

den skattepligtige ender med at have et skattebeløb til gode, fordi den betalte skat overstiger henstandsbeløbet, og den situati-

on, hvor den skattepligtige aldrig vil komme til at betale hele henstandsbeløbet, fordi den betalte skat er mindre end hen-

standsbeløbet, undgås.  
96 C-470/04, N-dommen, præmis 9-10. 
97 C-470/04, N-dommen, præmis 37. 
98 C-470/04, N-dommen, præmis 35-40. 
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4.3.3. Kan exit-beskatningen begrundes med tvingende almene hensyn? 

I sagen har den hollandske regering fremført, at formålet med exit-beskatningen er begrundet i to 

tvingende almene hensyn;  

a) At sikre en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne  

b) At undgå dobbeltbeskatning.99 

 

Helt i overensstemmelse med Marks & Spencer-dommen anerkender EU-domstolen også i N-

dommen formålet om at sikre fordelingen af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne. 

Med henvisning til OECD’s modeloverenskomst uddyber EU-domstolen, at en sådan fordeling kan 

være nødvendig for at sikre, at den medlemsstat, som den skattepligtige har været bosiddende i, da 

den skattepligtige fortjeneste er opstået, også har mulighed for at beskatte denne periodes fortjene-

ste.100  

 

Formålet om at undgå dobbeltbeskatning er derimod nyt i forhold til de to domme behandlet oven-

for. Om dette fastslår EU-domstolen, at da der i EU ikke er vedtaget et fælles regelsæt herfor, er 

medlemsstaterne i deres gode ret til ved national lovgivning at sørge for, at dobbeltbeskatning und-

gås.101 Dermed opfylder det hollandske regelsæt kriteriet om at have legitime formål, og EU-

domstolen vurderer også regelsættet egnet til at opnå de angivne formål.102  

 

4.3.4. Er hindringen proportionel? 

Som det også blev tilfældet i Marks & Spencer- og Lasteyrie du Saillant-dommene falder regelsæt-

tet med kravet om proportionalitet. N-dommen bidrager dog yderligere til forståelsen af, hvordan 

EU-domstolen fortolker kravet om proportionalitet. I modsætning til Lasteyrie du Saillant-dommen, 

hvor hindringerne i form af betingelserne for opnåelse af henstand blev betragtet samlet i forhold til 

den konkrete sag, gennemgår EU-domstolen i N-dommen nemlig hindringerne enkeltvis. De hin-

dringer, der gennemgås er;  

a) At der skal indgives en selvangivelse på fraflytningstidspunktet 

b) At der skal stilles betryggende sikkerhed for henstandsbeløbet 

c) At der ikke tages højde for kurstab efter fraflytningstidspunktet. 

 

                                                      
99 C-470/04, N-dommen, præmis 41. 
100 C-470/04, N-dommen, præmis 42 og 46.  
101 C-470/04, N-dommen, præmis 43-44. 
102 C-470/04, N-dommen, præmis 47. 
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a) Betingelsen om, at den skattepligtige for at opnå henstand skal indgive en selvangivelse på fra-

flytningstidspunktet, vurderes af EU-domstolen til at være proportionel. EU-domstolens argument 

herfor er, at indgivelse af en selvangivelse på det faktiske salgstidspunkt, som der ifølge national ret 

normalt er krav om ved realisation, ville være mindst lige så indgribende. At vente med at indgive 

selvangivelsen til tidspunktet for realisation ville nemlig betyde, at den skattepligtige skulle opbeva-

re alt materiale om opgørelsen af henstandsbeløbet indtil da. På denne baggrund konkluderes det, at 

hindringen godt kan accepteres i forhold til EU-retten.103 

 

b) Hvad angår hindringen i form af sikkerhedsstillelsen finder EU-domstolen derimod i lighed med 

i Lasteyrie du Saillant-dommen, at denne er for indgribende. Med direktivet om gensidig bistand 

mellem medlemsstaterne, nævnt ovenfor i afsnit 4.1.3., har Holland allerede mulighed for at få de 

oplysninger og den hjælp, som måtte være nødvendig for ved realisation at opkræve skatten. Henset 

hertil konkluderer EU-domstolen, at kravet om sikkerhedsstillelse, selvom det er egnet til at opnå 

formålet, er for restriktivt.104 

 

c) EU-domstolen konkluderer ligeledes, at det forhold, at de hollandske regler ikke tager højde for 

kurstab indtrådt efter fraflytningstidspunktet, ikke kan retfærdiggøres. Dette udledes af, at EU-

domstolen udtaler, at kun en ordning om exit-beskatning, hvor der enten i fraflytterstaten eller bo-

pælsstaten tages højde for efterfølgende kurstab på værdipapirerne, kan anses for at stå i et rimeligt 

forhold til det formål, der forfølges. Der må, som det er tilfældet med de hollandske regler, således 

ikke være en risiko for, at den skattepligtige pålægges en større skattebyrde, end det havde været 

tilfældet, hvis beskatningen først havde fundet sted ved den faktiske realisation.105  

 

Samlet set konkluderer EU-domstolen, at det hollandske regelsæt ikke kan retfærdiggøres i forhold 

til EF artikel 43 (nu TEUF artikel 49) om den frie etableringsret, da restriktionerne om sikkerheds-

stillelse og manglende iagttagelse af efterfølgende kurstab gør, at regelsættet går længere, end hvad 

der er nødvendigt for at opnå formålene om fordeling af beskatningskompetencen mellem med-

lemsstaterne og undgåelse af dobbeltbeskatning. 

 

 

                                                      
103 C-470/04, N-dommen, præmis 49-50. 
104 C-470/04, N-dommen, præmis 51-53. 
105 C-470/04, N-dommen, præmis 54-55. 
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4.3.5. Sammenfatning 

Hvor Lasteyrie du Saillant- og Marks & Spencer-dommene i høj grad bidrog til forståelsen af, hvad 

der betragtes som legitime formål, er det særligt interessante ved N-dommen EU-domstolens be-

handling af, hvilke hindringer der er proportionelle i forhold til formålene. Udover at fordeling af 

beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne og undgåelse af dobbeltbeskatning er legitime 

formål fastslår EU-domstolen, at hverken et regelsæt, der stiller krav om sikkerhedsstillelse, eller et 

regelsæt, der ikke tager højde for efterfølgende kurstab, kan retfærdiggøres i forhold til EU-retten.  

 

Holland ændrede, bl.a. som resultat af Lasteyrie du Saillant-dommen nævnt ovenfor, senere regler-

ne, så der ikke længere blev stillet krav om sikkerhed, og således at der blev givet nedslag for kurs-

tab konstateret efter fraflytningstidspunktet.106 EU-domstolen kommenterer ikke på, om de nye hol-

landske regler dermed er forenelige med EU-retten, men konkluderer blot, at etableringsfriheden er 

til hinder for et regelsæt som det oprindelige hollandske pga. de to hindringer nævnt ovenfor. Gene-

raladvokaten vender derimod konklusionen om til, at etableringsfriheden ikke er til hinder for et 

regelsæt som det hollandske, såfremt der ikke stilles krav om sikkerhedsstillelse og der tages højde 

for efterfølgende kurstab.107 Selvom samme formulering ikke er valgt gentaget af EU-domstolen, 

vurderes det her, at samme konklusion, som generaladvokaten fremfører ud fra EU-domstolens ud-

talelser, modsætningsvist kan sluttes; nemlig at det nye hollandske regelsæt må kunne accepteres.  

 

Afslutningsvis bemærkes det, at selvom det i N-dommen såvel som i Lasteyrie du Saillant-dommen 

er fremhævet som en hindring, at henstanden ikke opnås automatisk, men efter anmodning fra den 

skattepligtige, kommenterer EU-domstolen ikke særskilt på, om denne hindring går videre, end 

hvad der er nødvendigt for at opnå formålet. Da forholdet ikke er behandlet særskilt eller tillagt 

nogen vægt i konklusionen, betragtes det som udtryk for, at kravet om anmodning om henstand ikke 

er afgørende.  

 

Desværre for fortolkningsværdien af dommen kommenterer EU-domstolen heller ikke på bemærk-

ningen om, at der ikke sker renteberegning af henstandsbeløbet.108 Efter N-dommen udestår således 

en afklaring på, hvorvidt en eventuel renteberegning ville have været acceptabel i forhold til EU-

rettens krav om proportionalitet.  

                                                      
106 C-470/04, N-dommen, præmis 14 og Forslag til afgørelse fra generaladvokat Juliane Kokott fremsat den 30. marts 2006, 

præmis 12, 81-82 og 116.  
107 Forslag til afgørelse fra generaladvokat Juliane Kokott fremsat den 30. marts 2006, præmis 123 og 149. 
108 C-470/04, N-dommen, præmis 10. 
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4.4. Sag C-371/10, National Grid Indus BV 

Dommen af 29. november 2011 i sag C-371/10, National Grid Indus var første tilfælde, hvor EU-

domstolen behandlede en sag om et nationalt regelsæt specifikt for exit-beskatning af selskaber. I 

den konkrete sag havde den skattepligtige i form af et hollandsk stiftet anpartsselskab, National 

Grid Indus BV, gjort gældende, at de nationale regler var i strid med den frie etableringsret i TEUF 

artikel 49. Baggrunden herfor var, at selskabet ved flytning af ledelsens sæde fra Holland til Storbri-

tannien var blevet opkrævet skat af en ikke-realiseret valutakursgevinst på en fordring hos et en-

gelsk selskab.109 I lighed med N-dommen var Hollands præjudicielle spørgsmål til EU-domstolen 

også i denne sammenhæng, om den skattepligtige pga. de nationale regler om exit-beskatning kunne 

påberåbe sig etableringsfriheden, og hvis dette var tilfældet, i så fald om reglerne kunne retfærdig-

gøres. Derudover spurgte Holland til, hvorvidt besvarelsen afhang af, hvordan gevinsten beskattes i 

medlemsstaten, som den skattepligtige flytter til.110  

 

4.4.1. Det nationale regelsæt for exit-beskatning i hovedtræk 

Det hollandske regelsæt indebar, dels at hollandske selskaber ved fraflytning blev pålagt skat af 

ikke-realiserede kapitalgevinster, og dels at denne skat forfaldt til betaling straks på fraflytnings-

tidspunktet. Det hollandske regelsæt for selskaber gav således ikke mulighed for at få henstand med 

den opgjorte skat. Derudover tog det hollandske regelsæt, lige såvel som det var tilfældet for perso-

ner jf. N-dommen ovenfor, heller ikke højde for efterfølgende kurstab konstateret efter fraflytnings-

tidspunktet.111  

 

4.4.2. Udgør exit-beskatningen en hindring for den frie etableringsret?  

EU-domstolen indleder med at slå fast, at den pågældende situation er omfattet af TEUF artikel 49, 

og at den skattepligtige derfor kan påberåbe sig den frie etableringsret. Dernæst konkluderer EU-

domstolen ligeledes, at det hollandske regelsæt udgør en hindring for den frie etableringsret. Dette 

forekommer åbenlyst, idet et selskab, der flytter hovedsæde fra Holland til en anden medlemsstat, 

pålægges en likviditetsbyrde som følge af, at skatten af de ikke-realiserede kapitalgevinster opkræ-

ves straks ved flytningen. Et selskab, der flytter hovedsæde fra Holland til et andet sted i Holland, 

                                                      
109 C-371/10, National Grid Indus, præmis 10-12 og 15-17. 
110 C-371/10, National Grid Indus, præmis 21. 
111 C-371/10, National Grid Indus, præmis 14, 19 og 21. 
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beskattes derimod først ved den faktiske realisation.112 Den samme konklusion havde den holland-

ske ret allerede angivet, men den fremførte samtidig, at denne hindring kunne begrundes jf. de næ-

ste afsnit.113  

 

4.4.3. Kan exit-beskatningen begrundes med tvingende almene hensyn? 

Ifølge den hollandske ret kunne den restriktive lovgivning begrundes med formålet om; 

a) At sikre en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne.  

 

Hensynet hermed er, at Holland bevarer muligheden for at beskatte de kapitalgevinster, der er op-

stået i den periode, hvor selskaberne har været hjemmehørende i Holland. I lighed med tidligere 

anerkender EU-domstolen i denne dom, at formålet er legitimt. EU-domstolen konkluderer ligele-

des, at det hollandske regelsæt er egnet til at opnå dette formål.114 

 

4.4.4. Er hindringen proportionel? 

Som nævnt ovenfor var den hollandske ret ikke i tvivl om, at det nationale regelsæt udgjorde en 

hindring for etableringsfriheden, men derimod om denne hindring var uforholdsmæssig i forhold til 

det angivne formål.115 Ved behandlingen af netop proportionalitetsprincippet pointerer EU-

domstolen først og fremmest, at det er afgørende at skelne mellem hhv. fastsættelsen af exit-skatten 

og opkrævningen af exit-skatten.116  

 

4.4.4.1. Fastsættelsen af exit-skatten 

Om selve fastsættelsen af skatten på den ikke-realiserede kapitalgevinst konkluderer EU-domstolen, 

at kravet om, at denne skal finde sted på fraflytningstidspunktet, står i rimeligt forhold til formå-

let.117 Dette vurderes at være helt i tråd med den tidligere retspraksis jf. dommene behandlet oven-

for.  

 

                                                      
112 I den forbindelse bemærkes det, at det ikke er det forhold, at der sker beskatning af ikke-realiserede kapitalgevinster, der i 

sig selv er uforeneligt med EU-retten, som den skattepligtige i sagen angiver. Dette kan i sig selv godt tillades med henvisning 

til fordelingen af beskatningskompetencen mellem medlemslandene jf. C-371/10, National Grid Indus, præmis 49. 
113 C-371/10, National Grid Indus, præmis 18, 31-33, 35-36 og 41. 
114 C-371/10, National Grid Indus, præmis 43, 45 og 48. 
115 C-371/10, National Grid Indus, præmis 19. 
116 C-371/10, National Grid Indus, præmis 51. 
117 C-371/10, National Grid Indus, præmis 52. 
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Til gengæld er det bemærkelsesværdigt, at EU-domstolen i denne dom ikke betragter det som en 

uforholdsmæssig hindring, at der ved fastsættelsen af skatten ifølge det hollandske regelsæt ikke 

tages højde for kurstab konstateret efter fraflytningstidspunktet. Dette var ellers netop tilfældet i N-

dommen jf. afsnit 4.3.4. ovenfor. EU-domstolen kommenterer selv på sammenhængen med N-

dommen og begrunder i den forbindelse forskellen i konklusionen med betydningen af, at der her er 

tale om selskaber og ikke personer. EU-domstolen anfører, at kendetegnet ved et selskab netop er, 

at dets aktiver kan henføres direkte til erhvervsvirksomhed med formål om at skabe en fortjeneste. 

