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Executive summary

Social dumping represented by Eastern European workers in particular has been the source of major

problems and heavy debating in Denmark for the past few decades.

Industries hiring unskilled labour have been particularly hard hit because Danish tax residents are not able to

compete with foreign workers in terms of tax benefits. Social dumping is also a problem for the Danish

welfare state as it is deprived of tax revenue to which it is entitled.

As part of reducing social dumping, Danish Act No 195 (L195) amending Section 2 of the Danish

Withholding Tax Act was adopted with effect from 19 September 2012. The amendment of the rules on

hiring out labour was to be seen as an alignment with international practice in this field as hoped for by the

Danish authorities.

This issue is addressed internationally, however, to a limited extent among countries when signing a double

taxation treaty. Such treaties have increasingly been based on the OECD Model Convention and related

commentaries, particularly in recent decades. The Model Convention and its commentaries are also often

used in solving issues and clearing up interpretation difficulties related to international treaties.

The concept of hiring out labour was first incorporated into the OECD Model Convention in 1992 and

remained largely unchanged until 2010 when the OECD’s interpretation of the concept of employer was

radically revised. The revision was due to the increasing level of attempted tax evasion under the rules on

hire-out. Following the revision, higher priority was given to the very nature of services provided and to

whether an employment relationship could be claimed based on a so-called substance-over-form analysis.

This revision of the interpretation of the concept of hiring out labour and hence the concept of employer is

exactly what the Danish Parliament intended to incorporate into Danish law through Danish Act No 195.

Since the adoption of Danish Act No 195, some major stakeholders have been arousing criticism of the fact

that the tax authorities were interpreting the new rule too broadly, wrongfully affecting workers employed by

foreign enterprises operating as wholly independent entities in Denmark, which is a violation of the double

taxation treaties.

Due to major difficulties of interpretation, SKAT (the Danish Tax Administration) issued binding

instructions containing specific changes in practice concerning the interpretation of the concept of hiring out

labour going forward which were to ensure an even higher level of harmonisation of Danish and

international law and to reduce interpretation difficulties.

Based on an examination of several rulings and binding assessment notices, this thesis demonstrates that

practice in this field up until the issuance of SKAT’s binding instructions was not consistent with the original

purpose of the amendment. The examination also shows a measurable positive impact on the harmonisation

process following the issuance of the binding instructions.
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1. Indledning

1.1 Introduktion

Danmark har et af verdens højeste skattetryk og i en rapport fra 16. juni 2014 fra Europa kommissionen1

fremgår det, at Danmark i 2012 også havde Europas højeste skattetryk.

Det høje skattetryk baseres på et veludviklet velfærdssamfund og en meget stor offentlig sektor, som skaber

et enormt behov for skatteindtægter.

Der er i de seneste årtier sket en markant øget globalisering, hvilket også har øget samhandelsforholdene

mellem Danmark og resten af verden.

Ligesom samhandlen bevæger arbejdsstyrken sig også i højere grad på tværs af landegrænser og i Danmark

særligt inden for lavkvalificerede jobområder, hvor de danske lønninger har svært ved at konkurrere med de

udenlandske.

Indkomsten der generes for arbejde udført her i landet, kan dog ikke i alle tilfælde beskattes i Danmark og

som følge af det høje skattetryk, kan der være fordele for den udenlandske arbejdskraft i at lade sig beskatte i

domicillandet til et mindre skattetryk.

Der er derfor mellem Danmark og en lang række lande indgået dobbeltbeskatningsaftaler. Disse aftaler

angiver hvornår og hvordan det enkelte land kan indkomstbeskatte og derved sikrer skatteprovenuet heraf.

Den øgede globalisering har skabt nye og mere komplekse problemstillinger samt forsøg på til stadighed

mere kreative måder, at minimere udenlandske virksomheders og udenlandske arbejdstageres skattebetaling.

Som følge heraf, er der siden 2010 sket stor udvikling og forandring i dels OECD’s modeloverenskomst,

som er en grundstenen for mange dobbeltbeskatningsaftaler og som anvendes i stort omfang til fortolkning af

eksisterende dobbeltbeskatningsaftaler. Derudover er der på internationalt plan, herunder også i Danmark,

sket en markant udvidelse af arbejdsgiverbegrebet som følge heraf.

Lovforslag L195 af 2011-12 blev d. 14. august 2012 fremsat af Thor Möger Pedersen2 med titlen

”Nedsættelse af loft over rejsefradrag, øget beskatning af fri bil, beskatning af fuldt skattepligtiges

udenlandske lønindkomst, beskatning ved arbejdsudleje og udvidet beskatning af lønarbejde i Danmark”.

1 Eurostat Newsrelease, Taxation trends in the European Union, 16.06.2014

2 Skatteminister i perioden 3. okt. 2011 til d. 16. okt.
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Forslaget omkring beskatning ved bl.a. arbejdsudleje udspringer af aftalepunktet ”Begrænsning af social

dumping” jf. skattereformen af 22. juni 2012.

Social dumping ønskes begrænset, da det skaber ubalance i konkurrenceevnen mellem udenlandske- og

danske arbejdstagere på områder inde for især ufaglærte og lavkvalificerede arbejdsområder. Social dumping

sker, når ”… arbejdsgivere benytter sig af billigere arbejdskraft, end hvad der ellers er tilgængelig3”.

Forslaget gik ud på, i øget omfang, at sikre dansk beskatning af udenlandsk arbejdskraft. Dette skulle ske ved

at stramme den skattemæssige sondring og øge fokus på det reelle indhold af de entrepriseaftaler, der på

tværs af landegrænser blev indgået, med det formål, at stille billig arbejdskraft til rådighed for danske

virksomheder og hvor Danmark ved indpakning af dette forhold som en entreprisekontrakt, ikke kunne opnå

beskatningskompetencen heraf.

Lovforslaget var til høring i august 2012, og mødte fra flere parter kritik, herunder især Dansk Byggeri.

Dansk Byggeri mente, at forslaget i høj grad ville skabe tvivl om, hvorvidt et forhold var arbejdsudleje eller

en permanent outsourcing, da grænsen i sondringen heraf ikke var defineret klart.

Lovforslaget blev vedtaget med enkelte mindre tilføjelser som Lov nr. 921 af 18. september 2012.

Efterfølgende har nogle af de større revisionsfirmaer rettet kritik af de nye stramme arbejdsudlejeregler, som

kritiserer at ”… fortolkningen var i strid med dobbeltbeskatningsoverenskomsterne” samt at ”…

skattemyndighederne har fortolket den nye regel alt for bredt og dermed uretmæssigt også har ramt

medarbejdere i udenlandske virksomheder, der har opereret 100% selvstændigt i Danmark4”.

På baggrund af kritikken af den nye regel om arbejdsudleje valgte SKAT, at udsende et styresignal om

arbejdslejereglerne til høring i marts 2014, som i juni 2014 blev vedtaget. I Styresignalet præciseres det fra

SKAT’s side hvornår der er tale om arbejdsudleje.

3 http://da.wikipedia.org/wiki/Social_dumping

4 Bilag 1, Information fra Deloitte
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1.2 Problemformulering

Afhandlingens formål er at identificere, redegøre for og analysere problemstillinger vedrørende

arbejdsudleje. Afhandlingen fokuserer på følgende problemstilling i forbindelse med arbejdsudleje:

- Hvad er den skattemæssige sondring mellem arbejdsudleje, outsourcing og entreprise efter vedtagelsen af

Lov nr. 921 af 18. september 2012?

For at besvare ovenstående problemstilling vil nedenstående underspørgsmål blive benyttet:

- Hvordan er begrebet arbejdsudleje opstået som begreb i dansk ret?

- Hvordan blev arbejdsudleje defineret før lovændringen og hvordan er definitionen nu?

- Hvad var baggrunden for lovændringen om arbejdsudleje, og hvad indeholdte lovforslaget L195?

- Hvad var baggrunden for SKAT’s styresignal fra 2014, og hvad indeholdte dette?

- Hvordan harmonerer praksis på området efter SKAT’s styresignal med de oprindelige intentioner med

L195?

1.3 Afgrænsninger

Der afgrænses i afhandling fra beskrivelse og analysering af lovændringens effekt på social dumping.

Det primære fokus for opgaven vil være på den fysiske udenlandske arbejdstager, da problemstillingen

vedrørende arbejdsudleje især omhandler den udenlandske arbejdstagers subjektive skattepligt over for

Danmark. Arbejdsudleje vil for den danske virksomhed inkludere en indeholdelsespligt, som i opgaven er

mere sekundært beskrevet, da denne ligeledes er af væsentlig betydning i forhold til afhandlingens

problemstillinger.

OECD’s modeloverenskomst med kommentarer vil være udgangspunktet for sammenligningen med dansk

ret, da det er denne model, der typisk ligger til grund for de indgåede dobbeltbeskatningsaftaler, og som

fortolkning af eksisterende aftaler sker ud fra. Det er dog forfatteren bekendt, at de enkelte

dobbeltbeskatningsaftaler kan variere herfra.

Der afgrænses i opgaven fra analyse af OECD modeloverenskomst artikel 15, stk. 3, da denne særundtagelse

er opgavens emnefelt uvedkommende.

Der afgrænses i afhandlingen fra omtale af transporterhvervet, da der inden for denne branche gælder særlige

forhold og regler i forhold til øvrige brancher.

Reglerne om arbejdsudleje gælder ikke såfremt hvervtageren, den udenlandske virksom har fast driftssted

her i landet. Selve begrebet fast driftssted, vil ikke blive yderligere gennemgået i afhandlingen.
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Der afgrænses i afhandlingen imod beskrivelse af dobbeltdomicilklausulens betydning i forhold til

fraflytningsbeskatningsreglerne.

EU retten – der vil i denne afhandling ikke blive taget stilling til EU rettens betydning for afhandlingens

problemstilling.

Begrænset skattepligt – som følge af afhandlingens afgrænsning vil det alene være de i forhold til opgavens

problemstillinger, mest betydelige regler som vil blive gennemgået. Sondringen mellem selvstændig

virksomhed og personer i tjenesteforhold vil af hensyn til afgrænsningen i afhandlingen ikke blive

gennemgået dybdegående i opgaven. Det er dog forfatteren bekendt, at der kan være en række grænsetilfælde

herimellem, som kan løses ved brug af den juridiske vejledning, afsnit C.C.1.2.

Afgørelser og bindende svar - opgaven begrænses til alene at tage stilling til de i opgaven nævnte afgørelser

og bindende svar.

Hvervgiveren afgrænses til i opgaven alene at omfatte 100 % dansk ejet økonomiske selskaber og hvor

arbejdsudlejen sker via et traditionelt 3 parts forhold mellem en udenlandsk hvervtager, udenlandsk

arbejdstager og en dansk hvervgiver.

Lovforslaget L195 havde 5 punkter til behandling, hvoraf den ene er lovændringen om arbejdsudleje. De

øvrige punkter vil ikke blive yderligere gennemgået. Fælles for dem alle er, at reglerne var rettet mod

begrænsningen af social dumping.
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1.4 Strukturen i afhandlingen

Afhandlingens disposition er illustreret i nedenstående figur. De 5 underspørgsmål vil blive undersøgt og

besvaret i 4 afsnit, som er illustreret nedenfor i den grønne boks. Til sidst vil der blive konkluderet, og

hovedspørgsmålet vil blive besvaret samt ske en perspektivering.

Executive summary

Afhandlingen indledes med et executive summary, som opsummerer rapportens hovedpunkter.

Indledning

Her introduceres afhandlingens problemstilling, og afhandlingens problemformulering præciseres. I dette

afsnit vil også model- og metodevalg blive præsenteret, samt hvilke retskilder der er anvendt til afdækning af

problemformuleringen. Tillige vil afhandlingen blive konkretiseret ved afgrænsning af de områder og

problemstillinger, som afhandlingen ikke omhandler. Slutteligt vil der ske en beskrivelse af relevante

terminologier, som er anvendt i afhandlingen samt beskrevet i tidligere afhandlinger inde for problemfeltet.

Lovgivning

Arbejdsudlejebegrebet,

internationalt perspektiv

Indledning

Executive summary

Arbejdsudlejebegrebet, i

intern dansk ret –

historisk set

Arbejdsudlejebegrebet, i

intern dansk ret – efter

(L195)

Perspektivering

Konklusion
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Kapitler

De 5 underspørgsmål vil blive besvaret med udgangspunkt i afsnit 2 – 5. Afhandlingens hovedspørgsmål vil

blive besvaret i afsnit 6.

I afsnit 2, vil den danske grundlæggende lovgivning på området blive gennemgået, herunder en beskrivelse

af den historiske lovgivning med fokus på relevante områder inde for entrepriseaftaler og arbejdsudleje samt

lempelsesregler ved dobbeltbeskatning.

I afsnit 3 vil arbejdsudlejebegrebet i et internationalt perspektiv blive beskrevet ud fra beskrivelse af OECD’s

modeloverenskomst og retskildeværdi.

I afsnit 4 vil arbejdsudlejebegrebet i intern dansk ret blive gennemgået historisk set og frem til lovændringen.

Dette vil sammen med afsnit 3 ske med fokus på at besvare underspørgsmålet: ”Hvordan er begrebet

arbejdsudleje opstået som begreb i dansk ret”. Gennemgangen vil ligeledes tage udgangspunkt i en række

domme og afgørelser med henblik på, at beskrive dansk praksis på området, før lovændringen.

I afsnit 5 vil arbejdsudlejebegrebet i intern dansk ret blive gennemgået efter vedtagelse af lovændringen.

Dette vil sammen med afsnit 4 ske med fokus på at besvare underspørgsmålet: ”Hvordan blev arbejdsudleje

defineret før lovændringen og hvordan er definitionen nu? ”.

Efterfølgende vil baggrunden for- og reaktionerne på selve lovforslaget blive gennemgået. Derudover vil

lovændringen og nøglebegreber heraf blive beskrevet. Dette gøres for at konkludere på underspørgsmålet:

”Hvad var baggrunden for lovændringen om arbejdsudleje, og hvad indeholdte lovforslaget L 195? ”.

Derudover vil den danske praksis i perioden mellem lovændringen og SKAT’s styresignal blive gennemgået.

Dette med fokus på analysering af, hvorvidt intentionen med lovændringen og de forarbejdninger der lå heri,

harmonerer med praksis på området. Slutteligt vil SKAT’s udstedte styresignal blive gennemgået, herunder

reaktionerne herpå. Praksis efter styresignalet bliver gennemgået samt en analyse af, hvorvidt denne har

ændret sig i positiv retning i forhold til de oprindelige forarbejdninger og intentioner med lovændringen.

Dette vil sammen med afsnit 4 ske med fokus på at besvare underspørgsmålene: ”Hvad ved baggrunden for

SKAT’s styresignal fra 2014 og hvad indeholdte dette? ” samt ”Hvordan harmonerer praksis på området

efter SKAT’s styresignal med de oprindelige intentioner med L 195? ”

I afsnit 6 og 7 vil der blive konkluderet på afhandlingens hovedspørgsmål og blive foretaget en

perspektivering.

1.5 Terminologi

Nedenfor er oplistet en række begreber. Det er nødvendigt at fastlægge en fælles begrebsramme for at

opgavelæseren kan opnå samme konklusion på afhandlingens problemstillinger.

Dobbeltbeskatningsoverenskomst = DBO
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Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling = OECD

Kildeskatteloven = KSL

Statsskatteloven = SL

Selskabsskatteloven = SEL

Lov nr. 921 af 18. september 2012 er vedtagelsen af L 195. I opgaven tages der primært udgangspunkt i den

seneste udgave af lovforslaget, som blev vedtaget, hvorfor der som udgangspunkt ikke er forskel i de 2

begreber, når de anvendes i afhandlingen.

1.6 Metode- og modelvalg

Afhandlingens overordnede problemstilling og underspørgsmål vil blive besvaret på baggrund af den

juridiske metode, hvor gældende ret fastlægges gennem fortolkning af anerkendte retskilder og analyser og

anvender disse i den rette sammenhæng.

Den juridiske metode er ligeledes den af domstole, jurister mv. anvendte metode til at løse juridiske

problemstillinger. Anvendelse af den juridiske metode sikrer en valid og rigtig rets dogmatisk analyse5. Da

metoden som anvendes i afhandlingen er den samme som juristerne bruger, sikres det, at resultatet for alle

parter vil være ens, som følge af samme forforståelse og fortolkningsstil5.

Ved den juridiske metode inddeles retskilderne i 4 grupper:

 Regulering (retskilden)

 Retspraksis (områdets)

 Rets sædvaner

 Forholdets natur

Der er ikke en egentlig rangorden imellem retskilderne, dog starter man i praksis typisk med rækkefølgen

oppe fra og ned6.

Forarbejdningerne, høringsprocessen, samt OECD 2010-modeloverenskomst med kommentarer er inddraget

for at forstå baggrunden og motivet for lovændringen af arbejdsudleje.

Relevante artikler fra advokater, revisorer og samt andre fagfolk er ligeledes inddraget.

1.7 Tidligere studier

Delelementer i denne afhandlings problemfelt er undersøgt i tidligere kandidat- og masterafhandlinger, dette

som naturlig følge af, at der siden 2010 er sket store ændringer i både OECD’s fortolkning af arbejdsudleje

5 Nielsen, 2011, side 31

6 Nielsen, 2011, side 32
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og intern dansk lovgivning omkring sondringen mellem arbejdsudleje, entreprise og outsourcing. Nedenfor

er forsøgt skitseret en tidslinje for de seneste års væsentlige ændringer på området, samt navn- og tidspunkt

for øvrige afhandlinger:

Kilde: Egen tilblivelse

Denne afhandling adskiller sig, fra de øvrige inde for problemfeltet ved, som følge af den tidsmæssige

placering, at kunne analysere praksis efter det vedtagne styresignal. Derudover vil der i denne afhandling

blive lagt betydelig mere vægt på praksis på området ved gennemgang af sager og bindende svar frem til d.

27. nov. 2014, hvilket vil skabe et øget konklusionsgrundlag i forhold til hvorledes praksis harmonerer med

lovforarbejdningerne, lovændringen og OECD’s modeloverenskomst og endeligt vil bidrage til besvarelsen

af afhandlingens problemformulering omkring den skattemæssige sondring af arbejdsudleje, outsourcing og

entreprise efter L 195.
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2. Lovgivningen

2.1 Historisk skattelovgivning
”Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov” med denne ordlyd giver Grundloven i § 43

et grundlag for, at lovgive om beskatning af fysiske og juridiske personer i Danmark.

Frem til år 1922 blev alle centrale skatteretlige spørgsmål reguleret i statsskatteloven, herunder primært

hvilke skattesubjekter der var skattepligtige samt hvad der skulle medregnes til den skattepligtige indkomst

(SL § 4), hvad der ikke skulle medregnes til den skattepligtige indkomst (SL § 5) og hvilke fradrag der

kunne opnås i den skattepligtige indkomst (SL § 6). Efter 1922 er der kommet en lang række af speciallove,

således at statsskatteloven i dag kun indeholder den praktiske betydning af ovenstående skatteretlige

indkomst- samt driftsomkostningsbegreber7.

I statsskatteloven, som ved lov nr. 149 af 10/04/1922 fortsat er gældende, dog som nævnt ovenfor kun af

praktisk betydning i dag som følge af en række vedtagne speciallove, fremgik der elementer af de nuværende

regelsæt omkring subjektiv skattepligt. Begrebet dækker over hvorvidt en person er skattepligtig til landet og

i hvilket omfang.

I statsskattelovens § 2 fremgår bopælsbegrebet, som betyder, at der påhviler skattepligt på ”enhver Person,

Der er bosat her i Landet”. Globalindkomstprincippet fremgik af statsskatteloven ”Som skattepligtig

indkomst betragtes (…) den skattepligtiges samlede Aarsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller

ikke8” dette betød, at al indkomst som den fuldt skattepligtig til Danmark erhverver i Danmark eller

udlandet, beskattes i Danmark.

Hvis en indkomst er skattepligtig her i landet jf. globalindkomstprincippet ligeledes er skattepligtig i

kildelandet, foreligger der en såkaldt dobbeltbeskatningssituation. Tilfældet sker ofte, hvis kildelandet har

lignende regler om begrænset skattepligt som de, der gælder i Danmark ud fra bl.a. reglerne i

kildeskattelovens § 2, som gennemgås jf. nedenfor.

For det fysiske skattesubjekt, som alene er begrænset skattepligtige til Danmark, gælder det såkaldte

territorialprincip, som betyder, at indkomst som har tilknytning til Danmark, beskattes i Danmark.

Ovenstående principper om globalindkomst og territorialprincipper skaber en række problemstillinger, som

tilsigtes løst via en lang række indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster med andre nationer.

7 Lærebog om indkomstskat, side 65.

8 Statsskatteloven § 4
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Afhandlingen vil fokusere på de gældende skattemæssige regler ved sondring mellem arbejdsudleje,

outsourcing og entreprise samt betydningen af den skattemæssige sondring heraf. Derved fokuseres der

primært på reglerne omkring subjektiv skattepligt for fysiske personer.

2.2 Udenlandsk arbejdskrafts arbejdsmuligheder i Danmark
Udenlandsk arbejdskraft kan jf. SKM 2007.608 arbejde og dermed blive skattepligtig til Danmark enten

gennem entreprise, arbejdsudleje eller gennem ansættelse hos den danske arbejdsgiver. Sidstnævnte

beskrives dog ikke nærmere jf. afhandlingens afgrænsning, da der i så fald vil foreligge begrænset skattepligt

hvorved reglerne om arbejdsudleje vil bortfalde.

Beskatning af indtægter har hjemmel i statsskattelovens §§ 4-6 som danner rammerne, hvorefter

kildeskatteloven (KSL) indeholder reglerne om subjektiv skattepligt for fysiske personer (som gennemgås jf.

afsnit 2.3). Skattepligten kan opdeles i ubegrænset skattepligt, begrænset skattepligt og skattefrihed.

Reglerne om arbejdsudleje er en diskussion om, hvorvidt der for de fysiske personer foreligger en begrænset

skattepligt eller ej (som gennemgås jf. afsnit 2.4). En begrænset skattepligt omfatter indtægter, der efter

lovgivers opfattelse har en sådan tilknytning til Danmark, at de skal beskattes her uanset personens

manglende tilknytning til landet.

2.2.1 Aftaleretlig sondring mellem arbejdsudleje og entreprise

Begrebet arbejdsudleje tager ”… sigte på entrepriselignende forhold9”. Således blev arbejdsudlejes

tilknytning fastslået i betænkningen til den senere vedtagne Lov nr. 244 af 9. juni 1982, som jf. afsnit 4.

Arbejdsudlejebegrebet – i intern dansk ret – historisk set, var den første lov, hvor begrebet arbejdsudleje

fremgik.

Hvorvidt der mellem den udenlandske og danske virksomhed er lavet en entreprisekontrakt, afhænger af

indholdet i aftalen. SKAT lagde før lovændringen i 2010 primært vægt på selve indholdet af aftalen,

hvorimod SKAT efter lovvedtagelsen ligger den primære vægt på arten af tjenesteydelsen i forhold til den

hvervgivende virksomhed.

Den aftaleretlige sondring mellem arbejdsudleje og entreprise bygger på selve forpligtelsen i aftalen.

I en entrepriseaftale vil den udenlandske virksomheds (hvervtager) forpligtelse, rette sig imod et bestemt

afgrænset arbejdsresultat over for den danske virksomhed (hvervgiver). Det er dermed selve arbejdsresultatet

der i aftalen lægges vægt på. Når aftalen bygger på det endelige resultat, som skal leveres inde for en bestemt

9 LFB 1982-05-28 nr. 130A Ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven
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periode, vil ansvar og risiko for arbejdets udførelse lægge hos hvervtageren over for hvervgiveren. Før

lovændringen havde SKAT udgivet en vejledning til udformningen af selve indholdet af aftalen10. Dermed

havde virksomhederne en skabelon til en skattemæssig accepteret entrepriseaftale.

Den skattemæssige sondring mellem arbejdsudleje, entreprise og outsourcing vil jf. afhandlingens

problemformulering, blive gennemgået, analyseret og konkluderet på senere i afhandlingen.

Som nævnt tidligere i opgaven vil det have stor betydning for den udenlandske arbejdsyder samt Danmark,

hvorvidt Danmark som kildeland kan opnå adgang til skatteprovenuet i stedet for domicillandet. Den danske

virksomhed skal ved arbejdsudleje indeholde skatten ved betaling af fakturaen og opnår samtidig et

skattefradrag i indkomstårets skatteopgørelse. Derved mister den danske virksomhed alt andet lige ikke

noget kontant ved vurderingen af entreprise kontra arbejdsudleje. Det kan dog have en sekundær betydning

på selve honorarets fastsættelse, såfremt den udenlandske virksomheds dækningsbidrag mindskes ved denne

skatteindeholdelse. Den udenlandske arbejdstager vil, afhængigt af skattetrykket i domicil- og kildelandet,

opnå en mindre udbetalt løn, hvilket ofte vil være tilfældet såfremt kildelandet er Danmark, som følge af det

høje skattetryk. Dette vil medvirke til at arbejdstagerne vil kræve en højere bruttoløn hos den udenlandske

virksomhed, som i modtræk vil skulle opjustere honoraret til den danske virksomhed. Herved ville de

konkurrencemæssige fordele for den udenlandske virksomhed mindskes, da de derved ikke i samme omfang

ville kunne konkurrere på skattefordelene, som jf. afsnit 5.1 også var et af de tilsigtede mål ved

lovændringen.

2.2.2 Beskatning ved arbejdsudleje og entreprise
Beskatningen for den arbejdsudlejede er forskellig, alt efter om der er konstateret arbejdsudleje eller

entreprise. Reglerne om arbejdsudleje præciserer reglerne for hvornår, der foreligger subjektiv skattepligt for

personer.

Den arbejdsudlejede har 2 valgmuligheder såfremt arbejdsudleje er konstateret:

1. Beskatning ud fra arbejdslejereglerne efter jf. KSL § 2 stk. 4

2. Beskatning som begrænset skattepligtig lønmodtager efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1.

Såfremt den arbejdsudlejede arbejder i et arbejdsudlejeforhold, vil denne have mulighed for at lade sig

beskatte efter reglerne om arbejdslejereglerne eller lade sig beskatte efter reglerne om begrænset skattepligt.

Såfremt den arbejdsudlejede arbejder i et entrepriseforhold, vil denne i nogle tilfælde skulle beskattes efter

reglerne om begrænset skattepligt (se afsnit 2.4). Som udgangspunkt vil der i mange tilfælde dog ikke ske

dansk beskatning af en arbejdstager, såfremt der er indgået en entreprisekontrakt, som SKAT har accepteret,

da arbejdsperioden og opholdstiden typisk er af kortere karakter.

10 SKM2007.608.SKAT Entrepriseaftaler - vejledning
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Beskatning efter arbejdslejereglerne sker jf. KSL § 2 stk. 4 ved indeholdelse af skat jf. KSL § 48 B, samt

erlæggelse af arbejdsmarkedsbidrag på 8%. Jf. KSL § 48B, stk. 1. beregnedes arbejdsudlejeskatten som 30%

af bruttoindtægten (endelig skat). Det er jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 3 uden betydning for skattepligten i hvilken

form vederlaget udbetales i. Dette betyder, at det foruden lønnen, er alle former for personalegoder der som

udgangspunkt er omfattet af bestemmelsen. Undtaget er dog fri kost og logi, som beskrives nedenfor jf.

afsnit 2.3.

Den danske virksomhed hæfter alene for ikke indeholdt arbejdsudlejeskat, hvis der er udvist forsømmelighed

jf. KSL § 69, der er altså ikke indført solidarisk hæftelse for arbejdsudlejeskatten.

Arbejdsudlejeskatten, som marginalt bliver 35,6% ligger meget tæt op ad den direkte gennemsnitsskat i

Danmark for lavt og gennemsnitslønnede jf. nedenstående figur 1.

Arbejdsudleje Entreprise

Begrænset skattepligt,

arbejdsudlejebeskatning

Begrænset skattepligt,

almindelige regler

Ej skattepligtig

Udenlandsk
arbejdskraft

Ansættelse
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Ved arbejdsudleje er den udenlandske arbejder formelt i ansættelsesforhold til deres udenlandske

arbejdsgiver, hvilket betyder, at det er denne der udbetaler lønnen. Det er dog den danske hvervgiver der har

indeholdelsespligten for A-skat og AM-bidrag.

International dobbeltbeskatning af den samme indkomst ville midlertidigt være dræbende for det

internationale samarbejde. Det er derfor hensigtsmæssigt, at landende imellem indgår en

dobbeltbeskatningsoverenskomst. ”En dobbeltbeskatningsoverenskomst forhindrer international

dobbeltbeskatning ved på gensidig basis at pålægge de enkelte lande en forpligtelse til at reducere den

beskatning, som ellers ville indtræde efter de interne regler11”. Samtidig hermed, sikrer en DBO imellem

landende en rimelig fordeling af selve skatteprovenuet. Der er også en række andre formål med indgåelse af

en DBO, herunder at ”… forhindre diskrimination, give mulighed for gensidig kontakt direkte mellem de

enkelte landes øverste skattemyndigheder (de kompetente myndigheder) uden om de sædvanlige

diplomatiske kanaler, fremme gensidig udveksling af oplysninger mellem skattemyndighederne og sikre

gensidig hjælp til inddrivelse af skatter11”.

11 OECD’s modeloverenskomst 2010 – med kommentarer, Niels Winther-Sørensen side 5.
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Danmark har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster med en lang række lande11 og den arbejdsudlejede

vil, såfremt der er lavet en DBO aftale mellem Danmark og hjemlandet, kunne undgå dobbeltbeskatning.

Den arbejdsudlejede vil, såfremt denne lader sig beskatte efter reglerne om arbejdsudlejebeskatning, som

udgangspunkt ikke have nogen former for fradrag i indkomsten12. Der vil dog være mulighed for at modtage

fri kost og logi, uden at der skal indeholdes 30% skat heraf, såfremt den arbejdsudlejede overholder

betingelserne i rejsereglerne13- Dette afgjorde landskatteretten d. 7. maj 2013 jf. SKM2013.182.LSR, og blev

en praksisændring, da det tidligere alene var en mulighed for udenlandske medarbejdere, der havde valgt, at

lade sig beskatte efter reglerne om begrænset skattepligt.

Der kan være en række fordele for den arbejdsudlejede i, at lade sig beskatte som begrænset skattepligtig i

stedet for efter arbejdslejereglerne. Den begrænset skattepligtige vil kunne opnå personfradrag, såfremt

personen er begrænset skattepligtig i et helt indkomstår (ellers kan anvendes en særlig ”helårsomregner”).

Derudover kan der opnås et beskæftigelsesfradrag ved lønindkomst. Hvis den arbejdsudlejede er lønansat

igennem et udenlandsk udlejerfirma, kan denne ligeledes være berettiget til kørselsgodtgørelse samt opnå

fradrag for fagforeningskontingent, a-kasse bidrag, underholdningsbidrag og børnebidrag14 som ligeledes kan

minimere skattebetalingen.

Ovenstående er forsøgt eksemplificeres jf. nedenfor:

12 Ligningsvejledningen C.F.3.1 – afsnit ”Grundlaget for opgørelse af arbejdsudlejeskat”.

13 Rejsereglerne er overholdt, såfremt den arbejdsudlejede har bibeholdt deres bolig i udlandet og kun arbejder

midlertidigt i Danmark.

14 Grænsegængerreglen af 26.02.2013
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Figuren er af egen tilblivelse, baseret på gennemsnitlige satser er hentet fra Revisor manual 2014-1, T- Helmo Madsen, 2014, side 112.

Som det fremgår af ovenstående eksempel samt af figur 1 på side 18, ligger marginalskatterne, såfremt den

arbejdsudlejede ligger under topskattegrænsen, på niveau uagtet hvilken metode den udenlandske arbejder

benytter, hvilket antages at være tilfældet i langt de fleste tilfælde. Dog bør ligningsmæssige fradrag og evt.

kapitalindkomst tages i betragtning ved valg af metode, samt hvor lang en periode den arbejdsudlejede er

begrænset skattepligtig til Danmark i.

Skattepligtig indkomst

Personlig indkomst

+/÷ Kapitalindkomst

÷ Ligningsmæssige fradrag

= Skattepligtig indkomst

Arbejdsudleje

Personlig indkomst 300.000

+/÷ Kapitalindkomst 0

÷ Ligningsmæssige fradrag 0

Skattepligtig indkomst 300.000

AM-Bidrag, 8 % (24.000)

Skattepligtig indkomst (efter AM-bidrag) 276.000

Skat, 30 % (82.800)

Udbetalt 193.200

Marginalskatteprocent -35,6%

Begrænset skattepligtig

Indtægt 300.000

AM-Bidrag, 8 % (24.000)

Personlig indkomst 276.000

Bundskat, 6,83 % (2014) af 276.000 (18.851)

Sundhedsbidrag, 5 % (2014) af 199.200 (276.000 - 76.800) (9.960)

Kommuneskat, ca. 24,6% af 199.200 (276.000 - 76.800) (48.804)

Udbetalt 198.385

Marginalskatteprocent -33,9%

Personfradrag 42.800

Beskæftigelsesfradrag 19.000

A-kasse 5.000

Kørselsfradrag 10.000

Samlet fradrag 76.800
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Det er den danske arbejdsgivers pligt ved arbejdsudleje, at opgøre det beløb, der skal indeholdes A-skat af,

og derved skaffe sig oplysninger hos den udenlandske arbejdsgiver om hvor stor en del af vederlaget, der kan

henføres til vederlag til den arbejdsudlejede arbejdstager, alternativt skal der indeholdes skat af det samlede

vederlag. Der skal jf. ovenfor indeholdes AM-bidrag samt arbejdsudlejeskat. Skatten skal tilbageholdes i

vederlaget til den udenlandske arbejdsgiver.

2.2 Subjektiv skattepligt
I KSL findes der regelsæt omkring subjektiv skattepligt for fysiske personer. Allerede i KSL § 1 findes der

regler om ubegrænset skattepligt for personer, der har bopæl og ophold mv. i Danmark. Den ubegrænsede

skattepligt medfører, at samtlige indtægter som den fysiske person oppebærer fra både Danmark og udlandet

skal beskattes i Danmark jf. SL § 4. I KSL § 2 findes der regler om begrænset skattepligt, til forskel fra ved

ubegrænset skattepligt, beskattes hér alene de indtægter som efter lovgivers opfattelse har en sådan

tilknytning til Danmark, at de skal beskattes her, dette uagtet personens manglende tilknytning til landet.

Reglerne om subjektiv skattepligt må dog suppleres med reglerne i de dobbeltbeskatningsaftaler som

Danmark har indgået med en lang række lande. Aftalerne sikrer, at der i en række tilfælde undgås

dobbeltbeskatning, at der skærmes af for skatteflugtmuligheden, samt at skatterne bliver fordelt mellem

kilde- og domicilland.

Dobbeltbeskatning forsøges undgået ved i national lovgivning at give mulighed for lempelse jf. LL § 33.

Lempelsen består i, at skat der er betalt i udlandet af indkomst som også beskattes her i landet, inden for

nogle rammer kan fratrækkes, i den skat der skal betales til Danmark.

Reglerne om subjektiv skattepligt for personer er en del af dansk udlandsskatteret. Dansk udlandsskatteret er

et sammensurium af de regler i dansk intern ret, der regulerer situationer, hvor der er tilknytning til både

Danmark og et eller flere andre lande. Tilknytningen kan bl.a. være i henhold til en person, et selskab, en

indkomst, en udgift eller en formue. I dansk udlandsskatteret er den mest centrale bestemmelse i

statsskattelovens § 4, som jf. tidligere beskrevet fastsætter, at der i dansk skatteret gælder

globalindkomstprincippet.

Forskellen i skattepligten knytter sig primært til den skattepligtiges tilknytning til landet. Fuldt skattepligtige

fysiske personer har som hovedregel en personlig tilknytning til landet og beskattes ud fra

globalindkomstprincippet, hvorimod begrænset skattepligtige fysiske personer alene har en økonomisk

tilknytning til landet og beskattes ud fra territorialprincippet.
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Afhandlingens centrale hovedemne, arbejdsudleje, og lovændringen heraf omhandler definition og ændringer

i kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3 (begrænset skattepligt). Reglerne om arbejdsudleje, påvirker også

reglerne om entreprisekontrakter. Såfremt en arbejdstager, under visse betingelser som vil blive nærmere

gennemgået senere i afhandlingen, igennem en af SKAT accepteret entrepriseaftale arbejder i Danmark, vil

han ved kortere ophold i Danmark, og under en række yderligere betingelser kunne undgå beskatning af sin

indkomst i Danmark jf. gældende DBO aftaler ml. domicil- og kildeland. Da det er almen kendt, at Danmark

har et af verdens højeste skattetryk, vil det derfor være af væsentlig betydning for den skattepligtige,

hvorvidt der konstateres arbejdsudleje eller ej.

Som følge af afhandlingens problemstilling vil begrebet ”begrænset skattepligtig” blive gennemgået mere

dybdegående, da det er inden for dette regelsæt afhandlingens problemstillinger ligger.

2.3 Begrænset skattepligtig
Begrænset skattepligtige personer, er personer der fra kilder i Danmark modtager indkomst. Jeg vil i

afhandlingen kort gennemgå de eksisterende regler inden for lønindtægter, arbejdsudleje og

konsulenthonorarer, da disse jf. afgrænsningen vurderes mest relevante.

Begrænset skattepligtige personer er jf. KSL § 2 stk. 1, nr. 1, personer der arbejder i Danmark som

lønmodtager, men som er bosat i udlandet. Dette er tilfældet såfremt to betingelser er opfyldt:

Subjektiv skattepligt

Fuld skattepligt

(globalindkomstprincippet)

(personlig tilknytning)

Begrænset skattepligt

(territorialprincippet)

(økonomisk tilknytning)
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Erhvervelse af indkomst for personligt arbejde i tjenesteforhold (jf. KSL § 2, stk. 1, litra a)

”Den begrænsede skattepligt for arbejdsindkomst omfatter alle former for vederlag, dvs. også alle former for

skattepligtige personalegoder15”. Begrebet ”tjenesteforhold” er nærmere defineret i den juridiske vejledning

afsnit C.F.3.1. Heraf fremgår det, at ”Der foreligger et tjenesteforhold, når indkomstmodtageren udfører

arbejdet efter arbejdsgiverens anvisninger og for dennes regning16”. Dette afgrænser selvstændige

virksomheder, som typisk udfører arbejdet for egen regning og risiko. Der kan dog være tilfælde hvor den

praktiske betydning af den selvstændige virksomhed bliver undermineret som følge af arbejdsforholdets

karakter. Ligeledes er der jf. den juridiske vejledning et eksempel, hvor en dansk virksomhed indgår aftale

med en person, der er registreret som selvstændig murer i sit hjemland. Den danske virksomhed afholder dog

alle væsentlige erhvervsmæssige omkostninger samt risiko, hvorfor den udenlandske person, på trods af sin

selvstændige virksomhed, vil blive betragtet som værende i tjenesteforhold. Der er en række yderligere

kriterier, der gør sig gældende jf. den juridiske vejledning C.C.1.2. Disse vil dog i forhold til afhandlingens

afgrænsning ikke blive gennemgået yderligere.