Med denne antagelse synes EU-domstolen dermed at betragte selve risikoen for efterfølgende vær-

ditab og den indkomst, som aktiverne genererer efter fraflytningstidspunktet og som beskattes i til-

flytterstaten, som værende tæt forbundet.118  

 

EU-domstolen anlægger derved en betragtning om symmetri på den måde, at hvis oprindelsesstaten 

ikke har kompetence til at beskatte efterfølgende gevinster, bør den heller ikke have pligt til at tage 

højde for efterfølgende kurstab. EU-domstolen anfører, at det i stedet må være op til tilflytterstaten 

at beskatte og give fradrag for tab opstået efter tidspunktet for fraflytning og dermed tidspunktet, 

hvor oprindelsesstatens beskatningskompetence er ophørt. EU-domstolen understøtter sit synspunkt 

med, at den modsatte situation, hvor der stilles krav til oprindelsesstaten om ved fastsættelsen af 

skatten at tage højde for efterfølgende kurstab, ville betyde, at fordelingen af beskatningskompeten-

cen netop ville blive sat i fare, og der ville opstå en risiko for dobbeltbeskatning.119 I den forbindel-

se bemærkes det, at EU-domstolens konklusion ikke påvirkes af det forhold, at en pågældende til-

flytterstat rent faktisk ikke tager højde for kurstab konstateret efter fraflytningstidspunktet. Begrun-

delsen herfor er, at det ikke kan pålægges oprindelsesstaten at indrette de nationale skatteregler efter 

de øvrige medlemslandes skatteregler, da der ikke er nogen egentlig fællesskabsret på området for 

de direkte skatter.120 Dermed besvarer EU-domstolen spørgsmålet om, hvilken indflydelse det har, 

hvordan gevinsten beskattes i tilflytterstaten – nemlig ingen. 

 

Opsummerende er konklusionen fra dommen således, at etableringsfriheden ikke er til hinder for, at 

exit-skatten fastsættes endeligt på tidspunktet for selskabers fraflytning.121  

 

 

                                                      
118 C-371/10, National Grid Indus, præmis 53-64. 
119 C-371/10, National Grid Indus, præmis 59. 
120 C-371/10, National Grid Indus, præmis 53, 56-58 og 61-62. 
121 C-371/10, National Grid Indus, præmis 64. Der vendes tilbage til denne konklusion i opgavens afsnit 5.3.1. 
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4.4.4.2. Opkrævningen af exit-skatten  

I National Grid Indus-dommen konkluderer EU-domstolen, at etableringsfriheden, på grund af kra-

vet om proportionalitet, derimod er til hinder for, at også opkrævningen af skatten finder sted på 

fraflytningstidspunktet. Begrundelsen herfor er, at der findes mindre indgribende foranstaltninger, 

der opfylder samme formål; henstand indtil realisation.122 Den hollandske ret havde ellers gjort 

gældende, at udskydelse af skatteopkrævningen indtil aktivernes realisation ville medføre uoversti-

gelige praktiske problemer og betyde en urimelig stor byrde for både de skattepligtige selskaber og 

oprindelsesstatens skattemyndigheder med opfølgning på hvert enkelt aktiv indtil realisation.123 

 

EU-domstolen medgiver, at der kan tænkes fraflytningssituationer, hvor omfanget af aktiver – i 

modsætning til i National Grid Indus-sagen – er så omfattende, at en opfølgning herpå frem til de 

faktiske tidspunkter for realisation vil være tæt på umulig. EU-domstolen medgiver derfor også, at 

henstand indtil realisation i visse tilfælde kan betyde en meget stor administrativ byrde, men fastslår 

samtidig, at dette ikke kan retfærdiggøre det hollandske regelsæt, hvor der i alle tilfælde sker op-

krævning straks ved fraflytning. I stedet foreslår EU-domstolen en ordning, hvor de skattepligtige 

selskaber har valgfrihed mellem enten at betale exit-skatten på fraflytningstidspunktet eller at ud-

skyde betalingen indtil den faktiske realisation med de administrative byrder, dette måtte medføre. 

Derved er det op til de skattepligtige selskaber og ikke myndighederne at fastlægge, hvad der er 

(mest) rimeligt.124  

 

4.4.4.3. Særligt om generaladvokatens forslag til afgørelse 

EU-domstolen tager i denne sag ikke alle elementer af generaladvokatens forslag til efterretning, 

men forslaget til denne sag er ikke desto mindre interessant. I modsætning til EU-domstolen tager 

generaladvokatens forslag nemlig ikke alene sigte på omfanget af aktiver, men også på arten af ak-

tiverne.  

 

I sagen har bl.a. den danske, spanske og finske regering stillet spørgsmålstegn ved, hvordan EU-

domstolen forholder sig til exit-beskatning af aktiver, der ikke besiddes med senere afståelse for øje. 

Som eksempler herpå nævnes dels aktiver, der indgår i et selskabs produktionsproces og som følge 

heraf over tid mister værdien, og dels immaterielle aktiver, hvortil rettighederne eventuelt mistes 

                                                      
122 C-371/10, National Grid Indus, præmis 65. 
123 C-371/10, National Grid Indus, præmis 14, 19 og 67. 
124 C-371/10, National Grid Indus, præmis 69-73 og 77. 
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med tiden.125 Dvs. tilfælde, hvor der ikke nødvendigvis bliver tale om afståelse og derfor heller ikke 

om realisation af en gevinst.   

 

Ved diskussionen af, hvorvidt det er forholdsmæssigt, at der sker øjeblikkelig opkrævning af exit-

skatten, kommenterer EU-domstolen jf. afsnittet ovenfor ikke på denne slags aktiver. Generaladvo-

katen fremfører derimod, at konklusionen på om øjeblikkelig opkrævning af exit-skatten er for-

holdsmæssig må afhænge af, om det er svært eller let at følge op på aktiverne frem til den faktiske 

realisation. Opkrævning af skatten på fraflytningstidspunktet er ifølge generaladvokaten i strid med 

proportionalitetsprincippet, hvis opfølgningen på aktiverne er forholdsvis let, mens det vil være 

foreneligt med proportionalitetsprincippet, hvis opfølgningen på aktiverne derimod er urimelig 

svær.126  Et sådan regelsæt, hvor vurderingen af proportionaliteten afhænger af den konkrete situati-

on, forventes at kunne gøre det muligt allerede ved fraflytning at opkræve skatten af urealiserede 

avancer på den omtalte slags aktiver. En sådan mulighed synes EU-domstolens foreslåede regelsæt 

ikke direkte at indeholde, da det blot er op til den skattepligtige at afgøre, om der skal opnås hen-

stand eller ej. Der må derfor alt andet lige ved EU-domstolens forslag være en risiko for, at der gi-

ves henstand med en skat, som oprindelsesstaten aldrig kommer til at kunne opkræve, fordi aktiver-

ne reelt aldrig afstås. Og dette selvom værditilvæksten på aktiverne opstået i oprindelsesstaten efter-

følgende har været med til at generere indtægter, der er blevet beskattet i tilflytterstaten.  

 

I den konkrete sag om National Grid Indus når generaladvokaten dog samme konklusion som EU-

domstolen i form af at medgive, at hverken arten eller omfanget af National Grid Indus’ fordring er 

til hinder for, at der ydes henstand med skattebetalingen indtil realisation.127  

 

4.4.4.4. Sikkerhedsstillelse og forrentning ved henstand  

I forbindelse med EU-domstolens forslag til et alternativt regelsæt, hvor de skattepligtige har mu-

lighed for at vælge at få henstand med skattebetalingen, jf. afsnit 4.4.4.2., fremsættes det, at hen-

                                                      
125 Forslag til afgørelse fra generaladvokat Juliane Kokott fremsat den 8. september 2011, præmis 61. 
126 Det bemærkes, at generaladvokaten ikke nærmere uddyber, hvad der i en praktisk situation forstås ved forholdsvis let ud-

over at konstatere, at National Grid Indus-situationen hører under denne kategori. Ej heller uddybes det, hvilke konkrete for-

hold, der skal gøre sig gældende, for at opkrævningen kan ske straks ved fraflytningen og stadig være i overensstemmelse 

med proportionalitetsprincippet. Forslag til afgørelse fra generaladvokat Juliane Kokott fremsat den 8. september 2011, præ-

mis 71-72.  
127 Forslag til afgørelse fra generaladvokat Juliane Kokott fremsat den 8. september 2011, præmis 67. 
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standen må indebære, at der tages højde for risikoen for, at skatten ikke kan opkræves ved den fak-

tiske realisation, samt at henstandssaldoen tillægges renter.128  

 

Hvad angår EU-domstolens synspunkt om, at der skal tages højde for risikoen for, at skatten ikke 

kan opkræves ved realisation, foreslår EU-domstolen, at den nationale lovgivning eksempelvis kan 

stille krav om etablering af bankgarantier som sikkerhed for det udskudte skattebeløb. Denne be-

mærkning forekommer højst overraskende henset til både Lasteyire du Saillant- og N-dommen, 

analyseret ovenfor, da EU-domstolen i disse så udtrykkeligt gjorde klart, at krav om sikkerhedsstil-

lelse for henstandsbeløbet ikke kan accepteres. Det forekommer umiddelbart usandsynligt, at dette 

synspunkt med National Grid Indus-dommen nu helt er forkastet. Spørgsmålet er, om EU-

domstolens holdning hertil kun gælder, når særlige omstændigheder gør sig gældende som f.eks. i 

denne specifikke dom eller også generelt. Umiddelbart er der ikke angivet eller henvist til specielle 

forudsætninger i dommen, der giver svar herpå.  

 

At det herudover kan tillades, at henstandsbeløbet tillægges renter, synes heller ikke nødvendigvis 

indlysende i forhold til EU-domstolens konklusion om, at opkrævning af skatten på fraflytnings-

tidspunktet er uforholdsmæssig. For selvom henstandssaldoen medfører, at den likviditetsmæssige 

byrde undgås på fraflytningstidspunktet, lader forrentningen til umiddelbart reelt at betyde, at skat-

ten alligevel betragtes som forfaldet på fraflytningstidspunktet, og dermed at fordelen ved ikke at 

skulle bruge likviditet til betaling på fraflytningstidspunktet reelt udlignes af det rentebeløb, der i 

stedet tillægges. Et selskab, der flytter fra Holland til en anden medlemsstat, vil på trods af mulig-

heden for henstand med skattebetalingen dermed pga. rentetillægget fortsat blive stillet dårligere, 

end hvis selskabet var flyttet internt i Holland. Omvendt kan EU-domstolens konklusion om, at 

exit-skatten i modsætning til for personer er fastsat endeligt på fraflytningstidspunktet måske netop 

indikere, at exit-skatten for selskaber betragtes som forfalden og derfor netop må forrentes som en-

hver anden forfalden skat i fraflytterstaten.   

 

Generelt overvejes det, både hvad EU-domstolens kommentarer om forretning og sikkerhedsstillel-

se angår, hvad disse foranstaltninger skal sikre. Hvis det er risikoen for, at exit-skatten ikke betales 

på tidspunktet for realisation, bemærkes det, at denne risiko ikke nødvendigvis er større end risiko-

en for, at et selskab, der ikke er fraflyttet, ikke kan betale skatten af en tilsvarende avance på reali-

                                                      
128 C-371/10, National Grid Indus, præmis 73-74. 
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sationstidspunktet. EU-domstolen synes med National Grid Indus-dommen kun at give et eksempel 

på en ordning, der i det mindste er mindre indgribende end opkrævning på fraflytningstidspunktet, 

men uden at give entydige svar på ovenstående problemstillinger om rækkevidden af forrentning og 

sikkerhedsstillelser i relation til proportionalitetsprincippet.  

 

4.4.5. Sammenfatning 

I National Grid Indus-dommen gentager EU-domstolen, at det at sikre fordelingen af beskatnings-

kompetencen mellem medlemsstaterne er et legitimt formål, også for selskaber. National Grid In-

dus-dommen er i denne sammenhæng især vigtig, da EU-domstolen heri – i modsætning til tidligere 

– konkluderer, at et nationalt regelsæt som det hollandske ikke bør tage højde for værditab konstate-

ret efter fraflytningstidspunktet. I dommen fastslår EU-domstolen således, at det er foreneligt med 

EU-retten, at det hollandske regelsæt medfører, at exit-skatten fastsættes endeligt på fraflytnings-

tidspunktet, men derimod ikke at exit-skatten opkræves på fraflytningstidspunktet. Kravet om pro-

portionalitet ville ifølge EU-domstolen derfor kun være overholdt, hvis det hollandske regelsæt 

hjemlede, at de skattepligtige havde valgfrihed mellem at betale exit-skatten straks eller udskyde 

betalingen indtil realisation mod de administrative byrder, dette måtte medføre.   

 

Udover at give disse svar, giver National Grid Indus-dommen også anledning til en række spørgs-

mål. Herunder om krav om sikkerhedsstillelse for henstandsbeløbet alligevel er foreneligt med EU-

retten, om der må opkræves renter af henstandssaldoen, og om opkrævningen af exit-skatten skal 

afhænge af aktivernes art. Generaladvokaten synes umiddelbart at have givet et godt bud på besva-

relsen af sidstnævnte problemstilling i form af, at muligheden for opnåelse af henstand med exit-

skatten bør afhænge af, om en efterfølgende opfølgning på aktiverne er vanskelig eller uproblema-

tisk. Da EU-domstolen umiddelbart ikke har taget dette forslag til efterretning ved gengivelse heraf 

i dommen, er det dog fortsat uvist, hvordan EU-domstolen fortolker EU-retten i relation hertil. I håb 

om at de senere EU-domme udvalgt i denne opgave kan være med til at belyse disse problemstillin-

ger, gemmes en yderligere diskussion heraf derfor til afsnit 5.129 

 

4.5. Sag C-38/10, Portugal-dommen   

Som afslutningsvis nævnt i afsnittet ovenfor var der efter National Grid Indus-dommen en vis usik-

kerhed om, hvordan kravet om proportionalitet skulle fortolkes. Dette afklares i noget omfang af 

                                                      
129 Denne opfattelse af, at der efter National Grid Indus-dommen er visse fortolkningsmæssige usikkerheder deles bl.a. i SU 

2011, 485 tilsvarende SU 2012, 389., TfS 2014, 184 og UfR.2012B.259. 
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Portugal-dommen, som analyseres i dette afsnit. Hvor dommene gennemgået ovenfor vedrørte lov-

givning i konkrete situationer, dvs. hvor en skatteyder mente at have været udsat for en EU-stridig 

beskatningsordning, behandler Portugal-dommen et traktatbrudssøgsmål. Sagen blev således anlagt 

den 22. januar 2010, fordi EU-kommissionen gjorde gældende, at de portugisiske regler om exit-

beskatning var i strid med den frie etableringsret TEUF artikel 49. Dommen vedrører dermed de 

portugisiske regler generelt og ikke blot et konkret tilfælde. Derfor er det i denne sammenhæng og-

så første dom, der omhandler de, der i dansk ret ville være benævnt begrænset skattepligtige jf. af-

snit 2.1.2. ovenfor. Det vil sige, at dommen ikke kun omhandler situationer, hvor et helt selskab 

flyttes, men også de situationer, hvor et fast driftssted eller aktiver og passiver herfra flyttes.  

 

4.5.1. Det nationale regelsæt for exit-beskatning i hovedtræk 

Indledningsvis bemærkes det, at der i tiden fra sagen blev anlagt og til domstolens afgørelse faldt, 

blev foretaget ændringer til den portugisiske lovgivning om exit-beskatning. Som det også var til-

fældet i N-dommen, analyseret ovenfor i afsnit 4.3., er det regelsættet, som sagen blev anlagt på 

grund af, der behandles i dommen.130 Dette regelsæt betød, at hhv. portugisiske selskaber, der op-

hørte med at være hjemmehørende i Portugal, og udenlandske selskaber, der ophørte med at have 

fast driftssted i Portugal eller overførte aktiver til en anden medlemsstat, blev beskattet af urealise-

rede kapitalgevinster på fraflytningstidspunktet.131  

 

4.5.2. Udgør exit-beskatningen en hindring for den frie etableringsret?  

Efter at have analyseret dommene ovenfor forekommer det ikke overraskende, at EU-domstolen i 

denne dom finder, at det portugisiske regelsæt udgør en hindring for den frie etableringsret, idet et 

selskab, der flytter et hjemsted, fast driftssted eller aktiver, belastes økonomisk i forhold til hvis 

flytningen var sket internt i Portugal.132 Igen i denne sag er det mere interessante spørgsmål derfor, 

om det restriktive regelsæt er begrundet med et legitimt formål og egnet til på den mindst indgri-

bende måde at opnå dette formål.   

 

4.5.3. Kan exit-beskatningen begrundes med tvingende almene hensyn? 

Da dommen er en traktatbrudssag har Portugal ikke fremsat noget egentligt formål med de nationale 

regler, men EU-kommissionen anerkender, at Portugal og medlemsstaterne generelt har ret til at 

                                                      
130 C-38/10, Portugal-dommen, præmis 2. 
131 C-38/10, Portugal-dommen, præmis 3 og 7. 
132 C-38/10, Portugal-dommen, præmis 27-28. 



 s. 50 af 84 

sikre sig beskatningen af kapitalgevinster opstået inden for deres område.133 EU-domstolen betviv-

ler igen ikke dette hensyn om at sikre fordelingen af beskatningskompetencen mellem medlemslan-

dene. 

 

4.5.4. Er hindringen proportionel? 

Ved behandling af, hvorvidt det portugisiske regelsæt er i overensstemmelse med proportionalitets-

princippet, gentager og henviser EU-domstolen blot til konklusionen i National Grid Indus-

dommen.134 Flere regeringer, herunder den danske, havde ellers gjort gældende, at situationen i Na-

tional Grid Indus var atypisk, fordi den kun vedrørte en fordring og ikke udstyr og immaterielle 

anlægsaktiver, som i mere almindelige situationer også vil blive flyttet. Derfor mente de ikke, at 

konklusionen fra National Grid Indus blot kunne overføres til det portugisiske regelsæt generelt.135 

Med dommen mod Portugal slår EU-domstolen dog netop fast, at det ikke var særlige forhold ved 

den konkrete situation i National Grid Indus, der gjorde udfaldet for konklusionen, men at EU-

retten i relation til exit-beskatning generelt skal fortolkes sådan, at øjeblikkelig opkrævning af skat-

ten i alle situationer for fraflytning ikke er den mindst indgribende foranstaltning.136  

 

Med hensyn til betydningen af de forskellige aktivtyper, som regeringerne ellers havde henvist til, 

kommenterer EU-domstolen heller ikke i denne dom særskilt herpå. Det gentages i stedet blot fra 

National Grid Indus-dommen, at det udgør en mindre indgribende foranstaltning, hvis den skatte-

pligtige har valgfrihed mellem at betale skatten straks ved fraflytning eller udskyde betalingen til 

tidspunktet for den faktiske realisation.137 Det fremgår ikke heraf, om EU-domstolen dermed mener, 

at det er den eneste mulighed for en mindre indgribende løsning eller ej. Generaladvokaten anfører 

derimod direkte, at en medlemsstat som den portugisiske har flere valgmuligheder. I stedet for hen-

stand indtil realisation foreslår generaladvokaten en løsning, hvor den skattepligtige i stedet betaler 

den opgjorte skat i årlige rater eller i takt med, at kapitalgevinsterne realiseres. Denne løsning er 

ikke før nævnt i EU-retten, og EU-domstolen kommenterer i denne dom heller ikke herpå. Det kan 

derfor ikke udledes af dommen, om et sådant regelsæt ved en prøvelse hos EU-domstolen ville be-

                                                      
133 C-38/10, Portugal-dommen, præmis 21. 
134 Det bemærkes da også, at Portugal allerede er opmærksom på denne dom og selv har lagt op til at ville ændre reglerne, hvis 

EU-domstolen fastslår, at det portugisiske regelsæt udgør en hindring for den frie etableringsret, jf. Sag C-38/10, Portugal-

dommen, præmis 33. 
135 Forslag til afgørelse fra generaladvokat Paolo Mengozzi fremsat den 28. juni 2012, præmis 33. 
136 C-38/10, Portugal-dommen, præmis 31-32. 
137 C-38/10, Portugal-dommen, præmis 32. 
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stå kravet om proportionalitet, som generaladvokaten anfører.138 Ud over et forslag til en mindre 

indgribende foranstaltning giver generaladvokaten også udtryk for, at aktivernes art og omfang i 

visse situationer kan begrunde en øjeblikkelig beskatning, fordi en senere opfølgning herpå vil være 

vanskelig og administrativ tung. At dette skulle være tilfældet tiltrædes heller ikke af EU-

domstolen, som i stedet blot fastholder, at der skal være mulighed for at vælge henstand med beta-

lingen af exit-skatten til tidspunktet for realisation.139  

 

Betingelsen om, at der tillægges henstandsbeløbet renter, som der i afsnit 4.4.4.4. om National Grid 

Indus blev stillet spørgsmål ved, gentages i denne dom uden nærmere uddybning.140 Generaladvo-

katen forklarer i sit forslag til afgørelsen, at rentetillæg kan retfærdiggøres, da exit-skatten, selvom 

der bliver ydet henstand, både fastsættes endeligt og betragtes som forfaldent på fraflytningstids-

punktet i modsætning til, hvad der var tilfældet i Lasteyrie du Saillant- og N-dommen, vedrørende 

personer. Dér blev exit-skatten først betragtet som forfalden ved realisationstidspunktet, hvor den 

også først kunne gøres endeligt op jf. kravet om, at der skulle tages højde for efterfølgende tab. Da 

skatten for selskaber dermed allerede er skyldig på fraflytningstidspunktet, kan der ifølge general-

advokaten tillægges renter, hvis den nationale lovgivning hjemler dette for øvrige skyldige skat-

ter.141 EU-domstolen har dog ikke bekræftet, at dette er rationalet bag kommentaren om rentetillæg.  

 

Bemærkningen i National Grid Indus-dommen om sikkerhedsstillelse omtales ikke i EU-

domstolens afgørelse i sagen mod Portugal. Generaladvokaten omtaler dog dette og fremfører, at 

EU-domstolens bemærkning i National Grid Indus ikke bør fortolkes som, at der kan opstilles et 

generelt krav om sikkerhedsstillelse, men alene hvis der i et konkret tilfælde vurderes at være en 

reel og alvorlig risiko for, at henstandsbeløbet ikke kan opkræves. Generaladvokaten anfører desu-

den, at det i en sådan situation ikke kan kræves, at der stilles sikkerhed for hele henstandsbeløbet, 

idet dette vil være for restriktivt, men at også størrelsen af sikkerhedsstillelsen skal vurderes i for-

hold til hvert enkelt tilfælde.142  

 

                                                      
138 C-38/10, Portugal-dommen, præmis 68. 
139 Forslag til afgørelse fra generaladvokat Paolo Mengozzi fremsat den 28. juni 2012, præmis 116-117 og C-38/10, Portugal-

dommen, præmis 32. 
140 C-38/10, Portugal-dommen, præmis 32. 
141 Forslag til afgørelse fra generaladvokat Paolo Mengozzi fremsat den 28. juni 2012, præmis 76-77. 
142 Forslag til afgørelse fra generaladvokat Paolo Mengozzi fremsat den 28. juni 2012, præmis 80-82. 
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Samlet set fortolker generaladvokaten således umiddelbart EU-retten som om, at der generelt kan 

stilles krav om renteberegning, men kun i specifikke situationer om sikkerhedsstillelse. Problemati-

seringen heraf, som først fremsat i afsnit 4.4.4.4., vurderes dog fortsat at være relevant; dels da ren-

tetillæg netop synes at kunne betragtes som et udtryk for sikkerhedsstillelse, og dels da EU-

domstolen ikke selv forklarer sine konklusioner herom eller kommenterer på generaladvokatens 

forslag. Der vendes derfor tilbage til denne diskussion i afsnit 5. 

 

4.5.5. Sammenfatning 

Som udgangspunkt kommer EU-domstolen ikke med nye argumenter eller konklusioner om natio-

nale regelsæt for exit-beskatning af selskaber i dommen mod Portugal, men da præmissen for 

dommen er ny, tilfører den alligevel stor værdi for fortolkningen af EU-retten. Da sagen vedrører et 

traktatbrudssøgsmål og ikke en konkret situation, som i National Grid Indus, fastlægger EU-

domstolen nemlig rækkevidden af konklusionerne i National Grid Indus-dommen. Den tvivl, der 

efter National Grid Indus-dommen eventuelt måtte være om, hvor stor og hvilken indflydelse de 

faktiske omstændigheder i National Grid Indus-dommen havde for EU-domstolens konklusion, er 

dermed afklaret, idet EU-domstolen kommer til helt samme konklusion vedrørende det portugisiske 

regelsæt generelt. Medlemsstaterne har ret til at beskatte kapitalgevinster opstået på deres område, 

men de skattepligtige skal have mulighed for at opnå henstand med skattebetalingen indtil realisati-

on. Da medlemsstaterne må gøre exit-skatten endeligt op på fraflytningstidspunktet, må der generelt 

tillægges henstandssaldoen renter, hvis dette i øvrigt er hjemlet i national ret. Dommen giver dog 

ikke yderligere indsigt i, hvorvidt der også generelt kan kræves sikkerhedsstillelse for henstandssal-

doen, eller i hvorvidt muligheden for at vælge henstand med skattebetalingen afhænger af aktiver-

nes art og omfang.  

 

 

4.6. Sag C-261/11, Dommen mod Danmark 

Dommen mod Portugal gennemgået i forrige afsnit var første af en række af traktatbrudssøgsmål, 

der blandt andre også tæller traktatbrudssøgsmålet mod Danmark. Sag C-261/11 mod Danmark blev 

anlagt af EU-kommissionen den 26. maj 2011 med den påstand, at de danske regler i § 8, stk. 4, der 

hjemler exit-beskatning af aktiver og passiver, der overføres fra Danmark til en anden medlemsstat, 

Færøerne eller Grønland jf. afsnit 2, var i strid med EU-retten. Med kendskabet til de gamle danske 

regler fra afsnit 2 bemærkes det, at det danske regelsæt, ved at medføre øjeblikkelig opkrævning af 

exit-skatten, i høj grad ligner det portugisiske regelsæt, som EU-domstolen jf. afsnit 4.5. fandt i 
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strid med den frie etableringsret. Det synes da også tydeligt, at Danmark selv har været opmærksom 

på, at de tidligere domstolsafgørelser formentlig ville kunne få betydning for det danske regelsæt. I 

alle dommene analyseret ovenfor (med undtagelse af Marks & Spencer) har Danmark enten indtrådt 

i sagerne til støtte for de omhandlede medlemsstaters synspunkter eller indgivet indlæg i sagerne.143 

Det bemærkes da også, at EU-domstolen ved behandlingen af sagen ikke har udbedt sig et forslag 

til afgørelse fra generaladvokaten.144 Dette fortolkes som et udtryk for, at EU-domstolen fandt sa-

gens problemstilling tilstrækkeligt oplyst. Med henvisning hertil forekommer det ikke overrasken-

de, at EU-domstolen i dommen afsagt den 18. juli 2013 også fandt det danske regelsæt i strid med 

den frie etableringsret.145 Nedenfor behandles kort hovedbudskaberne fra dommen. 

 

4.6.1. Det nationale regelsæt for exit-beskatning i hovedtræk 

Jf. opgavens fokus er de gamle danske regler som nævnt ovenfor allerede præsenteret i kapitel 2. 

Det bemærkes i denne sammenhæng, at sagen mod Danmark alene vedrørte exit-beskatningen i 

SEL § 8, stk. 4 om overførsel af aktiver og passiver, men ikke SEL § 5, stk. 5 og 7 om ophør med 

ubegrænset skattepligt.146 I lighed med de portugisiske regler for exit-beskatning medfører begge 

danske paragraffer dog øjeblikkelig opkrævning af exit-skatten på fraflytningstidspunktet uden mu-

lighed for at opnå henstand med betalingen, hvorfor EU-domstolens konklusioner om SEL § 8, stk. 

4 vurderes også at kunne overføres direkte på SEL § 5, stk. 5 og 7.147   

 

4.6.2. Udgør exit-beskatningen en hindring for den frie etableringsret?  

Da de danske regler medfører, at der sker exit-beskatning af urealiserede avancer ved flytning af 

aktiver og passiver fra Danmark til udlandet i modsætning til ved flytning internt i Danmark, kon-

kluderer EU-domstolen, at de danske regler udgør en hindring for etableringsfriheden. I korrespon-

dancen mellem EU-kommissionen og Danmark forinden domsafsigelsen havde Danmark da også 

erkendt, at dette var tilfældet.148  

 

 

 

                                                      
143 Jf. indledningerne til EU-domstolens domme refereret til i afsnit 4.1., 4.3., 4.4. og 4.5. ovenfor. 
144 Jf. indledningen til EU-domstolens dom af 18. juli 2013, C-261/11, Dommen mod Danmark. 
145 EU-domstolens dom af 18. juli 2013, C-261/11, Dommen mod Danmark. 
146 C-261/11, Dommen mod Danmark, præmis 1. 
147 Dette synspunkt understøttes af det faktum, at de nye danske regler efterfølgende erstatter begge paragraffer jf. afsnit 6. 

Opfattelsen deles desuden i bl.a. SU 2011 485 og SU 2012, 389.  
148 C-261/11, Dommen mod Danmark, præmis 29-30.  
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4.6.3. Kan exit-beskatningen begrundes med tvingende almene hensyn? 

Danmark henviser til, at det restriktive regelsæt om exit-beskatning kan begrundes med det tvin-

gende almene hensyn om at sikre en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem 

medlemsstaterne. I lighed med tidligere anerkendes dette af EU-kommissionen som et legitimt for-

mål, og EU-kommissionen finder også, at det danske regelsæt er egnet til at opnå dette formål.149 

EU-domstolen anfægter ikke EU-kommissionens synspunkt herom i dommen. 