Arbejdet er udført her i landet (jf. KSL § 2, stk. 1, litra a)

Såfremt arbejdet ikke er udført i Danmark, vil arbejdsindkomsten ikke være skattepligtig. Det afgørende for,

hvorvidt arbejdet er udført i landet, er ikke hvorvidt arbejdsgiveren, som udbetaler lønnen er dansk eller

udenlandsk, men alene hvorvidt arbejdet fysisk er udført her i landet. Der jf. KSL § 2, stk. 9 fastsat en 183-

dages-regel, som betyder, at vederlag som udbetales af en arbejdsgiver, som ikke har hjemting her i landet,

ikke er omfattet af den begrænsede skattepligt, medmindre den skattepligtige inde for en 12-måneders

periode har opholdt sig i landet i mere end 183 dage tilsammen. Såfremt vederlaget udbetales af en

arbejdsgiver, der uden at have hjemting her i landet, er skattepligtig hertil pga. fast driftssted, er indkomsten

dog omfattet af begrænset skattepligt jf. KSL § 46, stk. 4.

183-dages reglen har i medierne været omdrejningspunkt for megen debat fx Stephen Kinnock sagen17.

Højesteret har bl.a. i SKM2007.308.HR på baggrund af en formodning om, at en ej fuldt skattepligtig

direktør havde gjorde brug af sin fritidsbolig i Sverige og derved fysisk formodedes at udnytte muligheden

for at arbejde i Danmark for det danske selskab, hvori han var ansat. Direktøren blev afgjort til, at være

begrænset skattepligtig til Danmark. I en lignede afgørelse SKM2006.547.HR afgjorde højesteret ligeledes,

at en dansker bosiddende i England, men som reelt blev vurderet til at foretage arbejde for et dansk

søsterselskab, som derved var hans reelle arbejdsgiver, blev begrænset skattepligtig af hans honorar hermed.

15 Lærebog om indkomstskat, side 753

16 Den juridiske vejledning, C.F.3.1 Begrænset skattepligt

17 Afgørelse, SKAT d. 16. sep. 2010 – Stephen Kinnock
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Tidligere gjaldt en yderligere betingelse omkring at lønnen skulle udbetales fra en arbejdsgiver med

hjemsted eller fast driftssted i Danmark, således at virksomheden også var skattepligtig jf. KSL § 2, stk. 1,

nr. 4. Denne bestemmelse blev fjernet ved lov nr. 921 af 18. september 2012 og skal ses i sammenhæng med

dobbeltbeskatningsoverenskomsterne som gennemgås senere i opgaven18.

Bag begrebet arbejdsudleje, ligger der en grundlæggende forudsætning om, at de udenlandske arbejdstagere

er ansat hos en udenlandsk arbejdsgiver, der har indgået en aftale med en dansk virksomhed om at stille de

udenlandske arbejdstagere til rådighed for den danske virksomhed, for at udføre arbejde her i landet16. Det er

derfor essentielt at fremhæve, at såfremt arbejdstager vurderes som værende lønmodtager i den danske

virksomhed, vil der ikke være tale om arbejdsudleje, men i stedet om begrænset skattepligt.

Som eksempler på afgørelser hvor arbejdstageren på trods af at denne ikke var lønmodtager i en dansk

virksomhed, som følge af arbejdets karakter mv. alligevel blev anset som værende i lønmodtagerforhold og

dermed begrænset skattepligtig, kan nævnes: SKM2014.411.VLR samt SKM2014.331.BR. I begge afgørelse

havde danske virksomheder gjort brug af polske håndværkere i en sådan grad, at en substans-over-form

analyse alligevel afgjorde, at der var tale om lønmodtagerforhold.

3. Arbejdsudlejebegrebet – internationalt perspektiv

I dette afsnit vil tilblivelsen af begrebet arbejdsudleje i internationalt perspektiv blive undersøgt, samt hvilke

faktorer, der har haft primær indflydelse herpå.

”OECDs modeloverenskomst med kommentarer” bliver gennemgået med udgangspunkt i

arbejdsudlejebegrebet i den internationale skatteret og selve retskildeværdien heraf vil blive vurderet.

I afsnit 4 og 5 vil arbejdsudlejebegrebet i intern dansk skatteret blive undersøgt både før- og efter

vedtagelsen af L 195, samt før- og efter SKAT’s offentliggørelse af styringssignalet i juni 2014. Den interne

danske skatteret og senere den danske praksis vil derefter blive sammenholdt med OECD’s

modeloverenskomst med kommentarer.

18 Lærebog om indkomstskat, side 754
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I nedenstående afsnit, vil den historiske udvikling af arbejdsudlejebegrebet i OECD blive beskrevet, frem til

2010-udgaven af modeloverenskomsten, hvor den seneste fortolkning af begrebet fremgår.

3.1 Rapport om arbejdsudleje i 1985
I 1985 udgav OECD rapporten ”taxation issues relating to international hiring-out of labour”. Rapporten

gjorde det klart, at udlejning af arbejdskraft udgjorde en særlig skattemæssig problemstilling, som på

daværende tidspunkt ikke blev løst. Rapporten definerede arbejdsudleje som et 3-parts forhold mellem

arbejdsudlejeren, arbejdsyderen og hvervgiveren.

3.2 OECD modeloverenskomst, år 1992 til 2010
På baggrund af fokuseringen på denne problemstilling blev der i kommentarerne til 1992-

modeloverenskomsten tilføjet bemærkninger (indsat i afsnit artikel 15 som pkt. 8) om fordelingen af retten til

beskatningen, således, at kildelandet kunne opnå beskatningsretten såfremt der blev konstateret

arbejdsudleje. Som nævnt i afsnittet: ”Subjektiv skattepligt” kunne kildelandet ved almindelig entreprise

alene opnå beskatningsretten under visse forudsætninger. Ved konstatering af arbejdsudleje kunne

kildelandet fremadrettet opnå retten til beskatning uagtet ovenstående forudsætninger allerede fra dag 1.

I kommentarerne til 1992-modeloverenskomsten lagde OECD vægt på, at den reelle arbejdsgiver til

arbejdsyderen skulle fastlægges. Der skulle tages stilling til, om det formelle arbejdsgiverforhold i

domicillandet var reelt gældende eller om det i virkeligheden eksisterede mellem hvervgiveren i kildelandet.
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Arbejdsgiveren var jf. OECD 1992-modeloverenskomsten den person, der havde rettighederne til det udførte

arbejde og som bar ansvaret og risikoen ved arbejdets udførelse19.

Det formelle arbejdsgiverforhold skulle inden 2010 findes jf. pkt. 8 i kommentarerne ved, at tillægge

rettigheden til det udførte arbejde, ansvaret og risikoen ved arbejdets udførelse betydning; det såkaldte

”substance over form”-princip. Selve arbejdsgiverbegrebet blev defineret i 1992-modeloverenskomsten og

var uændret fra til 2010-udgaven20. Heraf fremgik det, at hvervgiveren, som er brugeren af arbejdskraft, kan

blive anset som den reelle arbejdsgiver baseret på en samlet vurdering af følgende forhold19:

1. Udlejeren bærer ikke ansvaret eller risikoen for arbejdsresultatet;

2. Brugeren har instruktionsmyndigheden over arbejdstageren;

3. Arbejdet udføres på en arbejdsplads, som brugeren kontrollerer og er ansvarlig for;

4. Vederlaget til udlejeren beregnes på grundlag af den tid, der er medgået, eller i andre henseender

Under hensyntagen til en sammenhæng mellem dette vederlag og den løn, som arbejdstageren

modtager;

5. Hovedparten af arbejdsredskaber og materiel stilles til rådighed for arbejdstageren af brugeren;

6. Antallet af arbejdstagere og deres kvalifikationer ikke ensidigt bestemmes af udlejeren.

3.3 OECD modeloverenskomst, år 2010 -
I 2010 ændrede OECD væsentligt i kommentarerne til artikel 15. Fokus blev ændret, således at

arbejdsgiverbegrebet blev udvidet21. Selve begrebet ”arbejdsudleje” blev fjernet af kommentarerne og i

stedet blev der fokuseret på, hvorvidt der eksisterede et ansættelsesforhold eller ej. Beskatningsretten, som er

baseret på den reelle arbejdsgiver, forblev uændret, mens selve arbejdsgiverbegrebet blev ændret til i mere

bredt omfang at vurdere substansen i forhold til formen end tidligere.

I 1992-versionen af OECD modeloverenskomsten blev arbejdsudleje alene omtalt i et enkelt punkt i artikel

1522. I 2010-versionen er arbejdsudlejebegrebet, gennem øget fokusering på reelt ansættelsesforhold jf.

ovenfor, udvidet og omfatter nu pkt. 8 – 8.28 i artikel 15.

Der eksisterer jf. OECD 2010-modeloverenskomst, som fortsat er gældende i dag23, ikke længere nogen

præcis beskrivelse af den reelle arbejdsgiver, da spørgsmålet er udlagt til intern ret. Dog indeholder og

19 Dette stemmer overens med efterfølgende modeloverenskomstversioner i 2005 og 2008, artikel 15, pkt. 8.

20 SR-Skat nr. 3/2013, artikel SR.2013.171

21 OECD 2010-modeloverenskomstens kommentarer til artikel 15, pkt. 8.1, sidste led.

22 OECD 1992-modeloverenskomstens kommentarer til artikel 15 - pkt. 8
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bidrager pkt. 8 – 8.28 til fortolkning af, hvornår der kan anses at foreligge arbejdsudleje, ud fra en række

kriterier, eksempler mv.

I OECD’s 2010-modeloverenskomst artikel 15 beskrives beskatning af indkomst fra ansættelsesforhold

således:

”Stk. 1. Såfremt bestemmelserne i art. 16, 18 og 19 ikke finder anvendelse, kan gage, løn og andet vederlag

for personligt arbejde, oppebåret af en person, som er hjemmehørende i en af de kontraherende stater, kun

beskattes i denne stat, medmindre arbejdet er udført i en anden kontraherende stat. Er arbejdet udført der, kan

det vederlag, der hidrører derfra, beskattes i denne anden stat.

Stk. 2. Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan vederlag, som en person, der er hjemmehørende i en

kontraherende stat, oppebærer for personligt arbejde i tjenesteforhold, udført i den anden kontraherende stat,

kun beskattes i den førstnævnte stat, såfremt:

a) modtageren opholder sig i den anden stat i en eller flere perioder, der tilsammen ikke overstiger 183

dage i nogen 12-måneders-periode, der begynder eller slutter i det pågældende skatteår, og

b) vederlaget betales af eller for en arbejdsgiver, der ikke er hjemmehørende i den anden stat, og

c) vederlaget ikke udredes af et fast driftssted, som arbejdsgiveren har i den anden stat.

Stk. 3. Uanset de foranstående bestemmelser i denne artikel kan vederlag for personligt arbejde, der udføres

om bord på et skib eller et luftfartøj i international trafik eller om bord på et skib, der benyttes til transport i

indre farvande, beskattes i den kontraherende stat, i hvilken foretagendets virkelige ledelse har sit sæde”.

Hovedreglen med hensyn til beskatning af indkomst ved personligt arbejde fastsættes dermed i artikel 15 stk.

1. Udgangspunktet er, at indkomst ved personligt arbejde beskattes i det land, hvor det fysiske arbejde er

udført. Det vil sige, at kildelandet kan opnå beskatningskompetencen på den del af vederlaget, der hidrører

for det i kildelandet udførte arbejde.

Som undtagelse til hovedreglen, fremgår det i artikel 15 stk. 2, at kildelandet, såfremt de tre nævnte

betingelser er opfyldt, alligevel ikke kan opnå beskatningsretten, som dermed vil tilfalde domicillandet.

Der er ydermere en særundtagelse i artikel 15, stk. 3, vedrørende beskatning af personligt arbejde udført på

et skib eller luftfartøj i international trafik eller om bord på et transportskib i indre farvande. Jf.

afhandlingens afgrænsning behandles denne bestemmelse ikke yderligere i afhandlingen.

23 Der findes på tidspunktet for afhandlingens levering en 2014-modeloverenskomst, dog uden ændringer i artikel 15 i

forhold til 2010-versionen.
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Selve baggrunden for ændringen af modeloverenskomsten fremgår af kommentarerne til 2010-versionen:

”Medens kommentaren tidligere behandlede tilfælde, hvor arrangementer var strukturerede med det

hovedformål at opnå fordele af undtagelsen i art. 15, stk. 2, blev det erkendt, at lignende tilfælde kunne opstå

i mange andre situationer, som ikke involverede skattemæssige transaktioner, og kommentaren blev ændret

for at give en mere omfattende diskussion af disse spørgsmål24”.

En af de problemstillinger der er ved afgørelsen af den reelle arbejdsgiver og dermed hvilket land der opnår

beskatningskompetencen, fremgår af art. 15, pkt. 8.4. Herunder fremgår, at mange lande har ”… udviklet

forskellige regler og kriterier i lovgivningen eller i retspraksis (f.eks. “substance over form” regler) med det

formål, at sondre mellem tilfælde, hvor tjenesteydelser, der leveres af en fysisk person til et foretagende, skal

anses for at være leveret i et ansættelsesforhold og tilfælde, hvor sådanne tjenesteydelser skal anses for at

være leveret i henhold til en kontrakt mellem to adskilte foretagender. Denne sondring er vigtig i forbindelse

med anvendelsen af bestemmelserne i art. 15, især bestemmelserne i stk. 2, litra b) og c)”.

Ved at der fokuseres på det reelle aftaleindhold, frem for formalia (”substance over form”) imødegås

misbrug og samtidigt sikres de enkelte lande det korrekte skatteprovenu. Håndtering af ”substance over

form” reglen blev i praksis anvendt i forbindelse med SKM2012.18.BR hvor byretten i en sag om tyske

slagteriarbejdere ved en ”substance over form” – analyse fandt, at der som følge af bl.a. uklarhed i

opgavebeskrivelsen, vederlagets beskrivelse som ”skæreløn”, hvervgiverens udøvende overordnede ledelse

af arbejdet, samt at hvervgiveren lagde lokaler og redskaber til arbejdets udførelse, var tale om arbejdsudleje

på trods af, at der formelt var indgået en entreprisekontrakt mellem hvervtager og hvervgiver. I en lignende

sag, SKM2012.169.BR, der omhandlende polske håndværkere, vurderede byretten ud fra en ”substance over

form” – analyse, at de polske håndværkere var omfattet af arbejdsudlejereglerne, som følge af, at honoraret

blev baseret på medgået tid samt at den overordnede ledelse blev foretaget af den danske hvervgiver, som

også blev vurderet som værende den reelle arbejdsgiver, dette på trods af en formelt indgået

entreprisekontrakt og en faktisk ansættelse af arbejdstageren hos hvervtageren.

OECD deler OECD-landende op i 2 grupper25, baseret på deres forskellige respektive nationale lovgivning:

1. Lande der som udgangspunkt altid anerkender et formelt kontraktforhold, medmindre der er tale om

manipulation. I disse lande kan tjenesteydelser i ansættelsesforhold alene udføres såfremt der

eksisterer et formelt ansættelsesforhold26.

24 Artikel 15 - pkt. 8.1, OECD 2010-modeloverenskomsten

25 David Munch, SU2012.430, International arbejdsleje, nov. 2012

26 Artikel 15 - pkt. 8.2, OECD 2010-modeloverenskomsten
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2. Lande der anser en person for ansat i eget land (kildelandet), uanset at personen formelt er ansat i et

andet land (domicillandet). Disse lande har som oftest dannet regler specifikt med henblik på at

skelne imellem formel ansættelse og arbejdsudleje (fx ”substance over form” reglerne som er

gennemgået jf. ovenfor).

Arbejdsgiverbegrebet blev fra 2010 lagt ud til vurdering ved de internretlige regler, som dog skulle tillægges

nogle objektive kriterier, som fremgår af pkt. 8.11 som følger:

”En stat kan f.eks. ikke hævde, at tjenesteydelser i henhold til dens nationale lovgivning anses for at udføres i

et tjenesteforhold, hvis det ud fra de relevante faktiske omstændigheder, klart fremgår, at disse

tjenesteydelser udføres i henhold til en kontrakt mellem to separate foretagender om levering af

tjenesteydelser ” samt ”Omvendt, når tjenesteydelser, der er udført af en fysisk person, med rette kan anses

for udført i et ansættelsesforhold og ikke i henhold til en kontrakt mellem to foretagender om udførelse af

tjenesteydelser, skal denne stat også logisk anerkende, at personen ikke udfører samme virksomhed som det

foretagende, der er personens formelle arbejdsgiver”.

Det er tænkeligt, at der kan opstå uenigheder, såfremt arbejdsudlejeforholdet finder sted på tværs af de to

typer af landegrupper. Det er i disse situationer at pkt. 8.11 træder i kraft ved, at beslutningen skal træffes på

objektive kriterier.

Det er jf. pkt. 8.12 dog ikke altid klart hvorvidt tjenesteydelserne, der udføres af en person af arbejdsstaten,

med rette kan anses for udført i et ansættelsesforhold, altså arbejdsudlejesituationen, eller i henhold til en

kontrakt indgået mellem to foretagender, altså entreprisesituationen. Til afklaring i sådanne situationer,

foreskriver modeloverenskomsten, at principperne i pkt. 8.13 anvendes.

Der skal jf. kommentarerne til artikel 15, pkt. 8.13 lægges yderligere vægt på, hvorvidt arten af de

tjenesteydelser der udføres af den fysiske person, udgør en integreret del af den forretningsmæssige

virksomhed, der udøves af hans arbejdsgiver. Dette er baseret på, at det vil være logisk at antage, at der vil

være overensstemmelse hermed, såfremt ansættelsesforholdet er reelt. Det er derfor også vigtigt, at fastslå,

hvorvidt de tjenesteydelser, som udføres af den fysiske person, udgør en integreret del af virksomheden i den

hvervgivende virksomhed. I tillæg til denne vurdering, fremgår det af pkt. 8.13, at det vil være ”…

væsentligt at fastslå, hvilket foretagende der bærer ansvaret og risikoen for arbejdsresultatet”. Hvis

arbejdsopgaven vurderes, at udgøre en integreret del af hvervgiverens virksomhed, vil kildelandet i hvilket

hvervgiveren er hjemmehørende og hvor arbejdet fysisk er udført, opnå beskatningsretten, da hvervgiveren

betragtes som arbejdsgiveren. Det fremgår af pkt. 8.13, at såfremt ydelsen er tilpas adskilt til at opfylde

kriterierne for outsourcing, er der ikke tale om arbejdsudleje. Dette er forsøgt skitseret jf. nedenfor, dog
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under hensynstagen til, at vurderingen i hvert enkelt tilfælde vil bygge på en samlet vurdering af konkrete

forhold.

Yderligere momenter til vurderingen fremgik af pkt. 8.14, heriblandt hvem der kunne pålægge

medarbejderen sanktioner, hvem der kunne opsige kontrakten med personen samt hvem der bestemte

arbejdstider og ferie.

Er arbejdstagers ydelse en

integreret del af hvervgivers

virksomheden?

Ja Nej

Opfyldes kriterierne

for outsourcing?

JaNej

Ej arbejdsudleje

Er arbejdstagers ydelse en

integreret del af den

hvervtagende virksomheden?

Ja Nej

Bærer hvervgiver

ansvar og risiko for

udført arbejde?

JaNej

Arbejdsudleje

Evt. arbejdsudleje, bygger

på en samlet vurdering
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Der er jf. OECD 2010-modeloverenskomsten ydermere angivet en række eksemplar jf. pkt. 8.16 – 8.27, som

landene kan støtte sig op ad, i vurderingen arten af tjenesteydelser, særligt eksempel 8.24 – 8.25 vil blive

gennemgået senere i afhandlingen jf. afsnit 5.6.

Det kan umiddelbart give anledning til en lettere uoverskuelig retsstilling, at modeloverenskomsten på den

ene side kræver en fastlæggelse af den reelle arbejdsgiver, men omvendt lader vurderingen heraf være op til

intern ret, da eksemplerne i OECD (art. 15 pkt. 8.16 – 8.27), som spørgsmålet og beslutningen om

arbejdsgiveren skal løses ved, er uden henvisning til national ret, og derved udtrykker et selvstændigt begreb.

Derudover er den internretlige fortolkning også underlagt en række øvrige objektive kriterier20.