 

4.6.4. Er hindringen proportionel? 

På tilsvarende vis som ved dommen mod Portugal konkluderer EU-domstolen med henvisning til 

National Grid Indus-dommen, at de danske regler ikke kan retfærdiggøres, da det ikke er i overens-

stemmelse med proportionalitetskravet, at der sker øjeblikkelig opkrævning af exit-skatten på fra-

flytningstidspunktet.150 Danmark havde ellers undervejs i sagen anført, at dette netop ikke kunne 

sluttes direkte ud fra National Grid Indus-dommen, eftersom EU-domstolen i denne dom kun havde 

taget stilling til finansielle aktiver. Ved aktiver, der derimod benyttes ved selskabernes aktiviteter, 

vil en udskydelse af skattebetalingen indtil realisation ifølge Danmark ikke opfylde formålet, da det 

i yderste konsekvens vil betyde, at virksomhederne aldrig ville blive opkrævet skat vedrørende de 

aktiver, som ikke er bestemt til at blive afstået eller som mister al værdi med tiden. Som eksempler 

herpå nævner Danmark driftsaktiver og immaterielle aktiver.151  

 

EU-domstolen afviser disse argumenter og fremfører i stedet, at konklusionerne fra National Grid 

Indus-dommen ikke kun kan overføres på aktiver, som er bestemt til at blive realiseret efter over-

førslen, men alle typer af aktiver. Hvorvidt der efterfølgende sker afståelse eller værdiforringelse er 

ifølge EU-domstolen nemlig underordnet for medlemsstaten, idet denne fastsætter skattebeløbet 

endeligt på fraflytningstidspunktet. Det er således kun opkrævningen, som typen af aktiver kan have 

indflydelse på. I relation hertil angiver EU-domstolen, at medlemslandene for at sikre beskatningen 

af de omtalte aktiver, der ikke er bestemt til at blive realiseret, har ret til at indføre et andet udløsen-

de kriterium for skatteopkrævningen end realisering. Det vil sige, at medlemslandene er tilladt at 

indføre regler, hvormed skatten opkræves før realisering, dog ikke allerede ved fraflytningen, da 

dette vurderes at være for indgribende i etableringsfriheden.152  

  

                                                      
149 C-261/11, Dommen mod Danmark, præmis 10-11. 
150 C-261/11, Dommen mod Danmark, præmis 32-36. 
151 C-261/11, Dommen mod Danmark, præmis 12-13 og 33. 
152 C-261/11, Dommen mod Danmark, præmis 35-38. 
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4.6.5. Sammenfatning 

Hovedbudskabet fra dommen mod Danmark om, at en national lovgivning, der medfører en direkte 

og øjeblikkelig opkrævning af skat ved fraflytning, udgør en restriktion for etableringsfriheden, er 

efter de forudgående domstolsafgørelser ikke overraskende. Det er dog nyt i forhold til tidligere, at 

EU-domstolen kommenterer direkte på betydningen af, hvilke typer af aktiver der exit-beskattes. I 

dommen fastslår EU-domstolen således, at medlemslandene for aktiver, som driftsaktiver og imma-

terielle aktiver, der ikke er bestemt til at blive realiseret, må indføre et andet udløsende kriterium 

end realisation for at skatteopkrævningen kan finde sted. Desværre giver EU-domstolen ingen kon-

krete eksempler på, hvad et sådan kriterium kan være.  

 

Til trods for at Danmark subsidiært i sagen havde gjort gældende, at medlemsstaterne har ret til at 

kræve renter og sikkerhedsstillelser for det fastsatte skattebeløb indtil opkrævningen heraf, kom-

menterer EU-domstolen ikke herpå.153 Domstolsafgørelsen bidrager derfor ikke yderligere til for-

ståelsen af, om dette er foreneligt med EU-retten eller ej. En afklaring på denne problemstilling 

udestår derfor fortsat.  

 

4.7. Sag C-164/12, DMC Beteiligungsgesellschaft mbH   

Den nyeste dom, der er valgt inddraget i denne opgave, er den såkaldte DMC-dom, som blev afsagt 

den 23. januar 2014 i sagen C-164/12, DMC Beteiligungsgesellschaft mbH. Som navnet antyder, er 

der her tale om endnu en præjudiciel afgørelse, denne gang efter anmodning fra Tyskland. Sagen 

vedrørte to selskabsdeltagere i et tysk kommanditselskab, som hver foretog et apportindskud af de-

res andele ind i et østrigsk kapitalselskab. Som modydelse for indskuddene modtog de to selskabs-

deltagere nye selskabsandele i det østrigske selskab. Eftersom Tyskland herefter ikke længere havde 

adgang til at beskatte eventuelle gevinster ved afhændelse af de nye selskabsandele i det østrigske 

selskab, hjemlede de tyske skatteregler, at der skulle ske beskatning af urealiserede kapitalgevinster 

fra apportindskuddene. Som følge heraf anlagde de to selskabsdeltagere sag med den påstand, at det 

tyske regelsæt var i strid med EU-retten. Afledt heraf rejste den tyske ret sagen for EU-domstolen 

for at få svar på, dels om de tyske regler er forenelige med EF artikel 43 (nu TEUF artikel 49), og 

dels hvorvidt de tyske regler, hvis de findes i strid med artikel 43 EF, alligevel kan retfærdiggøres, 

                                                      
153 C-261/11, Dommen mod Danmark, præmis 35-38. 
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hvis den skattepligtige rentefrit kan vælge at afdrage skattebetalingen over fem år mod at stille sik-

kerhed for delbeløbene.154  

 

4.7.1. Det nationale regelsæt for exit-beskatning i hovedtræk 

Det tyske regelsæt indebar som kort nævnt ovenfor, at der skulle ske beskatning af urealiserede ka-

pitalgevinster på apportindskuddene, dvs. inden gevinsterne rent faktisk realiseres. De urealiserede 

kapitalgevinster skulle opgøres i forhold til de anslåede værdier, som det indskudte havde på tids-

punktet, hvor Tyskland mistede beskatningsretten. De tyske regler hjemlede dog mulighed for at 

udskyde skattebetalingen. Muligheden bestod i, at skattebetalingen kunne opdeles i årlige delbeløb 

på mindst en femtedel. Den udskudte skattebetaling blev ikke pålagt renter, men var betinget af, at 

der blev stillet sikkerhed for de resterende delbeløb.155  

 

4.7.2. Udgør exit-beskatningen en hindring for den frie etableringsret?  

Ved afgørelsen af om der foreligger en hindring, indleder EU-domstolen med at slå fast, at der i den 

konkrete situation nærmere er tale om overførsel af aktiver mellem et kommanditselskab i Tyskland 

og et kapitalselskab i Østrig end om etablering. Den relevante artikel er derfor TEUF artikel 63 om 

frie kapitalbevægelser og ikke TEUF artikel 49 om etableringsfriheden. Da der er tale om exit-

beskatning er dommen ikke desto mindre relevant i denne sammenhæng. EU-domstolen fastslår da 

også, at der foreligger en hindring, idet de skattepligtige stilles likviditetsmæssigt dårligere ved ikke 

længere at være skattepligtige til Tyskland end ved at forblive skattepligtige til Tyskland, eftersom 

både fastlæggelsen og opkrævningen af skatten i sidstnævnte situation først sker ved kapitalgevin-

sternes realisation. Forskelsbehandlingen vil ifølge EU-domstolen kunne afholde udenlandske inve-

storer i at indskyde kapital i tyske kommanditselskaber.156 

 

4.7.3. Kan exit-beskatningen begrundes med tvingende almene hensyn? 

Formålet med den tyske lovgivning er ifølge dommen angivet til at være at sikre en afbalanceret 

fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne i overensstemmelse med territorial-

princippet. Som bekendt har EU-domstolen tidligere anerkendt dette som værende et lovligt formål 

og gør det igen i denne dom.157 EU-domstolen fastslår dermed, at Tyskland har ret til at beskatte 

kapitalgevinster opstået på deres område, når de udflyttes, selvom de endnu ikke er realiserede, så-

                                                      
154 C-164/12, DMC Beteiligungsgesellschaft mbH, præmis 4 og 9-18. 
155 Sag C-164/12, DMC Beteiligungsgesellschaft mbH, præmis 4-5.  
156 Sag C-164/12, DMC Beteiligungsgesellschaft mbH, præmis 31 og 37-43.  
157 Sag C-164/12, DMC Beteiligungsgesellschaft mbH, præmis 45-46. 
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fremt Tyskland ved udflytningen faktisk bliver forhindret i at udøve sin beskatningskompetence 

herover.158 

 

4.7.4. Er hindringen proportionel? 

Indledningsvis slår EU-domstolen fast, at det står i rimeligt forhold til formålet at fastsætte skatten 

af de urealiserede kapitalgevinster på tidspunktet, hvor Tyskland mister beskatningskompetencen. 

Med hensyn til opkrævningen af skatten henviser EU-domstolen til tidligere konklusioner nået i 

hhv. National Grid Indus- og Portugal-dommen, hvoraf det følger, at den skattepligtige skal have 

valgfrihed mellem at betale skatten umiddelbart, dvs. på tidspunktet for fastsættelsen, eller at ud-

skyde skattebetalingen med tillæg af renter. Med afdragsordningen over fem år, præsenteret i afsnit 

4.7.1. ovenfor, indeholder den tyske lovgivning allerede en sådan form for valgfrihed. EU-

domstolen konkluderer i dommen, at en afdragsordning for betalingen af exit-skatten, som den ty-

ske, udgør en passende foranstaltning i forhold til formålet om at sikre beskatningskompetencen. 

Med henvisning til risikoen for, at skatten ikke kan opkræves, konkluderer EU-domstolen, at fem år 

udgør et passende tidsrum i forhold til proportionalitetsprincippet.159 EU-domstolen pointerer dog i 

samme anledning, at regelsættet ikke er proportionelt, hvis der kræves sikkerhedsstillelse for de 

udestående delbetalinger i alle situationer, da dette vurderes at være for restriktivt. I stedet skal den 

reelle risiko for, at skatten ikke kan opkræves, vurderes i hver enkelt situation, hvorefter det herud-

fra afgøres, om der skal kræves sikkerhedsstillelse eller ej.160 

 

4.7.5. Sammenfatning 

I DMC-dommen gentager EU-domstolen, i overensstemmelse med de tidligere domme analyseret 

ovenfor, at det at sikre fordelingen af beskatningskompetencen mellem medlemslandene udgør et 

legitimt formål ifølge EU-retten. Til gengæld er DMC-dommen første sag, analyseret i denne opga-

ve, hvor EU-domstolen når til den konklusion, at den nationale lovgivning, behandlet i sagen, også 

er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, og dermed at den er forenelig med EU-

retten. Dermed har EU-domstolen ved denne dom givet et konkret eksempel på et regelsæt for exit-

beskatning, der betragtes som forholdsmæssigt. Ifølge dommen kan det tyske regelsæt accepteres, 

da det giver valgfrihed for den skattepligtige mellem at betale skatten på fraflytningstidspunktet 

eller i stedet ved en ratebetaling over fem år. EU-domstolen angiver, at den udskudte betaling af 

                                                      
158 Sag C-164/12, DMC Beteiligungsgesellschaft mbH, præmis 49 og 56. 
159 Sag C-164/12, DMC Beteiligungsgesellschaft mbH, præmis 61-64. 
160 Sag C-164/12, DMC Beteiligungsgesellschaft mbH, præmis 65-69. 
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skatten må tillægges renter i henhold til den nationale lovgivning, men at der alene kan kræves sik-

kerhedsstillelse for de udskudte skattebeløb, såfremt der i det konkrete tilfælde er vurderet en reel 

risiko for, at skatten ikke kan opkræves.   

 

Afslutningsvis bemærkes det, at EU-domstolen forud for domsafsigelsen – på samme vis som det 

var tilfældet i sagen mod Danmark gennemgået ovenfor – også i denne sag undlod at indhente et 

forslag til afgørelsen fra generaladvokaten161. Dette betragtes, sammen med de mange henvisninger 

i dommen til tidligere domstolsafgørelser, som udtryk for, at EU-domstolen, som ved sagen mod 

Danmark, fandt sagen tilstrækkeligt oplyst. 

 

Samme indsigt og overblik forsøges opnået i næste afsnit, hvor analyserne af ovenstående EU-

domme sammenholdes og sammendrages med henblik på at fastlægge, hvordan EU-retten i relation 

til exit-beskatning af selskaber bør fortolkes på nuværende tidspunkt. Det er konklusionerne herom, 

der senere i opgaven skal danne baggrund for diskussionen af de nye danske reglers forenelighed 

med EU-retten.  

  

                                                      
161 Jf. indledningen til EU-domstolens dom af 23. januar 2014, sag C-164/12, DMC Beteiligungsgesellschaft mbH. 
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5. Forståelsen af EU-retten på baggrund af den foreliggende domspraksis 

Efter at have analyseret en række relevante EU-domme er grundlaget for at foretage en sammenfat-

ning af konklusionerne herfra nu på plads. Formålet med dette afsnit er således at sammenholde de 

væsentligste elementer fra hver af dommene gennemgået ovenfor, for derved at fastlægge og få et 

overblik over den inden for EU gældende ret i relation til exit-beskatning af selskaber.  

 

Da EU-retten, som tidligere nævnt, i høj grad er fortolkningsbaseret, vil dette afsnit i høj grad af-

spejle min egen holdning til og bud på, hvor EU-retten står i dag. Til at belyse emnet mest muligt er 

desuden inddraget en række fageksperters og rådgiveres holdninger og kommentarer.  

 

Også dette afsnit struktureres med udgangspunkt i Kraus-testen på den måde, at forståelsen af hvert 

trin fastlægges ved inddragelse af de af dommene eller dele heraf, der er relevante og bidrager til 

forståelsen heraf. Det er således ikke alle dommene, der for hvert trin gengives, men kun de, der 

vurderes mest relevante eller som forklarer en udvikling i fortolkningen af EU-retten over tid. Der-

udover vil det største fokus naturligt være på behandlingen af kravet om proportionalitet, idet dette 

har vist sig som den væsentligste hindring for medlemsstaternes regelsæt om exit-beskatning i 

dommene ovenfor.  

 

5.1. Hvornår udgør exit-beskatning en hindring for den frie etableringsret? 

Efter at have analyseret dommene ovenfor forelagt for EU-domstolen er det tydeligt, at det ikke er 

det at fastslå, hvorvidt der foreligger en hindring eller ej, der volder størst problemer. EU-domstolen 

har nemlig utallige gange slået fast, at selv en restriktion med begrænset betydning udgør en hin-

dring for den frie etableringsret. Krav om anmodning, indgivelse af selvangivelse, sikkerhedsstillel-

se, forrentning eller opkrævning på fraflytningstidspunktet eller en kombination heraf er blot nogle 

af de forhold, der med dommene analyseret er blevet fremlagt som hindringer for den frie etable-

ringsret. Udgangspunktet lader således til at være, at der generelt er tale om en hindring, så snart der 

eksisterer regler om exit-beskatning. Det mere interessante spørgsmål er derfor, hvilke hindringer 

og formål hermed, der alligevel kan accepteres inden for EU-retten.  

 

5.2. Hvilke tvingende almene hensyn kan begrunde exit-beskatning? 

Fælles for alle dommene er først og fremmest, at EU-domstolen heri har anerkendt, at exit-

beskatning kan retfærdiggøres – forudsat at formålet hermed følger tvingende almene hensyn. 
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I de tidligere domme, bl.a. Lasteyrie du Saillant, Marks & Spencer samt N-dommen blev en række 

forskellige formål foreslået som legitime til at begrunde exit-beskatning. I Lasteyrie du Saillant-

dommen godkendte EU-domstolen formålet om at undgå skatteunddragelse, mens det at beskytte 

medlemsstatens skatteprovenu ikke i sig selv blev betragtet som et tvingende alment hensyn, men i 

stedet kun som et økonomisk hensyn. Ligeledes blev formålet om at sikre en effektiv skattekontrol- 

og opkrævning forelagt EU-domstolen i Lasteyrie du Saillant-dommen, men uden at EU-domstolen 

tog stilling hertil. Ikke desto mindre forventes EU-domstolen dog ikke at acceptere dette formål, 

bl.a. henset til det faktum, at medlemslandene som følge af bistandsdirektivet skal bistå hinanden 

med oplysninger og med at inddrive skattekrav, hvormed de har andre midler end exit-beskatning til 

at varetage dette hensyn.  

 

I Marks & Spencer- samt N-dommen blev formålet om undgåelse af skatteunddragelse atter bekræf-

tet som legitimt. Desuden fastslog EU-domstolen i disse domme, at også det at undgå dobbeltbe-

skatning, samt at sikre en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemssta-

terne, er tvingende almene hensyn, der kan begrunde exit-beskatning. De seneste domme, heriblandt 

den mod Danmark, har derimod alene drejet sig om det sidstnævnte formål; at sikre en afbalanceret 

fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne. Dette er dermed i flere omgange 

blevet accepteret af EU-domstolen som et legitimt formål.  

 

Opsummerende kan det således konkluderes, at beskyttelse af medlemsstatens skatteprovenu ikke 

anses for at være et tvingende alment hensyn, mens formål om at undgå skatteunddragelse og dob-

beltbeskatning samt at sikre sammenhæng i skattesystemet i form af en afbalanceret fordeling af 

beskatningskompetencen, udgør tvingende almene hensyn i EU-retten. Disse formål er alene de, der 

i dommene behandlet ovenfor er præsenteret, hvorfor listen med legitime formål ikke nødvendigvis 

er udtømmende. Kendskabet til de ovennævnte formål vurderes dog tilstrækkeligt i denne sammen-

hæng, da medlemsstaterne om ikke andet kan påberåbe sig et af disse. Det afgørende i denne sam-

menhæng er først og fremmest, at EU-domstolen har anerkendt, at exit-beskatning i det hele taget 

kan retfærdiggøres. Dernæst er spørgsmålet, hvilke konkrete udformninger af reglerne, der kan ac-

cepteres til at opnå disse formål. Forståelsen heraf opnået på baggrund af den analyserede doms-

praksis behandles i næste afsnit.  
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5.3. Hvad skal der gælde for, at kravet om proportionalitet overholdes? 

I takt med at EU-domstolen med tiden har accepteret flere og flere formål, har kravet om proportio-

nalitet vist sig at have stor praktisk betydning. Dette afspejles klart i dommene analyseret ovenfor, 

hvor det typisk har været det sprængende punkt ved testen af foreneligheden med EU-retten. I dette 

afsnit forsøges at danne et overblik over, hvad der i EU-retten betragtes som proportionalt i relation 

til regler for exit-beskatning. Dette gøres ved at gennemgå de enkelte delelementer, der har indgået i 

de forskellige regelsæt behandlet i dommene ovenfor.  

 

I alle dommene analyseret ovenfor er konklusionen, at regler, der medfører, at exit-skatten opkræ-

ves straks på fraflytningstidspunktet, er uforenelige med EU-retten. Mens Lasteyrie du Saillant- og 

N-dommen umiddelbart er de mindst nuancerede, idet de blot fastslår, at opkrævning på fraflyt-

ningstidspunktet ikke er foreneligt med EU-retten, præsenterer EU-dommen for første gang i Natio-

nal Grid Indus-dommen, at der i stedet skal skelnes mellem hhv. fastsættelse og opkrævning af exit-

skatten. Kravene hertil gennemgås nedenfor. 

 

5.3.1. Fastsættelse af exit-skatten 

EU-domstolen har som nævnt flere gange slået fast, at opkrævning af exit-skatten på fraflytnings-

tidspunktet er for restriktiv en hindring. Derimod må exit-skatten godt fastsættes endeligt på fraflyt-

ningstidspunktet.  

 

Indledningsvis, bl.a. udmøntet i hhv. Lasteyrie du Saillant- og N-dommen, var EU-domstolens ud-

gangspunkt ellers, at fraflytningsstaten skulle tage højde for tab opstået efter fraflytningstidspunk-

tet, dvs. at exit-skatten ikke nødvendigvis var endeligt fastsat på fraflytningstidspunktet. I Lasteyrie 

du Saillant-dommen gav de franske regler fradrag for efterfølgende tab, hvilket EU-domstolen til-

syneladende stiltiende anerkendte ved ikke at kommentere herpå. Denne holdning blev bekræftet i 

N-dommen, hvor EU-domstolen positivt kommenterede, at det var i strid med EU-retten, at der med 

de hollandske regler ikke blev taget højde for efterfølgende tab.  

 

I National Grid Indus-dommen, hvor de hollandske regler for selskaber derimod ikke tog højde for 

efterfølgende tab, konkluderede EU-domstolen omvendt, at dette heller ikke var nødvendigt. At 

EU-domstolen nåede denne konklusion tyder på, at der siden Lasteyrie du Saillant- og N-dommene 

om exit-beskatning af personer er sket en udvikling. Tidligere synes der at have været en vis form 
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for asymmetri i den forstand, at EU-domstolen fokuserede mere på at undgå for meget beskatning 

end for lidt. For at tilgodese dette hensyn om at sikre, at personerne på ingen måde blev beskattet 

hårdere, end hvis de ikke var flyttet, lagde EU-domstolen derfor stor vægt på, at de nationale regel-

sæt skulle tage højde for tab konstateret efter fraflytningen. I National Grid Indus-dommen blev 

dette hensyn ikke tillagt samme betydning, hvilket afspejles ved den nye konklusion om, at oprin-

delsesstaten ikke bør tage højde for efterfølgende værditab. Denne konklusion afspejler i højere 

grad en symmetri-betragtning i form af, at hvis fraflytterstaten ikke længere har retten til at beskatte 

værdistigningerne, bør den heller ikke være pålagt at tage højde for eventuelle værdifald, selvom 

opkrævningen af skatten formelt udskydes til senere end fraflytningstidspunktet.  

 

Baggrunden for, at EU-domstolen når en anden konklusion i National Grid Indus-sagen om selska-

ber end i de to førstnævnte domme om personer, er umiddelbart ukendt, men det kunne indikere, at 

EU-domstolen formentlig ikke helt sætter lighedstegn mellem personer og selskaber alligevel. En 

mulig forklaring herpå kunne være forskellen på personer og selskabers væsen. Hvor et selskab ret 

beset kan have formelt og juridisk hjemsted hvor som helst, forventes en fysisk person som ud-

gangspunkt at have stærkere tilknytning til ét sted – dels da personen jo fysisk har brug for et sted at 

bo og dér typisk vil have sociale og familiære relationer, der i højere grad binder personen til stedet. 

Disse hensyn kunne måske være tillagt vægt af EU-domstolen, i de tilfælde, som dommene ovenfor, 

hvor EU-domstolen er nået frem til, at der ved fastsættelsen af skatten i højere grad bør tages hen-

syn til de skattepligtige end til fraflytterstaten.162 Selv kommenterer EU-domstolen ikke herpå ek-

splicit, men henviser blot til, at principperne for beskatning af personer ikke kan overføres direkte 

til de aktiver, der indgår i et selskabs erhvervsvirksomhed, idet disse typisk har til formål at skabe 

en fortjeneste. 

 

I Portugal-dommen kommenterer EU-domstolen ikke yderligere på problemstillingen om fastsæt-

telsen, men henviser blot til National Grid Indus-dommen. I de efterfølgende domme, hhv. dommen 

mod Danmark og DMC-dommen, gentager EU-domstolen udgangspunktet om, at der godt må ske 

endelig fastsættelse, men ikke opkrævning af exit-skatten på fraflytningstidspunktet, hvorfor dette 

betragtes som gældende ret for exit-beskatning af selskaber.163 

 

                                                      
162 I denne forbindelse er det dog vigtigt at bemærke, at EU-retten i relation til beskatning af personer ikke er dyrket nærmere 

siden N-dommen, hvorfor EU-domstolen kan have ændret syn herpå siden. 
163 Denne opfattelse deles bl.a. i hhv. SU 2012, 389 og SU 2011, 485.  
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Da EU-domstolen til gengæld har konkluderet, at der ikke må ske opkrævning af skatten på fraflyt-

ningstidspunktet, kræver det kendskab til, hvordan ordninger med senere opkrævning kan og må 

indrettes. Dette behandles derfor i næste afsnit. 

 

5.3.2. Opkrævning af exit-skatten 

I dette afsnit gennemgås de forhold, som har vist sig at være afgørende at tage i betragtning ved 

indretning af et regelsæt, der kan accepteres af EU-domstolen. Det vil først og fremmest sige et re-

gelsæt, hvor exit-skatten ikke opkræves straks på fraflytningstidspunktet, men hvor der som mini-

mum gives mulighed for i stedet at vælge henstand med betalingen af skatten til et senere tidspunkt. 

Til brug for indretningen af en sådan henstandsordning fastlægges en forståelse af EU-retten i for-

hold til, hvorvidt og i så fald hvordan der i den forbindelse skal skelnes mellem forskellige typer af 

aktiver, hvorvidt der må kræves sikkerhed for henstandsbeløbet, hvorvidt henstandsbeløbet må til-

lægges renter, og hvilke administrative byrder der i øvrigt kan accepteres for, at et regelsæt om exit-

beskatning er i overensstemmelse med EU-retten.  

 

5.3.2.1. Skelnen mellem forskellige aktivtyper 

EU-domstolen har som nævnt slået fast, at det aldrig kan være den mindst indgribende løsning med 

et regelsæt, der i alle situationer betyder, at exit-skatten opkræves på fraflytningstidspunktet. Som 

undtagelse til udgangspunktet om, at der skal være mulighed for at opnå henstand med skattebeta-

lingen helt frem til tidspunktet for den faktiske realisation, har EU-domstolen dog slået fast, at et 

tidligere tidspunkt kan være tilladt for visse aktivtyper, herunder særligt de aktiver, der ikke er be-

stemt til at blive afstået. Jf. afsnit 4.4.4.3. foreslog generaladvokaten allerede dette i National Grid 

Indus-dommen. EU-domstolen fulgte dog ikke forslaget og undlod at kommentere på konsekven-

serne af, hvis de skattepligtige også har mulighed for at vælge henstand med skattebetalingen indtil 

realisation for de aktiver, der aldrig bliver afstået. I dommen mod Danmark angav EU-domstolen til 

gengæld, at der for sådanne aktiver må indføres et andet udløsende kriterium for skatteopkrævnin-

gen. EU-domstolen pointerede dog, at et sådan andet udløsende kriterium kun må anvendes for dis-

se typer af aktiver og skal medføre en beskatning, som er mindre indgribende end opkrævning 

straks på fraflytningstidspunktet.  

 

Hvilke alternative kriterier, der konkret kan anvendes til at udløse exit-skatten, har EU-domstolen i 

den foreliggende retspraksis ikke specificeret nærmere. I relation hertil er det af fagfolk foreslået, at 
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EU-domstolen netop ikke har defineret, hvad et andet udløsende kriterium kan være, for i stedet at 

lade det være op til medlemslandene at finde passende kriterier. Kriterier, som EU-domstolen dog 

helt sikkert ikke afholder sig fra efterfølgende at have en holdning til.164 Foreløbig har EU-

domstolen i praksis accepteret et eksempel på et kriterium, nemlig tidskriteriet på fem år i DMC-

dommen. Alternativt foreslås her et værdikriterium i form af et princip om opkrævning ud fra akti-

vernes vurderede økonomiske levetid. I overensstemmelse hermed kunne exit-skatten f.eks. opkræ-

ves over den afskrivningshorisont, der typisk anvendes for den pågældende aktivtype.165  

 

EU-domstolen har heller ikke i den foreliggende domspraksis nærmere præciseret, hvordan klassifi-

kationen helt konkret skal foretages, dvs. hvordan der skelnes mellem aktiver, der er beregnet til at 

blive afstået og de, der ikke er, og om der altid kan skelnes. Hvis der er tale om hhv. et produktions-

apparat og et værdipapir, er øvelsen formentlig ikke så svær, men umiddelbart forekommer det, at 

en sådan skelnen i andre situationer vil kunne give problemer og dermed afføde nye tvister. Så læn-

ge et nationalt regelsæt for de aktiver, der åbenlyst er bestemt til at blive afstået, ikke medfører, at et 

andet kriterium end realisation udløser skatteopkrævningen, vurderes dette dog, indtil der foreligger 

anden praksis herom, at være i overensstemmelse med EU-retten. Ved eventuelle gråzoner kunne en 

løsning eventuelt være at skele til inden for hvilken tidshorisont aktiverne forventes afstået. Dette 

forslag understøttes dog foreløbig ikke af den foreliggende domspraksis. 

 

I relation til problemstillingen om at skelne mellem aktivtyper bemærkes det overraskende, at EU-

domstolen i DMC-dommen umiddelbart accepterer et nationalt regelsæt, der ikke skelner mellem 

typen af aktiver. Henset til den øvrige domspraksis vurderes det dog, at EU-domstolen med domsaf-

sigelsen må mene, at et andet kriterium netop for apportindskuddene i form af kapitalandelene kan 

accepteres, da disse ikke nødvendigvis forventes afstået – og dermed ikke at indførelse af et andet 

kriterium nødvendigvis er acceptabelt i alle situationer.   

 

Opsummerende konkluderes det derfor her, at et nationalt regelsæt bør skelne mellem de aktiver, 

der er bestemt til at blive afstået og de, der ikke er. Det vil være for restriktivt, hvis selskaber ikke 

har mulighed for at opnå henstand indtil realisation for de aktiver, der er bestemt til at blive afstået. 

Derimod må medlemslandene godt indføre et andet udløsende kriterium for skattebetalingen end 

                                                      
164 Dette fremføres bl.a. i SR.2014.0104. 
165 Dette kan også understøttes af, at EU-kommissionen, ifølge SU 2013, 62, afsluttede en sag mod Sverige, da de indførte en 

henstandsordning med udskydelse af skatten over en kortere periode for visse aktiver. (Mere herom følger i afsnit 8). 
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den faktiske afståelse. Opkrævning på fraflytningstidspunktet vurderes dog for restriktivt, hvorfor 

selskaberne som minimum skal have mulighed for at vælge mellem dette og en mindre indgribende 

ordning. Hvilket andet udløsende kriterium, der, selvom opkrævningen sker før afståelsen, betragtes 

som mindre indgribende, er fortsat til diskussion, men foreløbig har EU-domstolen i et konkret til-

fælde, DMC-dommen, godkendt et tidskriterium på fem år.   