Ændringerne i 2010 kommentarerne vil have betydning for indgåede overenskomster efter 2010, idet der

alene er tale om en ændring og ikke en præcisering af modeloverenskomsten25. Betydningen heraf vil være,

at ”langt størstedelen af de af Danmark før 2010 indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster ikke vil

fordele beskatningskompetencen på baggrund af et kriterium om integreret del af virksomheden20”.

3.4 OECD modeloverenskomst, retskildeværdi

OECD’s modeloverenskomst med kommentarer har ”… ikke i sig selv status som en folkeretligt bindende

traktat27”, dog har modeloverenskomsten ”… fået en helt central betydning i den internationale skatteret27”.

Denne centrale betydning skyldes primært, at modeloverenskomsten anvendes i praksis til udformningen af

de enkelte dobbeltbeskatningsoverenskomster, der indgås. Kommentarerne til modeloverenskomsten

anvendes derved også i praksis til fortolkning af de indgåede dobbeltbeskatningsaftaler, hvilket bl.a. fremgår

af de konkrete henvisninger til modeloverenskomsten i TfS1992, 291 Ø, TfS 1993, 7 H samt TfS 2003, 222

H. Det er i dansk administrative retspraksis ”… fast antaget, at OECD’s modeloverenskomst med

kommentarer skal tillægges betydning ved fortolkning af konkrete dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Synspunktet er også almindelig accepteret i den danske skatteretlige teori27”. Det fremgår også senere i

afhandlingen (under afsnit 5.1), at OECD’s modeloverenskomst er tillagt betydning ved forarbejdningerne til

L 195. Dette på trods af at OECD’s modeloverenskomst ikke indeholder ”… nogen anbefaling, endsige

noget krav, om, at intern ret i de forskellige lande skal harmoniseres eller fortolkes i overensstemmelse med

modeloverenskomsten med kommentarer27”.

Dobbeltbeskatningsaftalerne kan alene ”… benyttes til lempelse af beskatningen. De kan ikke afgive

selvstændig hjemmel for beskatning i tilfælde, hvor sådan hjemmel ikke findes i henhold til de interne

regler28”. Dette fremgik af den nu ophævede bemyndigelseslov. Det blev tilkendegivet ved ophævelsen af

27 OECD’s modeloverenskomst – med kommentarer, Niels Winther-Sørensen, side 6

28 Lærebog om indkomstskat, side 1060
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denne, at det ikke var hensigten at ændre dobbeltbeskatningsoverenskomsternes status, hvorfor dette også

gælder fremadrettet.

Dobbeltbeskatningsaftalerne er derved alene sekundære i forhold til intern gældende ret såsom

kildeskatteloven og selskabsskatteloven. Der kan aldrig ske beskatning i henhold til en DBO. Dette selvom

fx Danmark tildeles beskatningsretten. Der skal være hjemmel til beskatning i intern dansk ret, ellers kan

man ikke gøre brug af DBO’erne.

Det er landenes interne ret, der afgør om en person skal anses som værende hjemmehørende jf. artikel 4 i

modeloverenskomsterne. Det er således op til det enkelte land selv at fastsætte, hvilken tilknytningsgrad der

medfører, at skatteyder anses som værende hjemmehørende i landet. Dette kan medføre en problemstilling

såfremt den skattepligtige dermed bliver hjemmehørende i- og ubegrænset skattepligtig til to lande.

Problemstillingen løses enten ved, at det ene land vil give afkald på at beskatte skatteyderen som ubegrænset

skattepligtig, eller ved at anvende en såkaldt dobbeltdomicilklausul. En dobbeltdomicilklausul fastlægger det

endelige domicilland i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten.

De tilknytningskriterier, som der jf. dobbeltdomicilklausulen skal lægges vægt på, fremgår af art. 4 stk. 2 i

modeloverenskomsten og er i prioriteret rækkefølge denne:

1. Rådighed over fast bolig

2. Personlige og økonomiske interesser (midtpunkt for livsinteresser)

3. Sædvanligt ophold

4. Statsborgerret

5. Gensidig aftale mellem de to lande.

Der tillægges derved mest vægt på den skattepligtiges rådighed over fast bolig. Hvis den skattepligtige enten

har fast bolig i begge lande, lægges der vægt på midtpunktet for hans livsinteresser, altså en vurdering af

hvilket land der indeholder de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser. Hvis spørgsmålet herefter

fortsat ikke er afgjort, lægges der vægt på, i hvilket land den skattepligtige sædvanligvis opholder sig. Gøres

dette i begge lande, tillægges statsborgerretten værdi. Til sidst kan der ske en gensidig aftale mellem

landende, såfremt spørgsmålet ikke kan løses ved punkt 1-4.

Ovenstående problemstilling ved den fysiske person, kan ligeledes opstå med ikke-fysiske personer. Her skal

hjemstedsproblematikken løses ved en vurdering af, i hvilket land den virkelige ledelse har sit sæde jf. art. 4

stk. 3. I de seneste versioner af OECD-modeloverenskomsten fra 2008 og fremefter er der lagt op til at
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selskabet opnår dobbeltbeskatning, altså skattepligt i begge lande, såfremt skattemyndighederne ikke kan

blive enige om, hvor selskabet har sit egentlige sæde og derved skatteretlige hjemsted29.

Såfremt ovenstående problematik medfører, at Danmark bliver tildelt rollen som kildeland, frem for

domicilland, vil den interne ret i Danmark alligevel medføre, at den skattepligtige bliver ubegrænset

skattepligtig til Danmark, da DBO aftalerne jf. tidligere nævnt fraviger i forhold til gældende intern ret.

En skatteyder, som bliver anset for, at have sin hoveddomicil i et andet land, vil jf. SEL § 9, stk. 1, 2. pkt. og

KSL § 1, stk. 2, kunne fradrage udgifter, der vedrører den indkomst som Danmark har beskatningsretten til

jf. DBO’en.

Tildelingen af titlen som hoveddomicilland har stor betydning ved anvendelse af

fraflytningsbeskatningsreglerne, som dog ikke vil blive gennemgået nærmere i forhold til afhandlingens

afgrænsning.

Der er jf. kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 1 hjemmel til at beskatte indtægter fra arbejde i tjenesteforhold,

arbejde udført i Danmark samt hvis vederlaget betales fra en arbejdsgiver med hjemsted eller fast driftssted i

Danmark jf. kildeskatteloven § 2, stk. 9, nr. 2.

Udgangspunkter jf. dobbeltbeskatningsaftalernes art. 15, stk. 1 er, at det er arbejdsstaten der har

beskatningsretten. Af praktiske hensyn har domicillandet dog beskatningsretten jf. art. 15, stk. 2, såfremt

enkelte betingelser er opfyldt jf. afsnit 3.3.

Der blev som nævnt tidligere under afsnit 2.4 ved vedtagelse af lov. nr. 921 af 18. september 2012 ud over

de skærpede regler omkring arbejdsudleje også vedtaget en udvidelse af den danske beskatningsret, således

at selv om arbejdsgiveren ikke har hjemting eller fast driftssted i Danmark, kan Danmark alligevel beskatte

arbejdstageren såfremt han alene opfylder punkt 1 jf. ovenfor jf. KSL § 2, stk. 9, nr. 2.

3.5 Konklusion på gennemgang af OECD modeloverenskomst

I nærværende afsnit er gennemgået OECD modeloverenskomsten, som er udgangspunktet for mange

dobbeltbeskatningsoverenskomster, som også fortolkes i overensstemmelse med kommentarerne hertil.

OECD-modeloverenskomstens artikel 15 omhandler begrebet arbejdsudleje. I 2010 blev kommentarerne til

modeloverenskomsten ændret i betydeligt omfang, for at udvide arbejdsgiverbegrebet, som er et

grundlæggende begreb i vurderingen af arbejdsudleje. I tidligere udgaver af OECD modeloverenskomsten

blev rettigheden til det udførte arbejde, ansvaret og risikoen ved arbejdets udførelse tillagt betydning for

vurdering af den reelle arbejdsgiver og derved vurdering mellem entreprise og arbejdsudleje. I 2010-

modeloverenskomsten blev arbejdsudlejebegrebet fjernet og der blev i stedet fokuseret på, hvorvidt der

29 Lærebog om indkomstskat, side 1070
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forelå et ansættelsesforhold eller ej. Arbejdsgiverbegrebet blev i overenskomsten lagt ud til intern ret, dog

med nogle objektive kriterier og nogle eksempler som skulle anvendes i den samlede bedømmelse. Et nyt

begreb optrådte ligeledes i overenskomsten: ”integreret del af virksomheden” Dette begreb skulle sammen

med en konkret vurdering af ansvar og risikoen for arbejdsresultatet, hjælpe i vurdering af, om der reelt var

tale om et arbejdsgiverforhold eller ej. Begrebet blev introduceret, da det ville være logisk at antage, at

arbejdstagerens arbejde udgjorde en integreret del af den udenlandske virksomhed, hvorigennem han var

ansat. Hvis dette ikke var tilfældet og at arbejdet samtidig udgjorde en integreret del af hvervgiverens

virksomhed, ville det være logisk at antage at den hvervgivende virksomhed reelt var arbejdsgiver, og at

kildelandet derved kunne opnå beskatningskompetencen af arbejdstageren.

4. Arbejdsudlejebegrebet – i intern dansk ret – historisk set

Den interne danske ret skal ses i sammenhæng med- og forlængelse af afsnit 2.3 og 2.4.

Reglerne om beskatning af arbejdsudleje blev første gang indført ved Lov nr. 244 af 9. juni 1982. Indførelsen

af denne paragraf skete på baggrund af ”… et fænomen, som i stigende grad har fået praktisk betydning:

udlejning af arbejdskraft over landegrænserne (arbejdsudleje)30”. Det blev herefter muligt at beskatte udlejet

arbejdskraft fra første arbejdsdag i Danmark. Beskatningen blev gennemført ved indsættelse af KSL § 2, stk.

1, litra c, der omhandlede personers pligt til at svare indkomstskat fra bl.a. indkomst her i landet, hvilket

omfattede indkomst i form af penge samt ydet fri kost og logi til personer, i forbindelse med at være stillet til

rådighed for at udføre arbejde her i landet. Indsættelsen af denne paragraf skete på baggrund af den nordiske

trækaftale31. Det fremgår af trækaftalen med de nordiske lande32, at domicillandet tillægges beskatningsretten

til det i kildelandet oppebårne vederlag, såfremt opholdet er mindre end 183 dage. Som undtagelse hertil

fremgår endvidere: ”Denne bestemmelse sættes ud af kraft (…) når der foreligger udlejning af

arbejdskraft31”. Der var ”… mellem de nordiske lande enighed om, at en arbejdstager skal anses for udlejet,

når han af en anden person (udlejeren) stilles til rådighed for at udføre arbejde i en anden virksomhed

(hvervgiveren), og udlejeren ikke er ansvarlig for- eller bærer risikoen ved arbejdsresultatet. Ved afgørelsen

skal der navnlig lægges vægt på, om den overordnede arbejdsledelse påhviler hvervgiveren, om arbejdet

udføres på en arbejdsplads, som hvervgiveren disponerer over og bærer ansvaret for, sammenhængen mellem

udlejerens vederlag og arbejdstagerens løn, om hovedparten af redskaber og materiel stilles til rådighed af

hvervgiveren og om udlejeren ensidigt fastsætter antallet af arbejdstagere og disses kvalifikationer33”.

30 International skatteret, 3. udgave, Aage Michelsen, 2003, side 223

31 LFF 1982-02-24 nr. 130 B, bemærkninger til lovforslaget, afsnit 3

32 Det kan hertil bemærkes, at den nordiske trækaftale tager stilling til arbejdsudlejebegrebet mellem Finland, Island,

Norge og Sverige.

33 Skat ved arbejde i udlandet, 4. reviderede udgave, 1988
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Disse regler trådte dermed i kraft 10 år før begrebet blev en del af kommentarerne til OECD’s

modeloverenskomst i 1992.

Det er yderligere beskrevet fra dansk side i cirkulære til kildeskatteloven nr. 135 af 4. november 1988 om

opkrævning af indkomst- og formueskat efter kildeskatteloven, punkt 42. Cirkulærets retningslinjer stemmer

i store træk overens med de kriterier, som før 2010 fremgik af kommentarerne (jf. ovenfor) til OECD’s

modeloverenskomst, artikel 15, punkt 834”. Derudover har indførelsen af begrebet ”arbejdsudleje” medført

en lang række sager i det danske skattesystem, nogle af hvilke der vil blive gennemgået senere i opgaven.

SKAT’s betragtning af entreprise kontra arbejdsudleje før L195 byggede på en samlet vurdering af ansvar,

risiko og instruktionsbeføjelse. SKAT’s praksis før lovforslaget fremgik af Lov nr. 921 af 18. september

2012 pkt. 3.4.1. Det fremgik, at en entrepriseaftale før lovændringen i praksis blev anerkendt fra SKAT’s

side, såfremt følgende forhold gjorde sig gældende:

1. Opgavens indhold, herunder fordeling af ansvar, risiko og instruktionsbeføjelse mv, var beskrevet i en

kontrakt.

2. Arbejdet blev udført af en selvstændig udenlandsk virksomhed.

3. Prisen var fastsat inden opgavens start.

Som tidligere beskrevet i afsnit 3.3 lægger OECD 2010-modeloverenskomsten op til en samlet vurdering på

baggrund af begrebet ”integreret del” samtidig med en vurdering af ansvar og risiko for arbejdsresultatet.

Vurderingen skal foretages ud fra en række objektive kriterier for at vurdere om det klart fremgår, at

arbejdsydelsen foregår mellem to uafhængige og separate parter. Hertil har OECD, jf. kommentarerne til

artikel 15, opstillet en række eksempler til løsning af spørgsmålet om den reelle arbejdsgiver, som vil blive

gennemgået nærmere, jf. afsnit 5.6.

Vurderingen af arbejdsudleje kontra entreprise frem til L195 måtte findes i den offentligt kendte

skattepraksis, da litteraturen inden for området var meget sparsomt.

4.1 Eksempler på domme og afgørelser hvor der før L195 blev konstateret arbejdsudleje
SKM2007.232.SR (arbejdsudleje) - Arbejdsudleje, rekrutteringsfirma, udenlandske konsulenter

Et eksempel på offentliggjort praksis kan findes i SKM2007.232.SR, i denne sag fandt Skatterådet, at der var

tale om arbejdsudleje.

Et dansk rekrutteringsfirma indgik aftaler med udenlandske konsulenter med specialviden. De udenlandske

konsulenter var lønansat af de udenlandske konsulentfirmaer, men hverken det danske rekrutteringsfirma

34 L195, pkt. 3.4.1
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eller det udenlandske konsulentfirma drev virksomhed inden for de fagområder, som de rekrutterede

konsulenter repræsenterede.

SKAT lagde i lighed med OECD-modeloverenskomstens artikel 15, pkt. 8 (før 2010-udgaven) vægt på

følgende punkter, som et led i en samlet bedømmelse af arbejdsudleje, baseret på ansvar og risiko for det

udførte arbejde:

- den overordnede ledelse

- vederlagets afregningsform

- arbejdsredskaber og materiel stillet til rådighed

- fastsættelse af antal arbejdstagere samt kvalifikationer

Den overordnede ledelse fandtes af SKAT og Skatterådet i praksis at tilhøre det danske firma. Dette blev

baseret på, at konsulenterne blev stillet til rådighed for det danske rekrutteringsbureaus kunder, med henblik

på at udføre arbejde inden for deres fagområder som led i det danske rekrutteringsbureaus virksomhed, dette

uanset, at det danske firma ikke besad evnerne til at udøve den faglige ledelse. At den faglige ledelse var

uden betydning skyldtes, at det danske rekrutteringsbureau alene forpligtede sig til, som led i dens

virksomhed, at stille kvalificerede konsulenter til rådighed og derved ikke til at fuldføre den konkrete opgave

eller lign.

Endvidere lagdes til grund, at det udenlandske konsulentfirma blev vederlagt med en fast takst pr. time for

den tid, der effektivt var forbrugt af konsulenterne, som i øvrigt også indtastede deres timeregistrering i det

danske system. Det danske rekrutteringsbureau havde, jf. kontrakten, endvidere mulighed for at opsige

konsulentbestillingen ved vurdering af konsulentens manglende egnethed eller manglende kvalifikationer.
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Derved vurderede skattemyndighederne, at det danske rekrutteringsbureau havde risiko og ansvaret for det

udførte arbejde.

Den danske kunde stillede ydermere, jf. kontrakten, kontorfaciliteter, herunder hardware og software til

rådighed. Der blev til sidst lagt vægt på, at antallet af konsulenter ikke blev fastsat ensidigt af hverken det

udenlandske- eller danske rekrutteringsbureau.

Afgørelsen blev altså truffet på baggrund af en vurdering af den reelle arbejdsgiver, på baggrund af de

kriterier som OECD i modeloverenskomsterne før 201035 havde opstillet til vurdering af den reelle

arbejdsgiver. Udlejeren blev ikke vurderet til at bære hverken ansvar eller risiko for arbejdsresultatet, og

besad heller ikke instruktionsbeføjelsen over arbejdstageren. Derved var flere af de væsentlige kriterier for

vurdering af arbejdsudleje opfyldt, jf. OECD, og Skatterådet kom i en samlet vurdering frem til samme

resultat, jf. brug af kildeskatteloven.

SKM2011.379.BR (arbejdsudleje) - lettiske håndværkere

I SKM2011.379.BR havde en dansk hvervgiver, som var en tømrer- og bygningssnedkervirksomhed, fået

udført arbejde fra lettiske selskaber. Den danske hvervgiver var af de danske skattemyndigheder blevet

pålagt indeholdelsespligt for manglende afregning af A-skat og AM-bidrag. Den danske hvervgiver mente, at

der var tale om en entreprisekontrakt frem for arbejdsudleje og sagsøgte derfor skatteministeriet.

Byretten frifandt skatteministeriet på baggrund af følgende oplysninger:

Byretten fandt, at det i aftalen, som i øvrigt først var lavet efter, at SKAT gik ind i sagen, var aftalt, at det var

sagsøgeren selv, der stod for udbedring af fejl og mangler. Dette havde i praksis også været gældende i et

enkelt konkret tilfælde, hvor sagsøgeren selv havde udbedret noget mangelfuldt arbejde udført af de lettiske

selskaber. Dette talte for, at sagsøgerens selskab i praksis handlende som om, at selskabet havde ansvaret for

arbejdet, og derved var den reelle arbejdsgiver for de lettiske arbejdstagere.

Der var endvidere i modsætning til kontraktens indhold afregnet efter medgået tid, og det var sagsøgeren

selv, der stod for levering af materialer. De lettiske håndværkere havde på grund af sprogvanskeligheder fået

instruktioner af de lettiske selskabers ejere og medbragte selv visse arbejdsredskaber.

Efter en samlet vurdering stadfæstede byretten, at der var tale om arbejdsudleje, jf. KSL.

35 Det skal bemærkes, at den gældende overenskomst fra OECD på daværende tidspunkt var 2005-

modeloverenskomsten, artikel 15, pkt. 8 er dog uændret siden 1992-modeloverenskomsten, hvorfor der af

begrænsningsmæssige hensyn ikke sker yderligere beskrivelse heraf.
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SKM2011.258BR (arbejdsudleje) - opførelse af minkhal

I SKM2011.258BR havde en dansk hvervgiver, som var underentreprenør i forbindelse med opførelsen af en

minkhal, gjort brug af en polsk virksomhed om opførelse heraf. Følgende forhold lagde byretten vægt på i

deres vurdering:

 Den oprindelige faste pris i aftalen svarede ikke overens med de faktiske betalinger.

 Hvervgiveren kunne ikke føre bevis for, at der eksisterede en egentlig entreprisekontrakt.

 Hvervgiveren kunne ikke dokumentere, hvem der havde haft den overordnede ledelse i forbindelse

med arbejdets udførelse.

 Hvervgiveren kunne ikke dokumentere, hvorledes vederlaget var blevet beregnet eller fordelingen af

de arbejdsredskaber, som hvervgiveren selv havde stillet til rådighed, og de redskaber, de polske

medarbejdere havde medbragt.