 

5.3.2.2. Sikkerhedsstillelse 

I Lateyrie du Saillant og N-dommen slog EU-domstolen utvetydigt fast, at det er i strid med EU-

retten, når nationale regelsæt for exit-beskatning indebærer krav om sikkerhedsstillelse for hen-

standssaldoen. I National Grid Indus-dommen blev der dog blødt lidt op herfor, idet det blev angi-

vet, at sikkerhedsstillelse godt kan tillades. Henset til EU-domstolens tidligere ellers så klare ud-

melding om sikkerhedsstillelse vurderes det som nævnt tvivlsomt, at EU-domstolen med National 

Grid Indus har godkendt, at der generelt må stilles krav om sikkerhed. EU-domstolen foreslog i 

dommen godt nok selv, at der f.eks. kan kræves en bankgaranti, men spørgsmålet er, om EU-

domstolen hermed ikke mente, at krav om en bankgaranti kan accepteres i en specifik situation, hvis 

der vurderes at være en reel risiko for, at exit-skatten ikke kan opkræves.166  

 

Problemstillingen omkring sikkerhedsstillelse blev ikke behandlet yderligere i Portugal-dommen – 

kun af generaladvokaten, der netop angav, at sikkerhedsstillelse kun kan accepteres i konkrete til-

fælde. Henset til at EU-domstolen i DMC-dommen senere bekræfter dette synspunkt ved at angive, 

at krav om sikkerhedsstillelse kun tillades ved en konkret vurdering af den reelle risiko for, at hen-

standsbeløbet ikke kan inddrives, betragtes dette her som værende gældende ret.167  

 

Et nærliggende spørgsmål i den forbindelse er dog, hvad sikkerhedsstillelsen skal afdække. Risiko-

en for at aktiverne ikke kan forfølges eller risikoen for, at aktiverne taber værdi med tiden, og debi-

tors betalingsevne dermed eventuelt forværres?  

 

Førstnævnte risiko bør jf. bistandsdirektivet alt andet lige ikke være en reel risiko, så længe fraflyt-

ningen sker fra et EU-land til et andet, medmindre der er tale om, at det er aktivernes art, der gør det 

                                                      
166 Samme opfattelse af EU’s tilsyneladende nye tilgang til sikkerhedsstillelser fremføres i SU 2011, 485.  
167 Dette konkluderes også i hhv. SU 2012, 389 og SR.2014.0104. 
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svært at følge aktiverne efter flytningen.168 Såfremt selskabet eksempelvis efterfølgende flytter le-

delsens sæde til et ikke EU-land, mens de i sin tid fraflyttede aktiver bliver i den oprindelige tilflyt-

terstat, vil der derimod formentlig kunne opstå en situation, hvor den reelle risiko for, at exit-skatten 

ikke kan opkræves, forøges.169 En sådan efterfølgende videreflytning vil fraflytterstaten dog ikke 

kende til på fraflytningstidspunktet, hvor risikoen og behovet for sikkerhedsstillelse vurderes. Hvis 

kravet om sikkerhedsstillelsen på den måde skulle modvirke eksempelvis en efterfølgende skatte-

unddragelse, må det, selvom formålet er legitimt, derfor i det mindste kræve en konkret vurdering i 

hvert tilfælde, jf. at der ikke må anlægges en generel formodning om, at alle, der fraflytter, påtæn-

ker at unddrage sig skatten jf. bl.a. Lasteyrie du Saillant-dommen. 

 

Den sidstnævnte risiko vedrørende debitors manglende betalingsevne eller -vilje vurderes alt andet 

lige at være svær for fraflytningsstaten at vurdere størrelsen af. Der må være mange faktorer, inter-

ne som eksterne, der kan spille ind på debitors betalingsevne, og det er derfor formentlig ikke kun 

det ene aktivs værdi eller selve selskabets flytning, der afgør det. Der må som udgangspunkt også 

være en vis risiko forbundet hermed, selv hvis den skattepligtige ikke var flyttet. Hvis der er tale om 

eksempelvis et dansk selskab, der blot flytter nogle aktiver til et udenlandsk driftssted, må risikoen 

alt andet lige være uændret, da de danske myndigheder i øvrigt stadig har beskatningskompetencen 

over selskabet. En forøget risikovurdering må således som minimum kræve en fraflytning, der med-

fører ophør med fuld skattepligt.170  

 

Såfremt risikoen alligevel vurderes som værende reel i et konkret tilfælde, er et andet spørgsmål, 

hvilken form for sikkerhedsstillelse, der i så fald kan accepteres. I Lasteyrie du Saillant-dommen 

blev det fremhævet, at rådighedsberøvelse betragtes som særlig restriktivt.171 Derfor forventes ek-

sempelvis underpant at blive betragtet som mindre indgribende end håndpant, omend der også må 

forventes omkostninger forbundet hermed til tinglysning mv. Selv foreslog EU-domstolen i Natio-

nal Grid Indus-sagen en bankgaranti. Spørgsmålet om hvilken sikkerhedsstillelse, der kan accepte-

                                                      
168 I SU 2011, 485 betegner forfatteren det som paradoksalt, hvis der skulle tages hensyn til, at selskaberne ikke kan følge 

aktiverne pga. aktivernes art, da der i forvejen er krav om, at selskaberne skal kunne dette til brug for den løbende bogføring, 

aflæggelse af årsrapport mv. Dette synspunkt må umiddelbart tiltrædes.  
169 Som også fremført i SU 2012, 389. 
170 Dette understøttes af kommissionens bemærkning jf. C-261/11, Dommen mod Danmark, præmis 19 og tilsvarende i bl.a. 

SU 2011, 485 og SU 2012, 389.   
171 C-9/02, Lasteyrie du Saillant, præmis 47. 
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res, må vurderes ud fra konsekvenserne heraf i det enkelte tilfælde, så det hele tiden tilstræbes at 

undgå, at én for restriktiv ordning erstattes med en anden.172 

 

Ovenstående problemstillinger indikerer således, at det ikke er entydigt klarlagt, dels hvad der i et 

konkret tilfælde kan gøre, at risikoen er forhøjet og dermed at krav om sikkerhedsstillelse er accep-

tabelt, og dels hvilke former for sikkerhedsstillelse, der i så fald kan accepteres. Det må dog på bag-

grund af dommene ovenfor overordnet konkluderes, at krav om sikkerhedsstillelse godt kan accep-

teres inden for EU-retten, men kun såfremt det beror på en konkret vurdering af, at der er forhøjet 

risiko for, at henstandsbeløbet ikke kan inddrives.  

 

5.3.2.3. Forrentning  

Med hensyn til om det er i overensstemmelse med EU-retten at pålægge henstandsbeløbet renter har 

den foreliggende retspraksis heller ikke været helt entydig. I N-dommen blev det fremhævet, at der 

ikke blev pålagt renter, men EU-domstolen kommenterede ikke herpå. I National Grid Indus-

dommen foreslog EU-domstolen derimod selv, at valgmuligheden om en henstandsordning må in-

debære forrentning af henstandssaldoen. Dette blev gentaget i Portugal-dommen, hvortil generalad-

vokaten bemærkede, at dette er i overensstemmelse med, at exit-skatten opgøres endeligt og betrag-

tes som forfalden på fraflytningstidspunktet. I dommen mod Danmark og DMC-dommen nævnte 

EU-domstolen igen selv, at en udskydelse af skattebetalingen må forrentes.   

 

Herudfra konkluderes det derfor, at det principielle i at forrente en henstandssaldo ikke er i strid 

med EU-retten. EU-domstolen betragter således en ordning med en henstandssaldo, der forrentes, 

som mindre indgribende end opkrævning straks på fraflytningstidspunktet. Spørgsmålet er dog, 

hvilken forrentning der kan accepteres. Svaret herpå forventes at afhænge af, hvad renten, som EU-

retten accepterer, skal være et udtryk for. På baggrund af den foreliggende retspraksis vurderes der 

kun at være belæg for at opkræve rente som udtryk for den kreditrisiko, medlemsstaten påtager sig 

ved at tilbyde henstanden, men derudover også som udtryk for, at exit-skatten betragtes som forfal-

den og derfor må pålægges renter som øvrige forfaldne skattebeløb, hvis der er hjemmel hertil efter 

national lovgivning. Det vil sige, at kravet om forrentning i EU-retten umiddelbart vurderes at have 

en mere generel anvendelse end kravet om sikkerhedsstillelse, som jf. ovenfor kun må gælde i spe-

                                                      
172 Dette fremsættes også i SU 2012, 389.  
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cifikke tilfælde.173 Det forventes dog EU-stridigt, hvis oprindelsesstaten opkræver en rente større 

end disse to hensyn, f.eks. som offeromkostning pga. at staten som følge af udlånet ikke kan inve-

stere pengene andetsteds.   

 

At EU-domstolen således betragter forrentning som mindre indgribende end sikkerhedsstillelse og 

tilsyneladende generelt accepterer det, kan dog vække forundring henset til, at forrentning for kre-

ditrisiko er udtryk for det samme som sikkerhedsstillelse, og det faktum, at der kan tænkes specifik-

ke tilfælde, hvor en fraflytning, eksempelvis blot aktiver, ikke medfører en reel eller forhøjet risiko 

for, at skatten ikke kan opkræves. For nærværende er det alligevel her konklusionen, at forrentning 

ikke anses som EU-stridigt, idet EU-domstolen i dommene ovenfor har haft adskillige anledninger 

til at fastslå, såfremt det modsatte skulle være tilfældet.174  

 

For at forrentningen skal kunne accepteres må der, ud over ovenstående om størrelsen, dog også her 

antages at gælde, at selve renteopkrævningen først sker på tidspunktet for betalingen af henstands-

saldoen, da det alternativt vil være lige så restriktivt som opkrævning straks, idet der i de fleste til-

fælde175 ellers ikke vil være nogen likviditetsfordel ved udskydelsen af skattebetalingen.  

 

5.3.2.4. Administrative byrder i øvrigt 

I de domme, hvor de nationale regelsæt har givet adgang til henstand med skattebetalingen, har op-

nåelsen heraf krævet, at de skattepligtige selv anmodede herom. EU-domstolen har i Lasteyrie du 

Saillant- og N-dommen ikke kommenteret herpå, hvormed det ikke vurderes at være for indgriben-

de i forhold til EU-rettens proportionalitetsprincip. Det samme vurderes at gøre sig gældende for 

kravet om indgivelse af selvangivelse, som også blev præsenteret i Lasteyrie du Saillant- og N-

dommen, uden at EU-domstolen kommenterede herpå. Argumentet herfor må være, at det alt andet 

lige forventes, at de skattepligtige selv uden at være i en fraflytningssituation ville have været un-

derlagt krav herom.  

                                                      
173 Jf. også SU 2012, 389. 
174 Netop denne konklusion om forrentning er dog fortsat til stor diskussion i fagkredse jf. bl.a. SU 2012, 389, SU 2013, 369 

og TfS 2014, 184. Eksempelvis anføres det i SU 2013, 369, at der kan argumenteres for, at forrentning er i strid med EU-

retten, men at EU-domstolen omvendt selv har udtalt, at det er tilladt. I TfS 2014, 184 hævdes det derimod utvivlsom, at der 

netop ikke må kræves forrentning, kun morarente ved for sen betaling, da andet vil svare til, at også opkrævningen sker straks, 

hvilket EU-domstolen finder for restriktivt. 
175 Det bemærkes, at der formentlig vil være tilfælde, hvor den skattepligtige ikke kan låne penge andetsteds til at betale hele 

exit-skatten, men godt til alene at betale renten. Derfor vil en henstandsordning, hvor de tilskrevne renter forfalder løbende, 

ikke nødvendigvis altid være lige så restriktiv som den øjeblikkelige opkrævning af hele exit-skatten. Problemstillingen vurde-

res dog ikke afgørende i denne sammenhæng. 
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5.4. Sammenfatning  

Efter at have analyseret en række relevante EU-domme om exit-beskatning kan det konkluderes, at 

et regelsæt om exit-beskatning godt kan accepteres, selvom det umiddelbart udgør en hindring for 

den frie etableringsret. Et af de mest gængse legitime formål med sådanne restriktive regelsæt er 

hensynet til at sikre en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne. 

Med hensyn til udformningen af regelsættet skal der gælde, at det som udgangspunkt skal hjemle 

valgfrihed mellem betaling af exit-skatten på fraflytningstidspunktet og en henstandsordning. Exit-

skatten fastsættes endeligt på fraflytningstidspunktet, men hvornår opkrævningen må finde sted og 

dermed hvordan henstandsordningen skal indrettes afhænger af aktivtypen. For aktiver, som f.eks. 

produktionsaktiver og immaterielle aktiver, der ikke er beregnet til at blive afstået, må der indføres 

et andet udløsende kriterium end realisation. Der må kun kræves sikkerhedsstillelse for henstands-

beløbet, hvis der er en reel risiko for, at exit-skatten ikke kan indkræves. Derimod må henstandssal-

doen godt forrentes på tilsvarende vis som øvrige skyldige skattebeløb eventuelt må ifølge national 

lovgivning. 

 

I forlængelse af oplistningen af disse principper bemærkes det, at der hertil fortsat er en række for-

tolkningsmæssige usikkerheder. Bl.a. hvilke alternative udløsende kriterier, der kan og ikke kan 

accepteres, samt hvilke konkrete forhold der giver en reel risiko for, at exit-skatten ikke kan opkræ-

ves. Derudover er der i fagkredse uenighed om, hvorvidt forrentningen er EU-stridig eller ej. For et 

konkret eksempel på et regelsæt, der er accepteret af EU-domstolen og dermed fundet i overens-

stemmelse med EU-rettens krav, kan der for nuværende dog henvises til regelsættet i DMC-

dommen.  

   

Efter at have klarlagt en forståelse af den for exit-beskatning af selskaber gældende EU-ret, vurde-

res grundlaget for at diskutere, hvorvidt de nye danske regler er i overensstemmelse hermed, nu at 

være på plads. I næste afsnit undersøges det derfor, om der med indførelsen af det nye regelsæt er 

blevet rettet op på de EU-stridige elementer ved de gamle regler, så det danske regelsæt for exit-

beskatning nu er i overensstemmelse med EU-retten.  
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6. De nye danske regler for exit-beskatning af selskaber 

Med en forståelse af, hvordan EU-retten i forhold til exit-beskatning på nuværende tidspunkt vurde-

res at skulle fortolkes, er det nu tid til at undersøge det nye danske regelsæt nærmere. Som nævnt i 

opgavens indledning er det nye danske regelsæt indført ved lovforslaget nr. L91 vedtaget den 6. 

februar 2014 og findes i dag som hhv. §§26 og 27 i selskabsskatteloven. Regelsættet blev indført 

med tilbagevirkende kraft og har således været gældende fra og med indkomståret 2013.176 

 

For at nå frem til en konklusion på opgavens hovedproblemstilling; hvorvidt de nye danske regler er 

forenelige med EU-retten, analyseres det nye danske regelsæt også med udgangspunkt i Kraus-

testen. Til forskel fra behandlingen af de øvrige regelsæt analyseret i afsnit 4, inddrages ud over det 

nationale regelsæt her også yderligere materiale i form af bemærkningerne til lovforslaget, hørings-

svar, spørgsmål behandlet i skatteudvalget mv. Dette gøres for at opnå en forståelse af hensigten 

med og baggrunden for regelsættet, og dermed en indsigt i, hvordan de danske myndigheder fortol-

ker EU-retten i relation til exit-beskatning.  

 

Indledningsvis præsenteres det nye danske regelsæt for exit-beskatning i hovedtræk, således at 

kendskabet hertil kan danne baggrund for diskussionen af regelsættets forenelighed med EU-retten. 

Herefter anvendes Kraus-testen. I den forbindelse bemærkes det, at besvarelsen heraf og kommenta-

rerne hertil, i modsætning til ved dommene ovenfor, naturligt ikke tager afsæt i udtalelser fra EU-

domstolen, da EU-domstolen ikke har været forelagt det nye danske regelsæt, men i stedet netop på 

forståelsen af EU-retten opnået i afsnit 5.  

 

6.1. Det nye danske regelsæt i hovedtræk 

Som reaktion på EU-domstolens dom mod Danmark af 18. juli 2013 jf. afsnit 4.6 ovenfor har Dan-

mark med indførelsen af §§ 26 og 27 i selskabsskatteloven justeret de danske regler for exit-

beskatning.177 Med de nye danske regler er udgangspunktet fortsat, at exit-skatten forfalder til beta-

ling på fraflytningstidspunktet, men der er nu indført frihed til i stedet at vælge at opnå henstand 

med skattebetalingen. For at opnå henstand skal den skattepligtige ved indgivelsen af selvangivel-

sen for året, hvor fraflytningen har fundet sted, anmode herom. Herefter giver de nye danske regler 

                                                      
176 Lov nr. 170 af 26/02/2014; Lov om ændring af selskabsskatteloven, § 2, stk. 1. 
177 Bestemmelserne omhandler umiddelbart exit-beskatning ved flytning af aktiver og passiver, men ifølge bemærkningerne til 

lovforslagets enkelte bestemmelser gælder reglerne om henstand mv. også selskaber, der ophører med at være ubegrænset 

skattepligtige, f.eks. fordi de flytter ledelsens sæde.   
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mulighed for at opnå henstand med skattebetalingen fordelt over en periode på op til syv år. I prak-

sis sker det ved, at der oprettes en henstandssaldo, som ved fraflytningen opgøres som den beregne-

de exit-skat. Henstandssaldoen betragtes herefter som en gæld, der skal afdrages og forrentes.178 

Den skattepligtige skal afdrage på henstandssaldoen i takt med, at de aktiver og passiver, som hen-

standssaldoen vedrører, genererer indtægter. Afdragene opgøres som skatteværdien af de oppebårne 

indtægter. Dog stiller de nye danske regler krav om, at der som minimum afdrages en syvendedel af 

det oprindelige henstandsbeløb hvert år, hvorved der maksimalt kan opnås henstand i op til syv år. 

Henstandssaldoen forrentes årligt med 1% tillagt diskontoen (dog som minimum 3%), indtil hen-

standssaldoen er fuldt afdraget. For at opretholde henstandsordningen gælder desuden, at de skatte-

pligtige hvert år skal indsende selvangivelse med oplysning om henstandssaldoens størrelse samt 

hvilket land aktiverne, som henstandssaldoen vedrører, befinder sig i. De nye regler indeholder ikke 

krav om sikkerhedsstillelse.  

  

6.2. Udgør exit-beskatningen en hindring for den frie etableringsret? 

I og med at de nye danske regler fortsat ikke giver mulighed for at opnå henstand med betalingen af 

exit-skatten helt frem til det faktiske tidspunkt for afståelsen og dermed realisationen af gevinsterne, 

udgør de en hindring for den frie etableringsret. Et selskab, der fraflytter Danmark eller flytter akti-

ver eller passiver derfra, stilles fortsat dårligere, end hvis selskabet var blevet eller havde beholdt 

aktiverne eller passiverne i Danmark.  

 

6.3. Kan exit-beskatningen begrundes med tvingende almene hensyn? 

Det følger af bemærkningerne til lovforslaget, at formålet med det nye danske regelsæt for exit-

beskatning er uændret i forhold til de gamle, danske regler. Formålet er således fortsat, jf. også af-

snit 4.6.3. ovenfor, at sikre en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem medlems-

landene.179 Kraus-testens tredje trin mht. om regelsættet også er egnet til at opnå dette formål, må 

også besvares bekræftende, idet exit-skattebeløbet opgøres endeligt ved fraflytningen og opkræv-

ningen sikres inden for maksimalt syv år. Spørgsmålet er herefter, om det nye danske regelsæt ud-

gør den mindst indgribende foranstaltning for at opnå dette formål. Dette diskuteres i næste afsnit. 

 

                                                      
178 Bemærkninger til lovforslaget, afsnit 4.  
179 Bemærkninger til lovforslaget, afsnit 2.  
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6.4. Er hindringen proportionel? 

EU-domstolen fastslog som nævnt ovenfor i dommen mod Danmark, at regelsæt for exit-

beskatning, der medfører en direkte og øjeblikkelig opkrævning af skat ved fraflytning, ikke er pro-

portionale. Dette kritikpunkt imødekommer det nye regelsæt umiddelbart, idet de nye danske regler 

giver mulighed for, at de skattepligtige i stedet for øjeblikkelig opkrævning på tidspunktet for fra-

flytning kan vælge at benytte en henstandsordning. Spørgsmålet er dog nu, hvorvidt denne hen-

standsordning er proportionel i forhold til formålet og dermed i overensstemmelse med EU-retten. 

Det er allerede kendt, at EU-kommissionen ikke er af den opfattelse jf. skrivelse af 21. januar 

2014180, hvori der præsenteres tre kritikpunkter. Der vendes tilbage hertil i afsnittene nedenfor, hvor 

de enkelte delelementer af henstandsordningen gennemgås.  

 

6.4.1. Skelnen mellem forskellige aktivtyper 

Jf. afsnit 5.3.2.1. har EU-domstolen anerkendt, at medlemsstaterne for de aktiver, der ikke er be-

stemt til at blive realiseret, godt må indføre et andet udløsende kriterium for opkrævningen af skat-

ten end realisation. Ved fremførslen af kravet om afdragsordningen, hvor skatteopkrævningen sker i 

takt med, at aktiverne genererer indtægter dog maksimalt over en periode på syv år, henviser de 

danske myndigheder jf. bemærkningerne til lovforslaget da netop også til EU-domstolens konklusi-

on herom. I den forbindelse bemærkes det dog, at de nye danske regler ikke skelner mellem aktiv-

typer, men finder anvendelse på alle aktiver og ikke kun de aktiver, der ikke er bestemt til at blive 

afstået, som EU-domstolen ellers gjorde gældende som betingelse for anvendelsen af et andet udlø-

sende kriterium. Denne del af de nye danske regler synes derfor umiddelbart for indgribende i for-

hold til den gældende EU-ret om exit-beskatning. EU-kommissionen er af samme opfattelse.181   

 

Forudsat at det alternative udløsende kriterium derimod kun gjaldt de aktiver, der ikke er bestemt til 

at blive afstået, diskuteres det i næste afsnit, om kriteriet er i overensstemmelse med EU-retten.  

 

6.4.2. Et andet udløsende kriterium  

I bemærkningerne til lovforslaget fremføres det – bl.a. med henvisning til, at syv år også er den 

skattemæssige afskrivningsperiode for immaterielle aktiver, som angives som værende den slags 

aktiver, som primært forventes overført – at en henstandsperiode på syv år er rimelig i forhold til 

                                                      
180 Skatteudvalget 2013-14 L 91 Bilag 6. 
181 Skatteudvalget 2013-14 L 91 Bilag 6. 
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formålet. Det er i den forbindelse oplagt at sammenligne med DMC-dommen jf. afsnit 5.7. ovenfor. 

I forhold hertil er tidshorisonten på syv år og argumentet herfor isoleret set ikke urimeligt. Der er 

dog ifølge de danske regler ikke nødvendigvis altid tale om afdrag med en syvendedel årligt, som 

der var tale om afdrag med en femtedel årligt ifølge de tyske regler i DMC-dommen. I stedet er der 

tale om afdrag med den højeste af skatteværdien af det afkast, aktiverne har genereret i det pågæl-

dende år, og en syvendedel af den oprindelige henstandssaldo. Det betyder, at de skattepligtige sel-

skaber hvert år er nødt til at opgøre afkastet fra aktiverne jf. mere herom i afsnit 6.4.3.2. nedenfor. 

Henset hertil synes de danske regler således langt mindre fordelagtige end de tyske regler til trods 

for, at afdragene ifølge disse maksimalt kan strækkes over en femårig periode mod potentielt syv år 

ifølge de danske regler. 

 

6.4.3. Administrative byrder 

Med den indførte henstandsordning og herunder opgørelsen af det løbende afkast, som aktiverne 

efterfølgende genererer, følger selvsagt en række administrative byrder. Det er i afsnit 5.3.2.4. kon-

stateret, at et nationalt regelsæt for exit-beskatning godt kan indebære en række administrative byr-

der for de skattepligtige selskaber, uden at dette nødvendigvis gør regelsættet i strid med EU-retten. 

Nedenfor gennemgås de konkrete administrative byrder, som det danske regelsæt medfører, for at 

fastlægge, hvorvidt de kan accepteres i forhold til EU-retten.  

 

6.4.3.1. Anmodning om henstand og indsendelse af årlig selvangivelse 

Udgangspunktet ifølge de danske regler er som nævnt fortsat, at både opgørelsen og opkrævningen 

af exit-skatten sker på fraflytningstidspunktet. For at et selskab kan opnå henstand, kræver det der-

for, at selskabet aktivt anmoder herom. Jf. afsnit 5.3.2.4. ovenfor vurderes dette at være i overens-

stemmelse med EU-retten. Tilsvarende gælder betingelsen om, at der hvert år, indtil henstandssal-

doen er betalt, skal indsendes en selvangivelse med oplysning om hhv. henstandssaldoen ultimo året 

og i hvilket land aktiverne befinder sig, idet selskaberne alt andet lige også ville være underlagt 

krav om indsendelse af selvangivelse en gang årligt, såfremt de ikke var fraflyttet Danmark.   
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6.4.3.2. Opgørelse af løbende afdrag på henstandssaldoen 

For at gøre brug af den nye henstandsordning skal de skattepligtige, som nævnt ovenfor, årligt af-

drage et beløb svarende til skattebeløbet af det afkast, de flyttede aktiver182 har genereret (dog mi-

nimum en syvendedel af den oprindelige henstandssaldo). Hermed forventes der at være betydelige 

administrative byrder forbundet, idet det kræver, at de skattepligtige, der ønsker henstand med beta-

lingen af exit-skatten, hvert år dels indhenter de relevante oplysningerne om de aktiver, der ikke 

længere er underlagt dansk beskatning, og dels opgør afkastet herfra og beregner skatteværdien her-

af – vel og mærke efter de danske skatteregler.  

 

Selve opgørelsen kan ifølge bemærkningerne til lovforslaget ske enten som den indtægt, der kunne 

have været opnået ved udlejning af de flyttede aktiver til tredjemand, eller som den indtjening, sel-

skabet forventes at kunne have haft, hvis selskabet havde beholdt aktivet i fraflytterstaten. Det 

fremgår ikke, hvornår den ene frem for den anden metode skal anvendes, eller hvordan disse fiktive 

afkast konkret opgøres. Ordlyden af metoderne vurderes desuden umiddelbart at medføre en vis 

subjektivitet ved opgørelsen. Dette kommenteres ikke i bemærkningerne, hvor det i stedet blot an-

gives, at opgørelsen skal ske efter et armslængdeprincip.183  

 

Skatteministeren har i forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget184 henvist til, at EU-domstolen 

tidligere har fundet, at administrative byrder kan accepteres. Selv henset hertil vurderes kravet om 

løbende at opgøre afkastet dog at være for byrdefuldt.185 De praktiske vanskeligheder hermed for-

ventes med høj sandsynlighed at kunne afholde de skattepligtige fra at vælge muligheden for hen-

stand. EU-kommissionen har også fundet kravet for restriktivt, dog i stedet med den begrundelse, at 

det er i strid med formålet om at sikre en afbalanceret fordeling af exit-skatten, hvis afkast, der ikke 

er skattepligtigt til fraflytterstaten, udløser afdrag på henstandssaldoen.186   

                                                      
182 Passiverne medtages ikke ved opgørelsen af afkastet jf. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, til § 1, nr. 1.   
183 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, til § 1, til nr. 1. 
184 Skatteudvalget 2013-14 L 91 endeligt svar på spørgsmål 4.  
185 Samme opfattelse er desuden fremført adskillige gange i høringssvarene til lovforslaget jf. Skatteudvalget 2013-14 L 91 

Bilag 1 samt i bl.a. SU 2013, 269 og SR.2014.0104. I sidstnævnte betegnes denne del af regelsættet som det mest restriktive 

element i det nye regelsæt. I den forbindelse stilles der bl.a. spørgsmålstegn ved, hvilket dokumentationsniveau myndigheder-

ne forventes at kræve ved anvendelsen af henstandsordningen. Det fremføres, at hvis det bliver tilsvarende dokumentations-

kravene vedr. transfer pricing, vurderes dette i sig selv som værende for stor en byrde. Som et øvrigt kritikpunkt fremhæves i 

artiklen desuden, at det ikke kræves, at der reelt har været en indtægt fra aktivet, for at der kan blive krav om afdrag. Dette 

synes dog ikke at være afgørende for diskussionen af foreneligheden med EU-retten. Selvom det faktum, at den skattepligtige 

ikke nødvendigvis har opnået likviditet, muligvis kan synes uretfærdigt, bemærkes det, at dette hensyn ikke tidligere har været 

tillagt vægt i EU-domstolens afgørelser. Det vurderes derfor, at der i artiklen sker en sammenblanding af to forskellige pro-

blematikker; hvad EU-domstolen vil acceptere, og hvad der opfattes som retfærdigt fra en rådgivers/skattepligtigs perspektiv. 
186 Skatteudvalget 2013-14 L 91 Bilag 6. 
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6.4.4. Forrentning 

Det tredje og sidste af EU-kommissionens kritikpunkter er, at forrentningen af henstandssaldoen, 

som de danske regler medfører, er i strid med EU-retten.187 Denne opfattelse deles dog umiddelbart 

ikke her. I afsnit 5.3.2.3. blev den foreliggende EU-ret netop fortolket sådan, at EU-domstolen ikke 

betragter det som EU-stridigt, at der ved en henstandsordning tillægges henstandssaldoen renter. 

Den danske regering henviser da netop også hertil i svaret på kommissionens skrivelse.188 Jf. også 

diskussionen i ovennævnte afsnit vurderes den egentlige problemstilling derfor i stedet at omhandle 

størrelsen af forrentningen.  