Retten konstaterede på baggrund af disse forhold, at den danske hvervgiver var den reelle arbejdsgiver for de

polske arbejdstagere og aftalen var dermed omfattet af reglerne om arbejdsudleje.

Der er endvidere en række tidligere sager, bl.a. SKM.2010.27.VLR, SKM2009.633.BR, hvor arbejdsudleje

blev konstateret som følge af den danske hvervgivers instruktionsbeføjelse. Derudover er størstedelen af

tidligere sager36 omhandlende planteskole og gartneriarbejde, hvor arbejdets karakter ikke krævede en høj

faglighed, og hvor risiko, ansvar og instruktionsbeføjelse pegede i retning af, at det var den danske

hvervgiver, der udførte den reelle ledelse.

4.2 Eksempler på domme og afgørelser, hvor der før L195 blev konstateret entreprise

SKM2011.86.BR (entreprise) - litauiske juletræsarbejdere

Byretten lagde i SKM2011.86.BR som vedr. en sag omkring juletræsfældning vægt på, at det var en

fastprisaftale. De udenlandske arbejderes løn var uafhængig af betalingen af kontrakten, samt at den danske

hvervgiver ikke havde ansvaret for den daglige og dermed reelle ledelse af arbejdet, og derudover medbragte

det udenlandske selskab størstedelen af arbejdsredskaberne.

SKM2011.597.BR (entreprise) - østeuropæiske gartneriarbejdere

Byretten fandt i SKM2011.597.BR en entrepriseaftale mellem en landmand og et østeuropæisk firma om

plantning, rengøring og lugning af 5 ha gulerødder til en fast pris som værende gyldig. Begrundelsen herom

var, at det var den østeuropæiske virksomhed, der havde ledelsesretten og instruktionsbeføjelsen over de

36 Af tidligere sager kan nævnes SKM2009.570.VLR, SKM2008.874.LSR, SKM2008.753.SR, SKM2008.379.SR og

SKM2007.789.LSR
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ansatte, at opgaven var af simpel karakter, der ikke krævede redskaber, og at prisen var fast – det blev af

byretten ikke tillagt betydeligt vægt for afgørelsen, at aftalen ikke indeholdt regler om misligholdelse. Den

reelle arbejdsgiver blev derfor anset som værende det østeuropæiske firma.

4.3 Delkonklusion

Afhandlingen har i dette afsnit gennemgået arbejdsudlejebegrebet historisk set frem til lovændringen med det

primære formål at få en forforståelse af selve begrebet samt besvare underspørgsmålet ”Hvordan er begrebet

arbejdsudleje opstået i dansk ret? ” samt bidrage til senere besvarelse af øvrige underspørgsmål samt endeligt

at konkludere på afhandlingens problemformulering.

Arbejdsudleje er som begreb opstået i 1982, hvor § 2 i kildeskatteloven blev indsat og omhandlede personers

pligt til at svare indkomstskat på indkomst fra arbejde udført her i landet. Lovændringen skete på baggrund

af den dagældende trækaftale med de nordiske lande. Der var ingen fast definition af arbejdsudleje, men

trækaftalen indeholdte en række kriterier, som skulle overvejes i vurderingen af den reelle arbejdsgiver, som

jf. ovenfor, også blev gældende praksis frem til 18. sep. 2012 i intern dansk ret, som ligeledes var gældende,

jf. OECD-modeloverenskomsten frem til 2010.

De danske myndigheder støttede sig i konkrete afgørelser op ad arbejdsgiverbegrebet baseret på ansvar, risici

og instruktionsbeføjelser mv., som også var gældende faktorer, jf. OECD overenskomsten fra før 2010. Det

kan konstateres, at der før L 195 var en vis harmoni i afgørelserne, hvor intern dansk ret i høj grad tog højde

for de internationale samarbejder, og lagde vægt på selve entrepriseaftalerne mellem selvstændige og

uafhængige foretagender, og om indholdet i disse aftaler i praksis blev fulgt.

Set fra dansk side opstod der dog en problemstilling, da virksomhederne i praksis havde ”… fundet den rette

dosering af den mængde ansvar, risiko, ledelsesansvar mv., der skulle påhvile den udenlandske kontraktpart.

Og domstolene og SKAT anerkendte sådanne entreprisekontraktens pålydende. Dette på trods af, at der

bagved sådanne entreprisekontrakter ofte stod virksomheder, som gjorde sig inden for udleje af

arbejdskraft37”. Så i praksis kunne arbejdsudleje pakkes ind i en entreprisekontrakt, som blev skattemæssigt

anerkendt, dette på trods af, at en ”substance over form” analyse ville vise, at det var den danske

virksomhed, som reelt kunne anses som værende arbejdsgiver. Det var med denne problemstilling i mente, at

lovforslag 195 blev fremsat.

37 SR-SKAT, juni 2014, 26. årgang, nr. 3. side 148



40

5. Intern dansk ret, efter L195

5.1 Baggrunden for L195

Tilblivelsen af lovforslaget L195 skete på baggrund af en aftale i forbindelse med indgåelsen af

skattereformen d. 22. juni 2012. Parterne i skattereformen ville finansiere en række skattelettelser, ved bl.a.

af begrænse social dumping38.

Skattereformen affødte en række lovforslag fra skatteministeriets side, de fleste heraf blev vedtaget i

september 201439.

Lovforslaget L195 havde til overordnet hensigt, at ”begrænse social dumping, skabe mere fair markedsvilkår

mellem danske og udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark, samt at finansiere den i efteråret 2012

vedtagne skattereform40”. Skabelsen af mere fair markedsvilkår skal ses i sammenhæng med en mere lige

konkurrence mellem danske og udenlandske virksomheder, idet medarbejderne i de udenlandske

virksomheder ikke i samme omfang ville kunne konkurrere på skattefordele41”.

I skattereformen fremgår det endvidere, at målet med stramning af reglerne var, at: ”udenlandsk arbejdskraft

i større omfang kommer til at betale skat i Danmark38”. Reglerne skulle ifølge aftalen ændres således, at

såfremt det arbejde, som den udenlandske arbejdskraft under ansættelse af en udenlandsk arbejdsgiver

foretog, ”… indgår som en integreret del af arbejdet i en dansk virksomhed, skal vederlaget herfor beskattes i

Danmark efter reglerne om arbejdsudleje38”. Det fremgik endvidere af kommentarerne til skattereformen, at

”OECD anviser dette princip som grundlæggende for en afgrænsning af de tilfælde, der kan anses som

arbejdsudleje”, princippet om udvidelse af arbejdsgiverbegrebet skulle derved ifølge kommentarerne sikre, at

Danmark i højere grad ”tilnærmer sig internationale standarder for, hvad der skattemæssigt skal anses for

arbejdsudleje38”.

Det fremgår derved af forarbejdningerne til skattereformen, at selve meningen med stramning af dansk ret

omkring arbejdsudleje skulle ses som led i den internationale fortolkning, som begrebet fortsat skulle

fortolkes ud fra. Derved lægger L 195 ifølge parterne op til, at de danske regler skulle ændres for at afspejle

selve udviklingen i international skattepraksis.

Det fremgår af selve lovforslaget, at der i den hidtidige praksis før lovforslaget havde været lagt vægt på

forskellige former for ansvar af den udenlandske virksomhed. Dette ville lovforslaget gøre op med - ”Den

form for afledet ansvar over for den danske virksomhed har efter forslaget ikke betydning, hvis opgaven er

38Aftale om skattereform, juni 2012 http://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2012/6/endelig-aftale-om-

skattereform/~/media/Files/Nyheder/Pressemeddelelser/2012/06/skatteaftale/aftale%20om%20skattereform.ashx

39 L 2012-09-18 nr. 921, L 2012-09-18 nr. 922, L 2012-09-18 nr. 926 samt L 2012-09-18 nr. 927.

40 SR-SKAT, nr. 3/2013, SR.2013.0171

41 Lovforslag nr. L 195, afsnit 2.4, 6. afsnit
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en integreret del af den danske virksomheds forretningsområde42”. Med ændringen i KSL § 2 var fokus

flyttet fra vurderingen af aftalens indhold i forhold til ansvar, risiko og instruktionsbeføjelse, til i stedet at

fokusere på selve karakteren af den opgave, som den udenlandske virksomhed med sin udenlandske

arbejdskraft helt konkret i praksis udførte for den danske virksomhed. Dermed kunne en entrepriseaftale,

hvor det udførte arbejdes karakter kunne anses som en integreret del af den danske virksomhed, give

anledning til beskatning, jf. arbejdsudlejereglerne, på trods af selve aftalens indhold mht. ansvar, risiko og

instruktionsbeføjelse pegede i en anden retning.

Som i de hidtidige regler var det også tanken fremadrettet, at reglerne om arbejdsudleje ikke var aktuelle,

gælder i de tilfælde, hvor arbejdsydelsen blev leveret af en fuldt- eller en begrænset skattepligtig til

Danmark, eller arbejdstageren er kunstner, musiker, artist eller sportsudøver, derudover ville reglerne ikke

gælde, såfremt hvervtageren var skattepligtig til Danmark43. Dette som følge af, at arbejdstageren i disse

tilfælde allerede ville være skattepligtig til Danmark, og derved ville Danmark allerede opnå

beskatningskompetencen til skatteprovenuet.

5.2 Reaktion på lovforslaget

I forbindelse med offentliggørelsen af lovforslaget blev der til skatteministeren stillet en række spørgsmål og

bekymringer omkring den påtænkte lovændring44.

Dansk Byggeri mente, at forslaget skabte tvivl om grænsen for, hvornår der forelå arbejdsudleje og hvornår

en opgave var outsourcet, dette som følge af en holdning til, at selve kriterierne herfor i lovforslaget var

mangelfulde. Hertil svarede skatteminister Thor Möger Pedersen, at der allerede var en detaljeret beskrivelse

heraf i bemærkningerne til lovforslaget, samt at outsourcing knyttede sig til løsning af en given aktivitet på

mere permanent basis.

Dansk Byggeri foreslog endvidere, at der i stedet for stramning af kildeskatteloven kunne strammes op på de

allerede eksisterende- samt fremtidige dobbeltbeskatningsaftaler. Hertil svarende skatteministeren, at denne

løsning ikke var mulig, da det ville tage en lang årrække, og resultatet ikke ville være givet.

Videncentret for landbrug forespurgte ministeren om eksempler inden for de enkelte brancher. Ministeren

henviste i sit svar til de allerede indsatte eksempler i lovforslagets bemærkninger, og inddrog i sit svar endnu

et eksempel. Ministeren svarede, at et dansk gartneri, der har indgået en kontrakt med et udenlandsk firma

om at plukke 10 tons tomater til en bestemt pris, tidligere ville kunne betragtes som en entreprise, men efter

lovforslaget vil dette blive betragtet som arbejdsudleje, da arbejdet udgør en integreret del af en virksomhed,

der dyrker tomater.

42 Lovforslag nr. L 195, afsnit 3.4.2, 4. afsnit

43 Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.F.3.1.4.1

44 Skatteudvalget 2011-12, L195 Bilag 3 - høringsskema
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I forbindelse med ministerens svar, jf. høringsskemaet, opstod en række yderligere spørgsmål. Ministeren

blev i spørgsmål nr. 2845 bedt om at uddybe sin holdning til afgrænsningen mellem arbejdsudleje og

outsourcing ved brug af underleverandører. Ministeren fokuserer i sit svar alene på den funktion, der udføres,

og om denne udgør en integreret del af virksomheden, og vurderer ikke efterfølgende på de kriterier, der

yderligere er opstillet ved vurdering af outsourcing, som fremgår af forarbejdningerne, og som gennemgås

nærmere, jf. afsnit 5.5. Ministeren antyder derved, at alene det faktum, at opgavens aktivitet er integreret i

den hvervgivende virksomhed, vil medvirke til, at de øvrige kriterier vil være uden relevans i praksis.

Der blev i høringsrunden fra Dansk Byggeri spurgt ind til selve entrepriseretten, såfremt SKAT vurderede

aftalen til at være arbejdsudleje. Hertil fremgår det af skatteministeriets svar, at en sådan vurdering ikke

sætter entrepriseretten ud af spil44.

5.3 Lovændringen

Lovforslaget blev vedtaget ved Lov nr. 921 af 18. september 2012.

Før vedtagelsen var ej fuldt skattepligtige personer begrænset skattepligtig til Danmark, jf. KSL § 2, stk. 1,

nr. 3, når de ”erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til

rådighed for at udføre arbejde her i landet”.

Denne formulering blev med loven ændret til, at de ej fuldt skattepligtige personer blev begrænset

skattepligtige til Danmark, når de ”erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i forbindelse

med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde for en virksomhed her i landet, når arbejdet udgør en

integreret del af virksomheden”.

5.4 Integreret del af virksomheden

Det nye kriterium ”integreret del af virksomheden” er derfor en yderst væsentlig del i den skattemæssige

sondring mellem arbejdsudleje, entreprise og outsourcing. Lovforslaget og forarbejdningerne hertil er direkte

inspireret af kommentarerne til OECD 2010-modeloverenskomst artikel 15, jf. afsnit 5.1.

Selve begrebet ”integreret del af virksomheden” beskrives yderligere i forarbejdningerne og dækker over en

vurdering af arten af tjenesteydelser udført af arbejdstager, baseret på følgende faktorer:

 Arbejde som udgør virksomhedens kerneydelser

 Arbejde som udøves som et naturligt led i en virksomheds drift, herunder bl.a. bogholderi, rengøring

eller kantinedrift.

Som det fremgår ovenfor, (jf. afsnit 5.2), blev det af Dansk Byggeri og Videncentret vurderet, at det nye

kriterium ville give anledning til mange tvivlstilfælde og grænsesituationer.

45 Skatteministeriet, J. nr. 12-0173805, L 195 – 2011-12 – endeligt svar på spørgsmål 28, 29. aug. 2012



43

Der blev i forarbejdningerne opstillet en række eksempler, som gennemgås, jf. afsnit 5.6.

Det afgørende i forhold til det nye kriterium er, at der fra SKAT’s side sker en vurdering af det reelle indhold

af aftalen, herunder en vurdering af arten af de tjenesteydelser, som den udenlandske arbejdskraft gennem

den udenlandske virksomhed udfører, og om dette ligger inden for det område, som virksomheden normal

beskæftiger sig med.

Det er altså opgaver inden for virksomhedens almindelige forretningsområde, som kan konstituere

arbejdsudleje, da karakteren af disse kan vurderes som en ”integreret del af virksomheden”, eller som det

uddybes i forarbejdningerne, en ”integreret del af aktiviteterne i den virksomhed, hvortil arbejdet leveres”.

I SKAT’s juridiske vejledning43 nævnes to følgende eksempler til vurdering af karakteren af de

tjenesteydelse, der leveres af den udenlandske arbejdskraft:

”Får en landmand opført en stald, vil byggeydelserne ikke være integreret i en landbrugsvirksomheds

forretningsområde. Omvendt vil ydelser i form af hjælp til arbejdet i markerne eller i stalden mv. være

integreret i landmandsvirksomhedens forretningsområde.

Får en hovedentreprenørvirksomhed, der har til formål at opføre huse, udført byggearbejde i form af murer-,

tømrer- og el-arbejde af underleverandører, vil disse ydelser som udgangspunkt være integrerede i

hovedentreprenørens forretningsområde”.

I den juridiske vejledning bemærkes det, at det ved vurderingen af ”integreret del af virksomheden” er

vigtigt, at ”… fastslå, om det er den udenlandske eller den danske virksomhed, der bærer ansvaret og den

økonomiske risiko for arbejdsresultatet43”.

5.5 Outsourcing
Er arbejdet som den udenlandske hvervtager udfører, en integreret del virksomheden hos både hvervtager og

hvervgiver, skal det vurderes, hvorvidt arbejdsopgaven er outsourcet på mere permanent basis. Er opgaven

outsourcet på mere permanent basis vil der ikke foreligge arbejdsudleje, da arbejdsopgaven dermed ikke

udgør en integreret del af virksomheden. Omvendt vil der ikke ske yderligere vurdering, såfremt

arbejdsopgaven alene udgør en integreret del af den hvervgivende virksomhed, da det dermed vil være

unægtelig, at det er den danske hvervgiver, der er den reelle arbejdsgiver.

Med begrebet outsourcing menes der situationer, hvor en virksomhed vælger at købe sig til ekstern

håndtering af områder eller funktioner i virksomheden, dvs. at virksomheden udskiller interne aktiviteter til

en ekstern leverandør.
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I forbindelse med vurdering af outsourcing oplistes der en række kriterier i forarbejdningerne46, som kan

være relevant at inddrage, såfremt der er tvivl om, hvorvidt ydelserne i tilstrækkelig grad er udskilt fra den

danske virksomheds forretningsområde, og såfremt arbejdsopgaven er en integreret del af både hvervtager og

hvervgivers virksomhed:

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

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

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

vederlaget til personen?

 Hvem stiller nødvendige arbejdsredskaber og materiel til rådighed for personen?

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

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

kontrakt, der er indgået med personen vedrørende arbejdet?

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

 Hvem bestemmer personens arbejdstider og ferier?

Ovenstående kriterier kredser alle om ansvar, risiko og instruktionsbeføjelse. Det fremgår af lovforslaget, at

ovenstående kriterier ikke nødvendigvis har afgørende betydning for den skattemæssige sondring mellem

arbejdsudleje eller ej, men kan inddrages i en samlet betragtning af outsourcing. Vægtningen af de enkelte

forhold er situationsbestemt og fremgår dermed ikke af forslaget.

Det fremgår endvidere i skatteministerens fremsættelse af lovforslaget, at den hidtidige problemstilling om

skattemæssig sondring mellem arbejdsudleje og entreprise typisk har været ”Inden for brancher som f.eks.

landbrug, skovbrug, gartneri og slagteri47”, altså brancher, hvor der er en stor andel ufaglærte arbejdere, og

hvor der i højere grad kan konkurreres på lønnen end i fag, som kræver større forkundskaber.

5.6 Gennemgang af eksempler i L195 samt i OECD modeloverenskomst

Der er i forarbejdningerne til L195 angivet en række eksempler. Disse eksempler er tilsigtet at præcisere,

hvad der udgør og ikke udgør arbejdsudleje. Eksemplerne er inspirereret af en række eksempler i OECD

2010-modeloverenskomst med kommentarer48. Inspirationen skal ses som led i skabelsen af større

sammenhæng mellem international og national praksis, som var en af målsætningerne med lovforslaget, jf.

afsnit 5.1. Ulempen med opstilling af eksempler frem for principper er, at der ikke skal ændres ret meget ved

fakta, før de retslige konsekvenser også må ændres49.

46 Lovforslag nr. L 195, bemærkninger til lovforslagets enkelte elementer, til § 2, til nr. 1

47 Lovforslag nr. L 195, pkt. 2.4.

48 OECD 2010-modeloverenskomst, artikel 15, pkt. 8.16 ff.

49 SR-SKAT, nr. 4/2013, SR.2013.0217
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Der indledes i forarbejdningerne med angivelsen af et eksempel (som nævnt ovenfor jf. afsnit 5.2) omkring

en kontrakt med et udenlandsk firma om plukning af fx 10 tons tomater til en fast pris, som skal illustrere det

nye regelsæt. Tomatplukningen kunne før lovændringen efter omstændighederne blive godkendt som

entreprise, efter lovændringen vil dette være arbejdsudleje, da tomatplukningen udgør en integreret del af

den danske virksomheds forretningsområde. Eksemplet er i fin harmoni med OECD modeloverenskomsten,

da selve arbejdet er ukompliceret og ikke kræver nogen særlige forkundskaber og derfor ikke har den store

betydning, hvorvidt det udenlandske firma fx medbringer egen leder og redskaber.

Der er i forarbejdningerne opstillet 7 eksempler til at illustreret begrebet ”integreret del af virksomheden”.

Disse er som nævnt ovenfor inspireret af eksempler, som fremgår af kommentarerne til OECD 2010-

modeloverenskomsten. Denne inspiration kan illustreres således:

Forarbejdninger – L195 Kommentarer – OECD 2010 – artikel 15

Eksempel 1 Pkt. 8.16 + 8.17

Eksempel 2 Pkt. 8.18 + 8.19

Eksempel 3 Pkt. 8.20 + 8.21

Eksempel 4 Ej lign. eksempel i kommentarerne til OECD

Eksempel 5 Pkt. 8.22 + 8.23

Eksempel 6 Pkt. 8.24 + 8.25

Eksempel 7 Pkt. 8.26 + 8.27

Særligt eksempel 6 i forhold til pkt. 8.24 + 8.25 vil blive fremhævet, da netop dette illustrerer en

bemærkelsesværdig forskel mellem den danske lovgivnings fortolkning og fortolkningen, der fremgår af

OECD-modeloverenskomsten.

Eksempel 6 i forarbejdningerne til L 195 lyder således:

”Hvis et dansk byggefirma indgår en kontrakt med et udenlandsk byggefirma om at få tilført en ingeniør i 4

måneder til et bestemt byggeprojekt, vil ingeniørens serviceydelser være omfattet af reglerne om

arbejdsudleje, når ingeniørens tjenesteydelser ligger inden for det danske firmas forretningsområde46”.
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Det fremgår af ovenstående eksempel, at alene det faktum, at der er tale om et dansk og et udenlandsk

byggefirma gør, at arbejdet som ingeniøren foretager bliver en integreret del af den danske virksomhed, da

forretningsområdet hvorpå det danske og det udenlandske byggefirma opererer vurderes at være ens, og at

ingeniørens arbejde derfor udgør en integreret del af både det udenlandske og det danske byggefirmas

virksomhed. Sådan som eksemplet er præsenteret, har det ingen større betydning, hvad det udenlandske og

det danske byggefirma beskæftiger sig med, og derved hvilken virksomhed de til dagligt kører. Eksemplet

tager dermed ikke stilling til selve vurderingen af den reelle arbejdsgiver, men tillægger det alene betydning,

at ingeniørens arbejde vurderes at være integreret i det danske byggefirmas virksomhed.

I kommentarerne til OECD 2010-modeloverenskomst er der i pkt. 8.24 præsenteret et lignende eksempel,

som følger:

”Ico, et selskab, der er hjemmehørende i stat I, er specialist i at yde ingeniørbistand. Ico beskæftiger et antal

ingeniører på fuld tid. Jco, et mindre ingeniørfirma, der er hjemmehørende i stat J, har midlertidigt behov for

en ingeniør for at opfylde en kontrakt om et anlægsarbejde i stat J. Ico aftaler med Jco, at en af Ico's

ingeniører, der er hjemmehørende i stat I, og som for tiden ikke er beskæftiget med noget igangværende

arbejde hos Ico, vil arbejde i 4 måneder for Jco under direkte tilsyn og kontrol af en af Jco's overordnede

ingeniører. Jco vil betale Ico et beløb, der svarer til vederlaget til ingeniøren, sociale bidrag, rejseudgifter og

andre udgifter i den relevante periode, og yderligere en kommission på 5 %. Jco lover også at holde Ico

skadesløs for eventuelle erstatningskrav, der har forbindelse med ingeniørens arbejde i den omhandlede

periode50”.

50 Kommentarer til OECD 2010-modeloverenskomst artikel 15, pkt. 8.24.



47

Dette eksempel ligner til dels eksemplet anvendt i forarbejdningerne, det adskiller sig dog på følgende

områder:

Det fremgår klart af eksemplet, samt OECD’s egne kommentarer51, at det danske Ingeniørfirma fører direkte

tilsyn og kontrol med arbejdets udførelse, samt har selve ansvaret for arbejdet og i øvrigt betaler et vederlag

baseret på Ingeniørens tidsforbrug. Alle disse faktorer understøtter, at Ingeniøren er i et egentligt

ansættelsesforhold til det danske ingeniørfirma. I pkt. 8.25 fremgår det, at det i vurderingen først og

fremmest skal vurderes, hvilken type virksomhed det udenlandske og det danske firma er. I eksemplet

konstateres det, at begge parter er ingeniørfirmaer, der leverer ydelser inden for ingeniørområdet. Derved er

de ydelser, som ingeniøren leverer, en integreret del af begge firmaers virksomhed. I eksemplet som

beskrevet i forarbejdningerne, slutter selve vurderingen hér, og der konstateres arbejdsudleje. I

kommentarerne til OECD 2010-modeloverenskomst foreskrives det, jf. pkt. 8.14, at såfremt arten af de

tjenesteydelser, der leveres, peger imod et ansættelsesforhold, skal yderligere faktorer tages med i afgørelsen.

Det er netop disse faktorer (tilsyn, kontrol, ansvar, vederlæggelse) som der i pkt. 8.25 til

modeloverenskomsten inkluderes i overvejelsen, og som slutteligt medfører en konstatering af arbejdsudleje.

I både det danske eksempel og i eksemplet i kommentarerne til OECD-modeloverenskomsten ender

resultatet med tildeling af beskatningsretten til kildelandet, det er dog bemærkelsesværdigt, at en yderst

væsentlig mekanisme i OECD pkt. 8.14 er udeladt i eksempel 6, på trods af, at de selv samme mekanismer

også fremgår af de danske forarbejdninger. Eksempel 6 drager alene sin konklusion på baggrund af

vurderingen af arten af de tjenesteydelser, som ingeniøren leverer, og ikke de faktiske forhold såsom

tilsynsførelse, kontrol, ansvar og vederlæggelse, som jf. afsnit 5.6, kan lægges til grund, når der er tvivl om

den reelle arbejdsgiver. Havde disse faktiske forhold i eksemplet fra kommentarerne i OECD peget i retning

af det udenlandske firma, så ville det endelige resultat givetvis være blevet, at den reelle arbejdsgiver var det

51 Kommentarer til OECD 2010-modeloverenskomst artikel 15, pkt. 8.25.
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udenlandske byggefirma, og at kildelandet dermed ikke opnåede beskatningsretten. Eksemplet i

forarbejdningerne forholder sig derved ikke til, hvorvidt det udenlandske byggefirma er en selvstændig

erhvervsvirksomhed, hvor arten af tjenesteydelserne er tilstrækkeligt udskilt i forhold til det danske

byggefirma, dette på trods af, at denne mekanisme fremgår af de øvrige forarbejdninger.

Hvorvidt denne mekanisme alligevel blev indført i praksis, og derved om den ønskede danske tilnærmelse af

den internationale praksis lykkedes, vil blive vurderet ved en gennemgang af en række bindende svar efter

indførelsen af L 19552.

5.7 Gennemgang af bindende svar efter L195

Til besvarelse af et af afhandlingens underspørgsmål omkring ”Hvordan harmonerer praksis på området med

de forarbejdninger og intentioner, der var med lovændringen, og hvilken betydning har SKAT’s styresignal

fra juni 2014 herpå?”, vil der nedenfor blive gennemgået en række afgørelser siden lovvedtagelsen pr. 18.

september 2012 og frem til den 31. oktober 2014.

SKAT udsendte i april 2014 et udkast til styresignal, hvorigennem SKAT præciserede, hvorledes de nye

regler skulle fortolkes. Nedenfor vil blive gennemgået udvalgte sager, hvor arbejdsudleje og outsourcing er

konstateret, dette gøres for at opnå en forståelse for den praktiske fortolkning af begrebet ”integreret del af

virksomheden”, samt SKAT’s holdning til, hvornår en aktivitet er udskilt til en selvstændig virksomhed både

før- og efter styresignalet.

Pendanten til arbejdsudleje og outsourcing er entrepriseaftaler, som vil blive accepteret af SKAT, såfremt

tjenesteydelsens art ikke er en integreret del af virksomheden, eller såfremt arbejdstageren ikke bliver stillet

til rådighed for den hvervgivende virksomhed. Sager og afgørelser, hvor entreprise er konstateret, vil ikke

blive gennemgået yderligere, da det interessante i forhold til afhandlingens underspørgsmål, jf. ovenfor, er

fokuseret på SKAT’s vurdering, dels selve begrebet ”integreret del af virksomheden” samt dels den

efterfølgende behandling efter, at det er konstateret, at arten af tjenesteydelser udgør en integreret del af

virksomhedens forretningsområde.

Nedenfor fremgår en oversigt over de primære sager indenfor arbejdsudleje, outsourcing og entrepriseaftaler

i perioden 18. september 2012 til 31. oktober 2014:

52 Der har i perioden fra 18. september 2012 til 30. oktober 2014 ud over de bindende svar ikke været offentliggjort

afgørelser efter det nye regelsæt.
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Det er bemærkelsesværdigt, at antallet af afgørelser, fra bindende svar, hvor arbejdsudleje og entreprise er

konstateret, er faldet markant siden SKAT’s udkast til styresignal blev offentliggjort, samtidigt hermed er
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antallet af sager, hvor Skatterådet har vurderet, at den danske virksomhed permanent har udskilt/outsourcet

sin aktivitet, steget betragteligt siden styresignalets offentliggørelse og senere vedtagelse. Hvorvidt disse

tendenser skyldes, at præciseringen af den skattemæssige sondring mellem arbejdsudleje, outsourcing og

entreprise er blevet skærpet i sådan en grad siden styresignalet, at Skatterådet efterfølgende i højere grad

accepterede outsourcing, og derved undtog arbejdstageren fra beskatning efter arbejdsudlejereglerne, vil

blive undersøgt nedenfor. Ydermere vil der blive fokuseret på, hvorvidt afgørelserne i praksis harmonerer

med de oprindelige forarbejdninger og intentioner, med de internationale samarbejder igennem

dobbeltbeskatningsoverenskomsterne, som fortolkes gennem OECD-modeloverenskomsten med

kommentarer samt årsag til- og effekt af styresignalet.

5.7.1 Gennemgang af afgørelser frem til styresignal (april 2014 – juni 2014)

I dette afsnit vil enkelte af ovenstående sager inden for arbejdsudleje og outsourcing blive gennemgået.

SKM2013.158.SR (arbejdsudleje) – Arbejdsydelser integreret i spørgers virksomhed

I SKM2013.158.SR spurgte en dansk tømrervirksomhed, som varetog nogle underentrepriser for en

hovedentreprenør, og dernæst selv anvendte udenlandske underentreprenører til at udføre del-entrepriser

f.eks. loftentreprisen, tagentreprise og betonentreprisen, om hvorvidt sådanne aftaler ville blive betragtet som

værende arbejdsudleje.

Det var spørgers opfattelse, at der ikke var tale om arbejdsudleje, da arbejdet som de udenlandske

underentreprenører udførte ikke udgjorde en integreret del af den danske tømrervirksomhed, da de ikke selv

besad de nødvendige ressourcer/kompetencer til at udføre de pågældende underentrepriser. Spørger lagde

endvidere også vægt på, at deres manglende ressourcer/kompetencer inde for konkrete delområder altid blev

outsourcet, da deres egne ansatte ikke var i stand til at udføre arbejdet, hvorfor de mente, at de også herved

ville falde uden for arbejdsudleje-reglerne.

SKAT og Skatterådet lagde til grund for deres afgørelse, at spørger selv udførte en eller flere af

tømrerentreprisens delentrepriser i forbindelse med opførelse af byggeri for den danske hovedentreprenør, og

at spørger havde indgået samarbejdsaftale med den danske hovedentreprenør vedrørende tømrerentreprisen,

der ligeledes omfattede beton, loftentreprise og tagentreprise. Spørger indgik herefter

underentreprisekontrakter med underleverandører, herunder udenlandske virksomheder, vedrørende en eller

flere af disse underentrepriser. Det var SKAT’s opfattelse, at arbejdet som de udenlandske underleverandører

udførte, udgjorde en integreret del af spørgers virksomhed, da spørger af den danske hovedentreprenør netop

var tildelt tømrerentreprisen inkl. delentrepriser. SKAT lagde endvidere til grund, at spørger fra entreprise til

entreprise selv besluttede hvordan de forskellige entrepriser skulle løses, samt lagde til grund, at arbejdets

udførelse fra de udenlandske underleverandører alene strakte sig over nogle få dage – derved mente SKAT

ikke, at der var tale om permanent outsourcet entrepriseopgaver, hvorved de heller ikke her kunne undgå

beskatning og indeholdelse, jf. arbejdsudlejereglerne.
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SKAT henviste i det bindende svar til eksempel 6, som er gennemgået i afsnit 5.6.

SKAT anvendte i dette bindende svar den samme fremgangsmåde, som i eksempel 6:

1. SKAT konstaterede, at de udenlandske virksomheder leverede ydelser inden for byggebranchen.

2. SKAT konstaterede, at den danske tømrervirksomhed også leverede ydelser inden for byggebranchen.

Konklusionen fra SKAT’s side blev derved, at den udenlandske virksomhed leverede tjenesteydelser, som

var integreret i det danske tømrerfirmas virksomhed, og at der derved forelå arbejdsudleje.

SKAT tog i modsætning til den mekanisme, som fremgår i både forarbejdningerne til L 195 og i

kommentarerne til OECD-modeloverenskomsten, ikke højde for yderligere kriterier, og tog dermed ikke

stilling til, hvorvidt den udenlandske virksomhed opererede selvstændigt i Danmark.

I spørgers beskrivelse af de faktiske forhold står der anført, at alle loftsentrepriser og tagentrepriser bliver

lagt ud til underentreprenører, således at spøger aldrig selv udførte disse arbejder. Det fremgår endvidere af

spørgers beskrivelse af de faktiske forhold, at de udenlandske underentreprenører selv instruerede og førte

tilsyn, samt selv bestemte antal medarbejdere mv, samt udførte arbejdet for egen ansvar og risiko. Disse

forhold, som er beskrevet i det bindende svar til Skatterådet, peger i retning af, at den reelle arbejdsgiver er

den udenlandske virksomhed.

Ovenstående bindende svar bekræfter, at SKAT i praksis efter L 195 fokuserede udelukkende på begrebet

”integreret del af virksomheden”, og ikke inddrog yderligere kriterier i den samlede vurdering, som det ellers

fremgår af både forarbejdningerne og af international praksis, jf. kommentarerne til OECD

modeloverenskomsten.

SKM2013.206.SR (arbejdsudleje) – Arbejdsydelser integreret i spørgers service og montagevirksomhed

I SKM2013.206.SR bad en dansk service- og montagevirksomhed om bindende svar på, hvorvidt der forelå

arbejdsudleje, såfremt de benyttede udenlandske underleverandører i forbindelse med en større

underentreprise.

Spørger gjorde følgende forhold gældende:

Spørger havde alene 3 ansatte, hvorfor de ikke havde kapaciteten til selvstændig gennemførelse af

delopgaverne. Af de 3 ansatte var der en fast arbejdsmiljørepræsentant samt 2 ejere, som stod for

projektledelsen. Spørger havde derved ikke selv ansatte, der udførte arbejde på projekterne, hvorfor spørger

ikke mente, at arbejdet kunne anses som en integreret del af virksomheden. I øvrigt gjorde spørger

opmærksom på følgende forhold:

- Hver opgave var nøje afgrænsede del-opgaver ved fast pris.
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- Det var underleverandørens ansvar at stille med kvalificeret mandskab, værktøj mv. (dog ikke f.eks.

specialkraner mv.)

- Det var underleverandøren, der selv har ansvaret for at udføre og styre opgaven i den angivne

tidsramme.

- Som følge af kontrakternes dybe specificeringsgrad, var den danske hvervgiver ikke inde over

opgaven efter aftaleindgåelsen.

Skatterådet henviste som i SKM2013.158.SR, igen til eksempel nr. 6 og benyttede i sin indstilling og

begrundelse til bindende svar, den samme fremgangsmåde som ved SKM2013.158.SR.

Skatterådet konstaterede følgende i sin begrundelse:

- Spørgers kerneydelser bestod i servicering og montage inden for industriområdet.

- Spørgers underleverandører leverede arbejdskraft til de specificerede del-opgaver og udførte derved

arbejde, der udgjorde en integreret del af spørgers virksomhed.

- Opgavernes underleverandører blev besluttet fra opgave til opgave, hvorfor Skatterådet ikke mente, at

der var tale om permanent outsourcing/udskilt aktivitet til anden virksomhed.

Som der tidligere er nævnt i opgaven, vil det være logisk at antage, at såfremt de udenlandske medarbejdere

udfører arbejde, der ligger inden for den danske virksomheds forretningsområde (integreret del), men at

arbejdet IKKE udgør en integreret del af den udenlandske virksomheds forretningsområde, så foreligger der

alt andet lige arbejdsudleje. I dette eksempel er der tale om, at de udenlandske medarbejdere udfører arbejde,

der både anses som en integreret del af den udenlandske- og den danske virksomhed. Der burde derfor i

næste skridt, som også beskrevet ved gennemgang af SKM2013.158.SR, ifølge OECD og forarbejdningerne

til L 195, skulle tages stilling til en række yderligere kriterier som grundlag for den samlede bedømmelse,

hvilket heller ikke i dette bindende svar fandt sted.

SKM2013.373.SR (outsourcing) – Arbejdsydelser anset for outsourcet

I SKM2013.373.SR spurgte en dansk virksomhed, som beskæftiger sig med opførelse og projektering inden

for bygge og anlæg, om deres kontinuerlige brug (5-6 år) af en bestemt udenlandsk specialiseret

underleverandør til særlige støbningsopgaver skulle anses som værende arbejdsudleje.

Skatterådet fandt, at den udenlandske underleverandørs arbejde indgik som en integreret del af den danske

virksomhed. Dog fandtes opgaven på permanent basis at være outsourcet, da virksomheden udelukkende

havde anvendt den samme leverandør igennem en længere periode. Afgørelsen havde endvidere betydning

af, at underleverandørens ydelser var individualiserede og klart afgrænset fra de ydelser, som den danske

virksomhed selv udførte, eller fik andre til at udføre.
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I det bindende svar fremgår det, at Skatterådets begrundelse for outsourcing alene bygger på ovenstående

forhold omkring anvendelse af eneleverandør til en klart afgrænset og individualiseret opgave, der tages altså

ikke, som det ellers fremgik af forarbejdningerne, højde for en række yderligere kriterier i den samlede

vurdering, som nævnt under afsnit 5.5, såsom instruktionsbeføjelsen, ansvar, risiko mv.

SKM2013.381.SR (arbejdsudleje) – Leverede konsulentydelser integreret i spørgers virksomhed

I SKM2013.381.SR spurgte en dansk konsulentvirksomhed om, hvorvidt køb af konsulentydelser fra

udlandet under visse forudsætninger kunne anses som værende entreprise frem for arbejdsudleje.

Sælger argumenterede for, at betegnelsen ”konsulent” var en meget bred betegnelse med utallige muligheder.

Sælger havde derfor i nogle situationer behov for assistance fra danske og udenlandske konsulentfirmaer, da

han enten ikke besad de nødvendige kompetencer, eller ikke længere havde de fornødne ressourcer og

kapacitet på enkelte specialområder, da efterspørgslen ikke gjorde fastansættelse af sådanne medarbejdere

rentabelt.

Spørger gjorde i sin argumentation for arbejdsudleje følgende forhold gældende:

- Der var tale om en specificeret ydelse, hvor underleverandøren havde selvstændigt ansvar for

opgavens udførelse

- Underleverandøren bar et økonomisk ansvar over for spørgeren.

- Ledelsen af medarbejdere skete udelukkende fra den udenlandske leverandørs side.

- Den udenlandske virksomhed havde det fulde medarbejder- samt arbejdsansvar.

Spørger fremhævede i sin begrundelse, at der netop i forarbejdninger fremgik, at en række yderligere

kriterier53 skal indgå i vurdering, såfremt 2 virksomheder leverede ydelser inden for samme område.

Skatterådet henviste i sit bindende svar til eksempel 6 fra lovforarbejdningerne, og konstaterede, at det

faktum, at de udenlandske virksomheder købte tjenesteydelser, der indgik i den danske spørgers

omsætningsled gjorde, at arten af tjenesteydelser kunne anses som værende en integreret del af spørgers

virksomhed.