 

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget er renten fastsat lig renten, der tillægges skyldig bo- og ga-

veafgiftsbeløb, dvs. en fast rente på 1% tillagt diskontoen, dog minimum 3%.189 Der er ikke givet 

nogen nærmere forklaring på baggrunden for den valgte rente, hvilket giver anledning til spørgsmål. 

Først og fremmest synes det mere nærliggende, hvis henstandsbeløbet som angivet netop kan be-

tragtes som en skyldig skat, at have anvendt en rente lig, hvad der pålægges øvrige skattebeløb, som 

f.eks. renten på selskabers skyldige restskat. Det bemærkes, at denne pt. er markant lavere end 

3%.190 Dernæst synes den faste rente på 3% at indikere, at der anlægges en generel risikovurdering. 

I relation hertil bemærkes fra afsnit 5.3.2.3., at kun en rente, der alene afdækker kreditrisikoen, er i 

overensstemmelse med EU-retten. Fra forskellig kant191 er det fremført, at rentesatsen på 3% er for 

høj i forhold hertil, og dermed i stedet medfører, at henstandsordningen også af den grund ikke er 

mindre indgribende end opkrævning på fraflytningstidspunktet. I den forbindelse har CORIT Advi-

sory bl.a. foreslået, at der i stedet indføres en forrentning, som alene beror på en lånemargin i for-

hold til debitors kreditværdighed.192 Dette forekommer umiddelbart som en bedre løsning. Ikke de-

sto mindre kan det på baggrund af den nuværende retspraksis ikke entydigt afvises, at 3% er større, 

end hvad EU-retten vil tillade, jf. at EU-domstolen tidligere har udtalt, at der godt må ske forrent-

ning, blot uden at specificere hvilken. 

 

                                                      
187 Skatteudvalget 2013-14 L 91 Bilag 6. 
188 Jf. den danske regerings svar af 29. januar 2014 på EU-kommissionens skrivelse af 21. januar 2014, Skatteudvalget 2013-

14 L 91 Bilag 6. 
189 Bemærkninger til lovforslaget. 
190 Jf. § 7, stk.. 2 i opkrævningsloven. Ifølge meddelelse fra SKAT (SKM2014.827.SKAT) er rentesatsen pr. 1. januar 2015 

0,1%. 
191 Jf. bl.a. Skatteudvalget 2013-14 L 91 Bilag 4 (spørgsmål til Skatteministeren fra CORIT Advisory), SR.2014.0104, SU 

2013, 369 og European Taxation, 2014 (volume 54), No. 2-3. 
192 Skatteudvalget 2013-14 L 91 Bilag 4 (spørgsmål til Skatteministeren fra CORIT Advisory). 
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6.5. Sammenfatning 

Med indførelsen af de nye danske regler har Danmark taget et skridt nærmere et regelsæt, der er i 

overensstemmelse med EU-retten, idet reglerne trods alt indebærer nogen grad af valgfrihed for en 

betalingsudskydelse. På baggrund af en sammenholdelse af de nye danske regler med fortolkningen 

af EU-retten i afsnit 5, vurderes det dog, at de danske regler fortsat er i strid med EU-retten. Pro-

blemet med de nye danske regler kan primært opsummeres til to forhold; at der ikke skelnes mellem 

forskellige aktivtyper, samt de store administrative byrder, som kravet om afdrag i takt med at de 

flyttede aktiver genererer afkast, medfører. Som resultat heraf vurderes den mulige henstandsord-

ning for byrdefuld og ikke som et reelt alternativ til betaling af exit-skatten på fraflytningstidspunk-

tet.  

 

Det principielle i, at de nye danske regler indebærer en forrentning af henstandssaldoen, vurderes i 

overensstemmelse med EU-retten, men der rejses tvivl om, hvorvidt størrelsen af renten er propor-

tionel. Dette er kun tilfældet, såfremt renten ikke overstiger kreditrisikoen.  

 

Det danske regelsæt giver ikke anledning til problemstillinger mht. sikkerhedsstillelser, da det ikke 

indeholder krav herom. Det bemærkes dog, at et krav herom godt kan være foreneligt med EU-

retten i de tilfælde, hvor der vurderes at være en reel risiko for, at exit-skatten ikke kan opkræves.  

 

Idet de nye danske regler kun forholder sig til nogle, men ikke alle af EU-domstolens konklusioner 

og EU-kommissionens anklager, som f.eks. nødvendigheden af at skelne mellem aktivtyper, indike-

rer det, at de danske myndigheder har været fokuseret på dét fra den foreliggende EU-praksis, der 

har synes mest formålstjenligt. Det lader til, at der primært er lagt vægt på at indføre en ordning, 

som fører til færrest mulige økonomiske konsekvenser for Danmark.193 Desværre er konsekvensen 

heraf dog umiddelbart, at reglerne fortsat må betragtes som værende EU-stridige. 

  

                                                      
193 Dette understøttes bl.a. af Bemærkningerne til lovforslaget og i særdeleshed af skatteministerens svar på spørgsmål nr. 3 af 

20. december 2013, Skatteudvalget 2013-14 L 91 endeligt svar på spørgsmål 3.  
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7. Konklusion 

Det er i denne opgave indledningsvis konstateret, at de danske regler for exit-beskatning af selska-

ber, inden vedtagelsen af lovforslag nr. L91, var hjemlet i SEL § 5, stk. 5 og 7 samt § 8, stk. 4 og 

medførte, at der på fraflytningstidspunktet skete beskatning af urealiserede avancer og tab med op-

krævning straks på fraflytningstidspunktet, som om der havde været tale om afståelse.  

 

Herefter er der opnået et kendskab til EU-rettens frihedsrettigheder, herunder særligt den frie etable-

ringsret, samt hvad der skal gælde, for at en indført hindring herfor alligevel kan accepteres. Med 

Kraus-dommen er det konstateret, at hindringen skal forfølge et legitimt formål, være egnet til at 

opnå dette formål og ikke gå videre end, hvad der er nødvendigt for at opnå dette formål. 

 

Efter at have analyseret en række relevante EU-domme vedr. exit-beskatning af hhv. personer og 

selskaber, herunder også dommen mod Danmark, er der opnået en forståelse af, dels hvorfor de 

gamle danske regler for exit-beskatning af selskaber var i strid med denne EU-ret, og dels hvilke 

elementer EU-retten generelt tillægger vægt ved bedømmelsen af, om et nationalt regelsæt for exit-

beskatning af selskaber er i overensstemmelse med den frie etableringsret. Denne forståelse kan 

opsummeres til, at exit-skatten må fastsættes endeligt på fraflytningstidspunktet, mens der som ud-

gangspunkt skal være mulighed for at vælge henstand med skatteopkrævningen indtil den faktiske 

realisation – en mulighed, som de gamle danske regler ikke indeholdt. For de aktiver, der ikke er 

bestemt til at blive afstået, må der dog indføres et andet udløsende kriterium end realisation for at 

sikre, at fraflytterstaten også for disse aktivtyper i praksis kan opkræve skatten. EU-domstolen ac-

cepterer herudover generelt, at en eventuel henstandssaldo må tillægges renter for at dække risikoen 

for, at exit-skatten ikke kan opkræves. Derimod må der kun kræves sikkerhedsstillelse, hvis der 

vurderes at være en reel risiko for, at exit-skatten ikke kan opkræves. 

 

Analysen af den foreliggende domspraksis har udover ovenstående principper også gjort det klart, at 

der fortsat udestår en række tvivlsspørgsmål og fortolkningsmæssige usikkerheder med hensyn til 

rækkevidden af principperne i praksis, og dermed hvordan et konkret regelsæt for exit-beskatning 

kan indrettes i overensstemmelse med EU-retten.  

 

Efter dog at have fastlagt en grundlæggende forståelse af EU-retten i relation til exit-beskatning af 

selskaber, er de nye danske regler for exit-beskatning af selskaber holdt op herimod. Med de nye 
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danske regler er indført en ordning, hvor der for alle aktiver uanset type kan vælges mellem hhv. en 

øjeblikkelig opkrævning af skatten på fraflytningstidspunktet og en henstandsordning, som forren-

tes og hvor der afdrages med den største af skatteværdien af de indtægter, de flyttede aktiver efter-

følgende genererer, og en syvendedel af den oprindelige henstandssaldo.  

 

Ved sammenholdelse af de nye danske regler og kendskabet til den foreliggende EU-ret på området 

er det vurderet, at de nye danske regler fortsat ikke er i overensstemmelse med EU-retten, da de er 

for restriktive i forhold til formålet om at sikre en afbalanceret fordeling af beskatningskompeten-

cen mellem medlemslandene. Det skyldes primært, dels at der ikke skelnes mellem aktivtyper, og 

dels at henstandsordningen med kravet om afdrag i takt med, at aktiverne, der ikke længere under-

lægges dansk beskatning, genererer afkast, vurderes for administrativ tung og dermed for restriktiv. 

Reelt forventes selskaberne i mange tilfælde at afholde sig fra at anvende ordningen, da den likvidi-

tetsmæssige fordel ved henstanden opvejes af omkostningerne til de administrative byrder.  

 

EU-kommissionen har i en skrivelse til Danmark bekendtgjort at den er nået til samme konklusion 

om de nye danske reglers manglende forenelighed med EU-retten. Hvorvidt der endnu en gang vil 

blive anlagt traktatbrudssag mod Danmark er endnu uvist, men på baggrund af ovenstående synes 

der at være belæg for det.  
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8. Perspektivering 

En ting er at konkludere, at det danske regelsæt er i strid med EU-retten, som det er gjort ovenfor. 

En anden og mere interessant ting er spørgsmålet om, hvordan en henstandsordning, der både er 

praktisk anvendelig for fraflytterstaten, sikrer en effektiv beskatning og samtidig overholder EU-

retten herunder særligt proportionalitetsprincippet, så kan indrettes.  

 

Ud over kendskabet til EU-retten fra analysen ovenfor er det for at få inspiration til besvarelsen af 

dette spørgsmål oplagt at skele til andre landes regelsæt, som EU-domstolen enten har accepteret 

eller som EU-kommissionen har undladt at indbringe for EU-domstolen med påstand om, at de er 

EU-stridige.   

 

Der er som bekendt med DMC-dommen givet et konkret eksempel på et regelsæt, som EU-

domstolen har accepteret. Som allerede nævnt er det min opfattelse, at det tyske regelsæt præsente-

ret i DMC-dommen, når der ses bort fra den manglende skelnen mellem aktiver, er en bedre og 

langt mindre indgribende løsning. Da regelsættet indeholder en lineær afdragsordning over fem 

år194, er størrelsen af de årlige afdrag ens og allerede kendt på fraflytningstidspunktet. Det vil sige, 

at der kun skal laves én beregning ved opgørelsen af henstandssaldoen, og der herefter ikke er yder-

ligere behov for at følge det fraflyttede eller værdien heraf og herfra. Derved vurderes henstands-

ordningen meget mere simpel og langt mindre restriktiv end det danske.  

 

Et andet regelsæt, som også vurderes interessant ved en eventuel yderligere tilpasning af de danske 

regler, er det svenske regelsæt for exit-beskatning af selskaber. På samme måde som Danmark har 

Sverige tilpasset sit regelsæt for exit-beskatning af selskaber, dog allerede efter at have modtaget 

skrivelsen fra EU-kommissionen. Til forskel fra tilpasningen af det nye danske regelsæt, var konse-

kvensen af den svenske tilpasning, at EU-kommissionen frafaldt sin kritik om, at regelsættet var 

EU-stridigt.195 Baggrunden herfor findes i udformningen af de nye svenske regler, som i hovedtræk 

består i, at der som udgangspunkt er mulighed for at ansøge om udsættelse med betalingen af exit-

skatten helt frem til realisationstidspunktet. Ansøgningen gælder dog kun et år frem, hvorfor der 

skal ansøges om henstand hvert år, indtil aktiverne realiseres. Dog skelnes der ifølge de svenske 

regler mellem aktivtyper på den måde, at der for aktiver, som umiddelbart ikke er bestemt til at bli-

                                                      
194 Jf. beskrivelsen af regelsættet i afsnit 4.7.1. 
195 Jf. bl.a. SU 2011, 485, SU 2013, 62 og SR.2014.0104.  
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ve afstået, er indført andre udløsende kriterier for beskatning. Disse kriterier er hhv. en maksimal 

henstandsperiode på fem år for udstyr og ti år for immaterielle aktiver. For disse aktiver skal hen-

standssaldoen i stedet afdrages lineært over perioden. Uanset henstandsperioden gælder der desuden 

ifølge de svenske regler, at henstandssaldiene ikke forrentes.196  

  

Selvom den årlige ansøgning om henstand tydeligvis er en administrativ byrde, vurderes den dog 

ikke så omfattende – og slet ikke i forhold til de administrative byrder ved de nye danske regler. 

Karakteren af den administrative byrde i form af den årlige ansøgning vurderes desuden at være 

meget lig det at indgive en årlig selvangivelse, hvilket tidligere er blevet blåstemplet som accepta-

belt af EU-domstolen jf. afsnit 5.3.2.4. ovenfor. Sammenlignet med fortolkningen af EU-retten i 

afsnit 5 har Sverige således umiddelbart imødekommet de krav, EU-retten stiller til et nationalt re-

gelsæt for exit-beskatning af selskaber, hvilket det faktum, at EU-kommissionen efterfølgende 

droppede sagen og dermed må betragte den som lukket, også afspejler.  

 

Den væsentligste konklusion fra kendskabet til hhv. det tyske og det svenske regelsæt for exit-

beskatning af selskaber er, at det er muligt at indrette et regelsæt for exit-beskatning af selskaber i 

overensstemmelse med EU-retten. Derudover virker det henset hertil oplagt, at én måde, hvorpå de 

danske regler sandsynligvis kunne blive i overensstemmelse med EU-retten, er ved at indføre for-

skellige henstandsperioder afhængigt af aktivtypen, og derudover generelt at gøre afdragene på hen-

standssaldiene lineære i stedet for afhængige af det faktiske afkast, som aktiverne genererer efter 

fraflytningen. Det er ikke klart, hvorvidt dette er den mest optimale og dermed mindst indgribende 

metode, men på baggrund af ovenstående findes den tilstrækkelig. Om ikke andet er den mindre 

indgribende end den nuværende danske model og dermed i højere grad i overensstemmelse med 

EU-retten.  

 

Selvom de to regelsæt præsenteret ovenfor ikke er de eneste, der angiveligt er i overensstemmelse 

med EU-retten, forventes det dog, at der også i fremtiden vil ses yderligere sager forelagt EU-

domstolen af enten medlemsstaterne eller EU-kommissionen for at få belyst, hvordan EU-

domstolen fortolker proportionalitetsprincippet i relation til konkrete regelsæt og detaljer heri. Med 

sådanne yderligere domstolsafgørelser, der afklarer resterende fortolkningsmæssige usikkerheder, 

vil det i højere grad blive muligt at give et entydigt svar på, hvordan de danske regler bør tilpasses.  

                                                      
196 Skatteförfarandelagen (2011:1244), kapitel 63, §§ 14a, 14c, 21 og kapitel 65, § 7.  
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