Skatterådet henviste i øvrigt til SKM2013.206.SR, hvor der var tale om arbejdsudleje, på trods af, at spørger

ligeledes i denne sag ikke havde ansatte/ressourcer/kompetence i sin virksomhed til at levere de solgte

tjenesteydelser.

Skatterådet tog dernæst stilling til, hvorvidt forholdet kunne anses som værende outsourcet på permanent

basis, dette blev afvist, da spørger besluttede underleverandør fra gang til gang.

53 Disse kriterier er enslydende med de beskrevne i afsnit 5.6.
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I øvrigt henviser Skatterådet til praksis på området, hvorved arbejdsudleje i dette tilfælde også konstateres.

SKM2013.399.SR (arbejdsudleje) – En dansk producent benyttede sig i nogle tilfælde sig af en udenlandsk

producent, som leverede arbejdskraft til produktion af mindre komplicerede produktionsarbejder til udførelse

hos den danske producent. Skatterådet anså arbejdet som værende en integreret del af den danske

virksomhed, og ikke permanent outsourcet, da virksomheden besluttede, om det var den danske virksomhed

selv eller den udenlandske virksomhed, som skulle anvendes til produktionsordren.

SKM2013.432.SR (arbejdsudleje) – en dansk virksomhed, der opererede inden for it-konsulentarbejde,

solgte en større SAP løsning, og gjorde i den forbindelse brug af et belgisk selskab, da den danske

virksomhed ikke selv besad gældende kompetence. Skatterådet anså arten af tjenesteydelsen som værende

integreret og ej outsourcet på permanent basis – derved blev det vurderet, at der var tale om arbejdsudleje.

SKM2013.721.SR (outsourcing) – Opgaver med facadeisolering outsourcet

SKM2013.721.SR omhandlede et bindende svar til Skatterådet omkring et dansk isoleringsselskabs

anvendelse af en udenlandsk underentreprenør til facadeisolering.

Spørger (det danske selskab) råder ikke selv over medarbejdere, der har den nødvendige ekspertise til dette

avancerede facadeisoleringssystem, som fortsat er meget nyt i Danmark og ikke en del af den

håndværksmæssige uddannelse i Danmark, spørger havde endvidere udelukkende benyttet den udenlandske

underleverandør siden 2011.

Skatterådet slog i det bindende svar fast, at selve isoleringsarbejdet, på trods af egne manglende kompetencer

udgjorde en integreret del af det danske selskabs kerneydelse, og dermed som udgangspunkt var

arbejdsudleje. Skatterådet mener dog, at opgaven var tilstrækkeligt udskilt fra spørgers virksomhed, da den

vurderes at være permanent outsourcet. Skatterådet støttede sig i dette bindende svar sig op ad

SKM2013.158.SR, SKM2013.206.SR samt SKM2013.373.SR

Det bindende svar bærer, som nævnt under SKM2013.373.SR præg af Skatterådets manglende anvendelse af

yderligere kriterier i den samlede bedømmelse.

SKM2013.743.SR (arbejdsudleje) – en dansk byggevirksomhed, som benyttede sig af faste

underleverandører (både danske og udenlandske), spurgte om bindende svar fra SKAT på, hvorvidt en

malerentreprise i 3 forskellige situationer ville være gældende. I de tre situationer leverede den udenlandske

virksomhed medarbejdere, materialer samt arbejdsredskaber, hvor mængden af arbejdsredskaber var den

varierende faktor i de enkelte situationer.

Skatterådet anså malerarbejdet som værende en integreret del af byggevirksomheden, der henvises i svaret

fra Skatterådets side til SKM2013.206.SR. Samtidig fandt Skatterådet ikke, at der i dette konkrete tilfælde

var tale om permanent outsourcing, da opgaverne blev udlagt til forskellige underleverandører fra opgave til

opgave.
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SKM2013.914.SR (outsourcing) – Støbningsopgave – permanent outsourcet

En dansk totalentreprenør har over en længere periode anvendt en fast underleverandør til særlige

individualiserede støbningsopgaver. Som udgangspunkt vurderede Skatterådet, at selve støbningsopgaven

indgik i den danske totalentreprenørs kerneydelser som totalentreprenør, hvorfor arbejdet kunne anses som

udgørende en integreret del af virksomheden. Dog vurderede Skatterådet, at der var tale om en permanent

udskilt opgave, da den danske totalentreprenør over en længere periode udelukkende havde anvendt den

samme underleverandør til at udføre de særlige støbningsopgaver, som i øvrigt var klart individualiserede og

afgrænset fra de ydelser som den danske totalentreprenør normalt udførte eller fik andre underleverandører

til at udføre.

Det bindende svar bærer, som nævnt under SKM2013.373.SR og SKM2013.721.SR, præg af Skatterådets

manglende anvendelse af yderligere kriterier i den samlede bedømmelse.

SKM2014.161.SR (outsourcing) – Støbningsydelser udskilt til udenlandsk selvstændig erhvervsvirksomhed

En tysk underleverandør (spørger) leverede cementslidlag (nicheområde, der kræver særskilt uddannelse) til

danske byggevirksomheder. Støbningen skete dels for en dansk virksomhed (tilfælde nr. 1, herefter kaldet B

ApS), som udelukkende benytter spørger til denne type individualiserede opgave, dels til to danske

virksomheder (tilfælde nr. 2, herefter kaldet C ApS og D ApS), som foruden spørger også benyttede sig af

andre erhvervsvirksomheder til den type opgave.

B ApS, virksomhed består i at levere undergulve

C A/S, udbyder og sælger enfamiliehuse og udbyder derudover murer-, tømrer- og støbearbejde mv.

D A/S, udbyder og udfører fagentrepriser inden for beton- og murerarbejde mv.

Spørger ønskede bindende svar på, hvorvidt den var omfattet af reglerne for arbejdsudleje i ovenstående

tilfælde og gjorde følgende argumenter gældende:

 Spørgers medarbejdere er ikke stillet til rådighed for en dansk virksomhed.

 Spørger instruerer medarbejdere, bestemmer antallet og hvilke, baseret på kvalifikationer.

 Spørger leverer materiel og såkaldt indbygning.

 Spørger tilbyder ikke professionel udlejning af arbejdskraft

Skatterådet anså spørgers udførte arbejde for de danske virksomheder (B ApS, C A/S, og D A/S), som

værende en integreret del af deres virksomheder. Denne afgørelse blev baseret på, at arbejdet indgik i de

danske virksomheds kerneydelser og derved var udgangspunktet arbejdsudleje.

Skatterådet tog dernæst stilling til, hvorvidt arbejdet reelt var udlagt til en selvstændig kontraktpart

(outsourcing). Det fremgår af begrundelsen, at Skatterådet ved vurderingen lagde vægt på følgende kriterier:



56

 Spørger bar ansvar for det udførte arbejde

 Spørger bar den økonomiske risiko

 Støbningsopgaven afregnes til fast pris pr. kvm.

 Spørger forestod alle processer

 Spørger medbragte selv materiel, materialer og egne ansatte med de fornødne kompetencer (herunder

til at lede arbejdet).

 Spørgers vederlag omfattede betaling for maskiner og materialer.

Skatterådet fandt ved en samlet vurdering, at spørger med hensyn til B ApS, ikke var omfattet af de danske

regler om arbejdsudlejebeskatning, da arbejdet vurderes til reelt at være udlagt til spørger.

Dernæst skulle Skatterådet tage stilling til, hvorvidt spørger i henhold til øvrige to danske virksomheder C

A/S og D A/S, som også benyttede sig af andre tyske underleverandører end spørger, var omfattet af de

danske regler om arbejdsudlejebeskatning.

Skatterådet starter i deres begrundelse med at konstatere, at såfremt ”… opgaven med støbning af

cementslidlag i den konkrete sag (…) er udskilt fra C A/S og D A/S til spørger som selvstændig

erhvervsvirksomhed, er der ikke tale om arbejdsudleje”.

Skatterådet henviser i begrundelsen til de anførte vilkår og begrundelsen ved vurderingen i forhold til B ApS

og afgør, at spørger heller ikke ved samarbejdet med C A/S og D A/S er omfattet af de danske regler om

arbejdsudlejebeskatning.

Det væsentlige i denne afgørelse er dels den mekanisme, som Skatterådet i deres bindende svar angiver,

denne mekanisme svarer i store træk til den i forarbejdningerne angivne samt det faktum, at arbejdet, som

spørger udfører ved samarbejdet med C A/S og D A/S, som begge vælger underleverandører fra gang til

gang, vurderes til at være permanent udskilt fra de danske virksomheder, dette synes at være en markant

ændret tilgang fra Skatterådets side end i de foregående sager.

Skatterådet starter med at konstatere, at arten af tjenesteydelser, som udføres af spørger, udgør en integreret

del af de danske virksomheder. Dernæst tager Skatterådet stilling til, hvorvidt der foreligger outsourcing eller

ej, men til forskel fra tidligere bindende svar, jf. SKM2013.373.SR, SKM2013.721 og SKM2013.914.SR,

fremgår en anden mekanisme til vurdering af, om arbejdet kan anses for udskilt til en selvstændig

kontraktpart. Denne mekanisme lægger vægt på, om arbejdet reelt er udlagt til en selvstændig kontraktpart

eller ej, baseret på kriterier som ansvar, risiko, ledelse, materialer og vederlæggelse. Denne mekanisme er

markant anderledes end Skatterådets tidligere tilgang, som baserede sig på antallet af underleverandører,

længden af samarbejdsperioden og selve opgavens specialiseringsgrad i forhold til den danske virksomheds

øvrige aktiviteter.
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Den angivne mekanisme svarer i store træk til de faktorer, som i forarbejdningerne54 samt i OECD 2010-

modeloverenskomsten55 vurderes relevante at inddrage i bedømmelsen, når der er tvivl om, hvorvidt

ydelserne er tilstrækkeligt udskilt fra den danske virksomheds forretningsområde. Disse faktorer er bl.a.

instruktionsretten, kontrollen, ansvaret, vederlæggelsen mv.

Skatterådets begrundelse og afgørelse efter intern dansk ret harmonerer derved i langt højere grad end

tidligere med dels de forarbejdninger, der var til lovændringen af 18. september 2012, samt med de

internationale samarbejder, der er via dobbeltbeskatningsoverenskomsterne.

SKM2014.169.SR (outsourcing) – Arbejdsudleje, udskilt arbejdsopgave

I denne sag lægger Skatterådet de samme kriterier til grund som ved SKM2014.161.SR i forhold til, om

arbejdet er tilstrækkeligt udskilt fra den danske virksomhed til den udenlandske virksomhed. De konkrete

kriterier i denne afgørelse er:

 Indkøb af materialer

 Egne medarbejdere til udførelse og ledelse.

 Selvstændig udenlandsk virksomhed, der for egen regning og risiko udfører arbejde uden direkte eller

indirekte indflydelse/styring fra den danske virksomhed.

 Tilstrækkelig klart udskilt fra den danske virksomheds andre leverandører på det pågældende byggeri.

5.7.2 Delkonklusion, gennemgang af sager frem til styresignal (april 2014 – juni 2014)

Det kan ved gennemgang af en række udvalgte afgørelser efter lovændring nr. 921 af 18. september 2012 og

frem til slutningen af 2013 konkluderes, at Skatterådets praksis ikke fulgte de oprindelige forarbejdninger og

intentioner, der var med lovændringen eller fulgte fortolkningen af de internationale

dobbeltbeskatningsaftaler som var indgået med en lang række lande. Dette som følge af, at Skatterådets

mekanisme til vurdering af, hvorvidt opgaven var reelt udskilt til selvstændig udenlandsk virksomhed, ikke

skete i tråd med de kriterier der var jf. forarbejdningerne og kommentarerne til OECD-modeloverenskomst.

De kriterier som burde tillægges den samlede vurdering, når arten af tjenesteydelsen er en integreret del af

både den udenlandske virksomhed og den danske virksomhed, indgik ikke i den første række sager efter

lovændringen i perioden frem til slutningen af 2013 i Skatterådets begrundelse til hvorvidt en opgave var

tilstrækkeligt udskilt.

Skatterådet lagde primært vægt på, hvorledes der konkret var tale om en integreret del af virksomheden. Den

mekanisme Skatterådet anvendte, kunne indfange en lang række internationale samarbejder til beskatning

efter arbejdsudlejereglerne.

54 Lovforslag nr. L 195, bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, til § 2, til nr. 1.

55 OECD 2010-modeloverenskomst – med kommentarer, artikel 15, pkt. 8.14.
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Den oprindelige tanke med de ændrede arbejdsudlejeregler, var især at SKAT og Skatterådet fik et middel til

at se igennem entreprisekontrakternes beskyttende skal, når der baseret på en ”substance over form” analyse

var tale om en arbejdsgiver/arbejdstagerrelation i henhold til den danske virksomhed. Dette var især

gældende inde for brancher, hvor arbejdet er ukompliceret og ikke kræver nogen særlige forkundskaber, og

hvor f.eks. medtagelsen af egen leder ikke reelt havde nogen betydning.

I praksis anvendte Skatterådet dette nye regelsæt meget bredt, og ramte også brancher inde for især

konsulent-, bygge- og ingeniørarbejde, hvor specialiseringsgraden var høj og stillede strenge krav til

forkundskaberne.

Dette fremgik f.eks. af SKM2013.381.SR, hvor alene det faktum, at den udenlandske virksomhed og den

danske virksomheds kerneydelser, begge bestod i at levere konsulentydelser, medførte at arten af

tjenesteydelsen blev anset som udgørende en integreret del af den danske virksomhed, på trods af, at det

danske konsulenthus ikke havde og aldrig havde været beskæftiget eller havde kompetencer inde for det

givne område. SKAT’s udgangspunkt var, at den danske konsulentvirksomhed havde solgt en ydelse der

dækkede over den udenlandske konsulentvirksomheds ydelser og derved forelå der arbejdsudleje, dette

uanset at underleverandørens ydelser lå uden for den danske virksomheds forretningsområde.

Skatterådet lagde ved vurdering af, hvorvidt der var tale om outsourcing i perioden 2012-13 især vægt på,

hvorvidt opgaven var tilstrækkeligt individualiserende i forhold til den danske virksomheds øvrige opgaver,

hvorvidt der af den danske virksomhed alene anvendtes én fast udenlandsk underleverandør og hvor

samarbejdet havde en vis tidsstrækning. Som konsekvens heraf, blev denne vurderingsmetode praksisskab.

Dette på trods af, at der ved konstatering af sådanne situationer, hvor arten af tjenesteydelser både er

integreret i den udenlandske virksomhed samt den danske virksomhed, bør foretages vurdering på baggrund

af en række øvrige kriterier som både kommentarerne til OECD 2010-modeloverenskomsten og

forarbejdningerne til L 195 lægger op til.

Den skattemæssige sondring af begrebet arbejdsudleje, lå derfor i den første række af bindende svar fra

Skatterådet og SKAT i direkte tilknytning til begrebet ”Integreret del af virksomheden”, uden involvering af

øvrige kriterier i den samlede vurdering.

Dette kan sætte spørgsmålstegn om, hvorvidt praksis i den første række af sager harmonerede med de

oprindelige intentioner om tilnærmelse af international praksis på området, da disse vurderinger ikke synes at

lægge op ad tilgangen som anført i OECD-modeloverenskomsten.
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Ved gennemgang af et par afgørelser fra starten af 201456 kan det dog konstateres, at Skatterådet i langt

højere grad end tidligere har indbragt de manglende kriterier i den samlede vurdering, hvilket medfører en

større harmoni mellem praksis og forarbejdningerne og intentionerne med lovændringen.

Der er jf. ovenfor fokuseret på en række sager og afgørelser før SKAT’s endelige styresignal blev vedtaget i

juni 2014. Afhandlingen vil herefter beskrive selve styresignalet og de reaktioner der kom med i forbindelse

hermed, for at kunne vurdere øvrige fagfolks vurdering af hidtidig praksis i forbindelse med

arbejdsudlejebegrebet. Efterfølgende vil en række sager og afgørelser efter styresignalet blive gennemgået,

for at kunne vurdere, hvorvidt styresignalet vil have og måske allerede har haft en effekt i praksis.

5.7.3 Styresignal
5.7.3.1 Baggrund for styresignalet

SKAT udsendte d. 10 marts 2014 et udkast til styresignal, som skulle præcisere reglerne inde for

arbejdsudleje. Det endelige styresignal blev offentliggjort den 20. juni 2014.

SKAT’s baggrund for udsendelse af styresignalet skete ifølge SKAT’s egne kommentarer til styresignalet57

som følge af, at SKAT siden 2012 havde konstateret, at en række erhverv løbende havde haft spørgsmål til

reglerne og at der fra disse erhvervs side fortsat fandtes ”… en række uklarheder om, hvornår

tjenesteydelser, der udføres af udenlandsk arbejdskraft, er omfattet af arbejdsudlejereglerne”. SKAT ville

med styresignalet skabe en ”… større generel klarhed om principperne for at vurdere, hvornår

arbejdsudlejereglerne finder anvendelse”.

5.7.3.2 Indhold af styresignalet

SKAT’s styresignal adresserede følgende forhold, hvor der i forhold til tidligere skete en præcisering:

 Arbejdsudlejebegrebet og reglerne gælder inden for samtlige brancher. Der skal ske en konkret

bedømmelse af, hvilken virksomhed en udenlandsk arbejdstager reelt arbejder for.

 Intern dansk ret om arbejdsudleje følger kommentarerne i OECD-modeloverenskomsten vedr.

lønindkomst, hvor det kan være relevant at inddrage kriterier fra, såfremt arten af tjenesteydelser peger

i retning af, at den danske virksomhed anses som værende reel arbejdsgiver.

 Arbejdsudlejereglerne omfatter også virksomheder inden for koncernforhold, dog med en række

undtagelser såsom deltagelse i koncerninterne møder.

 Det er ikke længere udgangspunktet, at der foreligger arbejdsudleje udelukkende på baggrund af, at

den udenlandske arbejdstager arbejder inden for den danske hvervgivers forretningsområde.

I forhold til afhandlingens problemstilling er det især bemærkelsesværdigt, at praksis fremadrettet lægges op

til at følge OECD-modeloverenskomsten med kommentarer i højere grad, samt at det fremgår af

56 SKM2014.161 SR samt SKM2014.169.SR

57 Arbejdsudleje – præcisering af reglerne – styresignal, SKM2014.446.SKAT
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styresignalets sammenfatning, at: ”Det er ikke længere udgangspunktet, at der foreligger arbejdsudleje

udelukkende under hensyn til, at udenlandske virksomheders medarbejdere arbejder inden for en dansk

virksomheds forretningsområde. Det betyder, at det vil blive anerkendt, at virksomheder efter

omstændighederne kan bruge underleverandører, herunder inden for samme branche, uden at de ansatte skal

beskattes efter reglerne om arbejdsudleje. 57 ”.

SKAT’s tidligere anvendte hovedregel, som også i praksis anvendtes i høj grad jf. tidligere gennemgang af

udvalgte sager, er dermed ikke længere gældende. Det er derved som udgangspunkt en markant

holdningsændring fra skattemyndighedernes side.

Styresignalet slår samtidig fast, at ”Den udenlandske arbejdstager er ikke omfattet af arbejdsudlejereglerne,

når arbejdet

1. ikke er integreret i virksomhedens forretningsområde, eller

2. er tilstrækkeligt udskilt til en selvstændig udenlandsk erhvervsvirksomhed. ”

Begreberne ”ikke integreret i virksomhedens forretningsområde” og ”opgaven skal være udskilt til en

selvstændig udenlandsk virksomhed” uddybes yderligere i styresignalet jf. nedenfor:

Ikke integreret i virksomhedens forretningsområde

Der er som udgangspunkt, jf. styresignalet, ikke sket den store ændring i SKAT’s holdning til begrebet, som

fortsat bygger på, hvorvidt de tjenesteydelse som den udenlandske virksomheds ansatte leverer, udgør en

integreret del af virksomhedens forretningsaktiviteter-/forretningsområder.

Der angives i styresignalet to eksempler:

Eksempel nr. 1

”Får en landmand opført en stald, vil byggeydelserne ikke være integreret i en landbrugsvirksomheds

forretningsområde, Omvendt vil ydelser i form af hjælp til arbejdet i markerne eller i stalden mv. være

integreret i landmandsvirksomhedens forretningsområde."

Eksempel nr. 2

”Får en hovedentreprenørvirksomhed, der har til formål at opføre huse, udført byggearbejde i form at murer-,

tømrer og el-arbejdet af underleverandører, vil disse ydelser som udgangspunkt være integrerede i

hovedentreprenørens forretningsområde. ”

Ovenstående eksempler ligger i tråd med den tidligere holdning jf. tidl. gennemgang af praksis.
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Udskilt til en selvstændig udenlandsk erhvervsvirksomhed

Det fremgår i styresignalet, at den danske virksomhed klart skal have afgrænset og udskilt den opgave, som

leveres af den udenlandske virksomhed, ellers er der tale om arbejdsudleje.

I styresignalet gennemgås dybdegående de kriterier, som OECD-modeloverenskomsten lægger op til

vurdering af, såfremt den udenlandske og den danske virksomhed udøver virksomhed inde for samme

forretningsområde, for at finde frem til hvilken af virksomhederne som opgaven skal anses integreret i.

Jf. konklusionen ved gennemgang af sager og afgørelser frem til styresignalet, var det også netop denne del,

der manglende i SKAT og Skatterådets begrundelser, hvorved det virker logisk at disse netop gennemgås

nøje i styresignalet.

SKAT nævner følgende kriterier, som i en konkret vurdering, kan pege på, at der er tale om en selvstændig

udenlandsk erhvervsvirksomhed. Der skal i vurderingen, foruden arten af tjenesteydelser, ansvar og

økonomisk risiko, ligeledes ses på følgende faktorer:

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

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

3. Har den formelle arbejdsgiver direkte afkrævet det foretagende, som tjenesteydelserne leveres til,

vederlaget til personen?

4. Hvem stiller nødvendige arbejdsredskaber og materiel til rådighed for personen?

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

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

kontrakt, der er indgået med personen vedrørende arbejdet?

7. Hvem har retten til at pålægge personen sanktioner, der er relaterede til personens arbejde?

8. Hvem bestemmer personens arbejdstider og ferier?

Styresignalet slår dermed fast, at såfremt arten af tjenesteydelser som den udenlandske arbejdstager udfører,

er en integreret del af både den udenlandske og den danske virksomhed, så skal der i vurderingen af den

reelle arbejdsgiver, tages ovenstående kriterier i brug.

5.7.3.3 Reaktioner på styresignalet

I forbindelse med offentliggørelsen af udkastet til styresignalet, blev der lavet en høringsrunde, hvor

reaktioner, kommentarer, spørgsmål mv. fra en bred kreds af interessenter, kunne blive besvaret af

Skatterådet. En lang række større fagorganisationer angav spørgsmål til Skatterådet. Disse spørgsmål og

kommentarer i øvrigt fremgår af høringsskemaet, som er offentliggjort med dertilhørende kommentarer af

Skatterådet d. 11.06.2014.



62

Nedenfor vil en række af de for afhandlingens problemstilling væsentligste kommentarer og spørgsmål blive

gennemgået.

3F satte spørgsmålstegn ved, hvorvidt reglerne skulle ses som en tilbagerulning til før lovændringen samt

satte spørgsmålstegn ved selve årsagen til styresignalet. Skatterådet svarede hertil, at årsagen til styresignalet

var, at den tidligere fortolkning af arbejdsudlejebegrebet ”… i visse situationer ikke har været i

overensstemmelse med OECD’s kommentarer58”. Skatterådet konstaterede samtidig, at ”Fortolkningen af

arbejdsudlejereglerne føres ikke tilbage til fortolkningen før lovændringen i 201258”.

Danske advokater/Danmarks Skatteadvokater var overordnede positive over for udkastet. De bemærkede

endvidere, at de antog, at praksis før lovændringen fik fornyet betydning efter styresignalet, hertil svarede

Skatterådet, at praksis fra før lovændringen ikke kunne lægges til grund i afgørelser efter styresignalet, da

begrebet ”substans over form” ikke førhen blev tillagt tilstrækkelig værdi. Derudover bemærkede de, at det

også fremadrettet ville være relevant, at vurdere om arbejdet var integreret i den danske virksomheds

forretningsområde.

Danske Maritime ønskede en nærmere præcisering af udtrykket ” en integreret del af virksomheden”

herunder især vendingen ”virksomhed”, da begrebet mentes at give fortolkningsvanskeligheder, hertil

svarede Skatterådet, at der ikke ville ske ændringer i præciseringen heraf, da det i styresignalet fremgik at der

med dette udtryk mentes ”En integreret del af aktiviteterne i den virksomhed, hvortil arbejdet leveres”, som

også var angivet i de oprindelige forarbejdninger til lovændringen.

Både Advokatrådet og Dansk Industri foreslog at der blev indført en ”de minimis regel”, hertil svarede

Skatterådet, at de ikke havde hjemmel til at fastsætte en sådan fritagelsesregel, men bemærkede samtidigt, at

et kortvarigt enkeltstående arbejde, kunne være et moment, der talte for, at arbejdet var udført som

selvstændig virksomhed.

FSR stillede spørgsmålstegn til vægtningen af de angivne kriterier, og om hvorvidt enkelte kriterier tillægges

særlig vægtning ved vurdering af reel arbejdsgiver, hertil svarede Skatterådet, at det afhang af den konkrete

situation, men at kriteriet om hvem der leder, kontrollerer og fører tilsyn med arbejdet alt andet lige, vil veje

tungere, end hvilken part der stillede arbejdsredskaber til rådighed.

Videncentret for Landbrug så med tilfredshed på praksisændringen og spurgte SKAT, hvorvidt det kunne

bekræftes, at den hidtidige fortolkning af begrebet ”outsourcing” var ændret således, at der fremadrettet fra

gang til gang kunne vælges en selvstændig udenlandsk virksomhed til at udføre det udskilte arbejde. Dette

bekræftede Skatterådet positivt og oplyste, at en dansk virksomhed kunne, når betingelserne herfor er

opfyldt, både udlægge arbejde fra gang til gang eller på mere permanent basis.

58 Skat, 11.06.2014, Høringsskema til udkast til styresignalet om arbejdsudleje, høringspart ”3F”.
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En række øvrige interessenter har offentligt tilkendegivet deres mening om styresignalet. Baker Tilly har i en

informationsbesked omkring styresignalet skrevet, at SKAT har ”… afgjort adskillige sager, hvor der er

blevet statueret arbejdsudleje udelukkende på baggrund af, ar det udførte arbejde blev anset for en integreret

del af den danske virksomhed. I den forbindelse har SKAT alene fokuseret på, om det arbejde, som blev

udført, var en del af den danske virksomheds forretningsområde.

I rådgiverkredse er denne fortolkning længe blevet kritiseret og anset for at være i strid med

dobbeltbeskatningsaftalerne, som Danmark har indgået. (…)

SKAT kan således ikke som hidtil konstatere arbejdsudleje uden en konkret vurdering af det udførte arbejde,

herunder en vurdering af den udenlandske virksomhed. Tværtimod kræves der en konkret vurdering af det

udførte arbejde/arbejdsområde, samt en konkret vurdering af risikoen ved det udførte arbejde59”.

Deloitte har lige som Baker Tilly udsendt en informationsbesked omkring styresignalet. Af denne fremgår

det bl.a. at ”Deloitte over en bred kam har forholdt sig kritisk til SKAT og Skatterådets fortolkning af de nye

regler om arbejdsudleje, som blev indført pr. 19. september 2012. Vi mente, at fortolkningen var i strid med

dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. Efter den nye regel har der været tale om arbejdsudleje, når en

udenlandsk medarbejder arbejder i Danmark på en sådan måde, at arbejdet har udgjort ”en integreret del af

den danske virksomheds forretningsområde”. Deloittes holdning har været, at skattemyndighederne har

fortolket den nye regel alt for bredt og dermed uretmæssigt også har ramt medarbejdere i udenlandske

virksomheder, der har opereret 100% selvstændigt i Danmark60 ”.

5.7.4 Gennemgang af afgørelser, efter styresignal

SKM2014.343.SR (arbejdsudleje) – Leje af konsulenter

I denne sag spurgte den danske hvervgiver, om denne ville være omfattet af arbejdsudlejereglerne såfremt

virksomheden indgik aftale med et udenlandsk selskab (hvervtager) om leje af kommunikationsmedarbejdere

til kommunikationsvirksomhed, som var en bi-funktion

Det var spørgers opfattelse, at den ved leje af konsulenter, ikke ville være omfattet af arbejdsudlejereglerne,

da kommunikationsvirksomhed ikke var virksomhedens kerneydelse, og at arten af tjenesteydelser derfor

ikke skulle opfattes som integreret del af virksomheden. Spørger henviste bl.a. til SKM2013.251.SR, hvor

opførelse og montering af ny forlystelse i spørgers virksomhed ikke udgjorde arbejdsudleje, da kerneydelsen

ikke bestod heraf.

59 http://www.bakertilly.dk/sidste-nyt/arbejdsudleje/
60 Deloitte, informationsbesked, Ændringen af reglerne om arbejdsudleje er nu endelig. SKAT retter ind.
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Skatterådet henviste bl.a. til KSL § 2, stk. 1, nr. 3 hvoraf det fremgår, at skattepligt efter

arbejdsudlejereglerne alene omfatter: ” … indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i forbindelse

med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde her i landet”. Skatterådet henviste i øvrigt til, at de

udenlandske konsulenter skulle indgå i det danske team af kommunikationsmedarbejdere og udføre arbejdet i

spørges virksomhed i Danmark og under spørgers ledelse. På baggrund heraf anså Skatterådet ydelsen til

ikke at være tilstrækkeligt udskilt til en selvstændig udenlandsk virksomhed og bemærkede endvidere, at det

ikke var en betingelse for at en opgave kunne anses som værende en integreret del af virksomheden, at denne

omfattede en kerneydelse eller en vis andel af virksomhedens samlede forretningsområde, men også kunne

omfatte arbejde, der udøves som et naturligt led i en virksomheds drift.

SKM2014.348.SR (outsourcing) – Facadearbejde – udskilt fra dansk virksomhed

Denne sag, som Skatterådet afgav bindende svar på d. 29. april 2014, drejede sig om en udenlandsk

hvervtagers udførte facadearbejde for en dansk hvervgiver og om hvorvidt denne opgave var tilstrækkelig

udskilt fra spørgers virksomhed. Den danske hvervgiver udførte en række totalentrepriser på forskellige

byggeopgaver og for forskellige kunder, hvor selve facadearbejdet dog primært blev udført af

underentreprenører.

Skatterådet anså selve arten af tjenesteydelsen for at være en integreret del af hvervgivers virksomheds

forretningsområde, men mente i øvrigt, at opgaven var tilstrækkeligt udskilt fra hvervgivers øvrige

forretningsområde, således at der reelt var tale om, at arbejdet blev udført som selvstændig udenlandsk

virksomhed i en underentreprise. Skatterådet begrundede afgørelsen med følgende:

 Hvervtager producerede selv facaderne, der skulle leveres.

 Hvervtager forestod selv indkøb af nødvendigt materiel

 Hvervtager medbragte egne ansatte til montagen og ledelsen heraf.

 Hvervtager udførte det omhandlende arbejde for egen regning og risiko og uden indflydelse fra

hvervgiver.

 Opgaven var tilstrækkeligt udskilt fra den danske virksomheds eventuelle andre underleverandører på

det pågældende byggeri.

SKM2014.421.SR (outsourcing) – Støbningsydelser udskilt

I denne sag leverede spørger gulvbelægninger til det danske erhvervsliv, og påtog sig endvidere ofte

underentreprisen med etablering af betonslidlag, som spørger anvendte faste udenlandske virksomheder til

udførelsen af. Spørger havde tidligere anvendt én fast tysk underleverandør, men ønskede bindende svar på

hvorvidt en udskiftning af denne, baseret på en konkret bagvedliggende rammeaftale kunne statuere

arbejdsudleje. I begrundelsen for afgørelsen lagde Skatterådet vægt på følgende forhold:

”Af rammeaftalen fremgår det bl.a., at

 Hvervtager påtager sig ansvaret for arbejdets udførelse, herunder for de anvendte materialer.
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 Hvervtager er forpligtet til for egen regning af afhjælpe fejl og mangler.

 Hvervtager har ansvaret for rettidig aflevering. (…)

 Entreprisesummen er fast i hele byggeperioden.

 Hvervtager leverer alle materialer og medbringer eget værktøj og maskiner

 Hvervtager har ansvaret for egen bemanding. ”

Baseret på ovenstående elementer i rammeaftalen, fandt Skatterådet, at hvervtagers støbning af betonslidlag

reelt blev udført af en selvstændig udenlandsk erhvervsvirksomhed, da faktorer så som ansvar og økonomisk

risiko for det udførte arbejde, opgavens afgrænsning og individualisering i forhold til hvervgivers

kerneydelser, instruktionsbeføjelse og ledelse samt brug af egne materiel og maskiner pegede i retning af, at

det arbejde som hvervtagerens ansatte udførte, reelt kunne anses for udført for hvervtager som arbejdsgiver.

Øvrige sager efter styresignalet

Det fremgår i en række øvrige sager efter offentliggørelsen af styresignalet61, at Skatterådet i

afgørelsesbegrundelsen har taget stilling til de samme kriterier som anført ovenfor i vurderingen af, hvorvidt

en opgave kan vurderes tilstrækkelig udskilt af virksomheden.

5.8 Delkonklusion

Dette afsnit havde overordnet til formål at besvare en række af afhandlingens underspørgsmål. Disse vil

blive besvaret i kronologisk rækkefølge i forhold til problemformuleringen.

”Hvordan blev arbejdsudleje defineret før lovændringen og hvordan er definitionen nu? ”

I afsnit 4 blev arbejdsudlejebegrebet før lovændringen gennemgået. På baggrund af gennemgangen kan det

konkluderes, at arbejdsudlejebegrebet før lovændringen i overvejende grad blev baseret på mængden af

ansvar og risiko, som hvervtager påtog sig i forhold til en given opgave. Der var før lovændringen en række

konkrete kriterier til vurdering af den reelle arbejdsgiver, og SKAT havde ydermere lavet en vejledning til

udarbejdelse af entreprisekontrakter således at disse ville blive anerkendt som entreprise. Disse kriterier

harmonerede før 2010, hvorefter OECD markant ændrede modeloverenskomsten, i forhold til fortolkning af

arbejdsudlejebegrebet som fremgik i de internationale samarbejder via OECD-modeloverenskomsten.

Definitionen efter lovændringen er således, at der fortsat forligger arbejdsudleje, når en udenlandsk person,

der har bevaret sit formelle ansættelsesforhold til sin udenlandske arbejdsgiver, udfører arbejde for en dansk

hvervgiver. Arbejdsudlejereglerne gælder efter lovændringen for udenlandske personer, der erhverver

indkomst i form af vederlag for personligt arbejde, når personen er stillet til rådighed for at udføre arbejde

her i landet for en dansk virksomhed og arbejdet udgør en integreret del af aktiviteterne i den virksomhed,

hvortil arbejdet leveres.

61 SKM2014.225.SR, SKM2014.351.SR, SKM2014.352.SR, SKM2014.401.SR, SKM2014.492.SR, SKM2014.691.SR
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”Hvad var baggrunden for lovændringen om arbejdsudleje, og hvad indeholdt lovforslaget L195?”

Selve baggrunden for lovændringen og tilføjelsen af begrebet ”integreret del af virksomheden” skete dels på

baggrund af en intention om at begrænse social dumping, stramme reglerne således at udenlandsk

arbejdskraft i større omfang blev beskattet i Danmark og at der kunne opnås en mere lige konkurrence

mellem danske og udenlandske virksomheder, idet medarbejderne i de udenlandske virksomheder ikke i

samme omfang kunne konkurrere på skattefordele. Endeligt var det med lovændringen intentionen, at

tilnærme de interne danske regler til gældende international praksis, da OECD med deres 2010-

modeloverenskomst markant havde ændret definitionen af arbejdsgiver begrebet til i højere grad at vurdere

kontrakterne ud fra et ”substance over form”-princip.

Lovforslaget indeholdte, foruden inddragelsen af begrebet ”integreret del af virksomheden” en række

objektive kriterier, som kunne tillægges vægt, såfremt der var tvivl om, hvilken virksomhed arbejdet

udgjorde en integreret del af samt en række eksempler, som kunne anvendes i vurderingen af den reelle

arbejdsgiver.

Hvad var baggrunden for SKAT’s styresignal fra 2014 og hvad indeholdte dette?

Baggrunden for styresignalet var fra SKAT’s side at præcisere gældende praksis for arbejdsudleje. SKAT

oplyste i styresignalet, at dette skal skulle ses som følge af, at SKAT havde konstateret en række uklarheder

om, hvilke tjenesteydelser der var omfattet af arbejdsudlejereglerne, samt skabe større klarhed om

principperne for vurdering af arbejdsudleje i praksis. I høringsrunden til styresignalet oplyste Skatterådet

endvidere at reglerne i nogle situationer ikke havde været tolket i overensstemmelse med OECD 2010-

modeloverenskomsten.

Selve styresignalet gav blandt interessenterne anledning til både positive og negative reaktioner. De positive

reaktioner baserede sig primært på en vurdering af, at praksis på området før styresignalet ikke syntes at

harmonere med de forarbejdninger og intentioner, der var i det oprindelige lovforslag om ændring af

arbejdsudlejereglerne i 2012 samt at flere af afgørelserne mentes, at være i strid med de

dobbeltbeskatningsaftaler der mellem Danmark og en lang række lande var og er indgået, og som i praksis

fortolkes ud fra OECD-modeloverenskomsten med kommentarer.

Styresignalet lægger især op til en praksisændring og en bredere accept af, at en opgave er udskilt til en

selvstændig virksomhed. Derudover præciserer styresignalet, at intern dansk ret skal fortolkes i

overensstemmelse med OECD-modeloverenskomsten med kommentarer. I styresignalet er en stor del af

beskrivelsen direkte rettet imod de kriterier, som bør anvendes i vurderingen af arbejdsudleje, når der er tvivl

om den reelle arbejdsgiver. Dvs. situationer hvor arten af tjenesteydelser som den udenlandske arbejdstager

udfører, udgør en integreret del af virksomheden hos både hvervgiver og hvervtager. Det var også især i

forhold til den manglende anvendelse af disse kriterier, som kritikken før styresignalet var rettet imod.
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Hvordan harmonerer praksis på området efter SKAT’s styresignal med de oprindelige intentioner

med L195?

Ved gennemgang af en lang række afgørelser efter styresignalet, kan det konkluderes, at SKAT i højere grad

end tidligere accepterer brugen af udenlandske underleverandører, som anvender udenlandske arbejdstagere i

den danske hvervgivende virksomhed til at udføre arbejde, som udgør en integreret del af virksomhedens

forretningsområde, uden at dette medfører beskatning efter arbejdsudlejereglerne. Dette skyldes, at SKAT i

praksis, som også blev meldt ud i styresignalet, er gået væk var den gamle praksisskabte hovedregel om, at

en udenlandsk underleverandør blev omfattet af arbejdsudlejereglerne alene af det faktum at arten af

tjenesteydelser som dets ansatte udførte, udgjorde en integreret del af den hvervgivende virksomhed. I stedet

tillægges en række øvrige faktorer også vægt, når det er konstateret, at det arbejde en udenlandsk

arbejdstager udfører både udgør en integreret del af den hvervtagende og hvervgivende virksomhed. Disse

faktorer er bl.a. ansvar og økonomisk risiko for arbejdets udførelse, instruktionsretten, fastsættelse af

entreprisesum, ansvar for bemanding samt materiel og maskinansvar. Disse faktorer stemmer fint overens

med OECD 2010-modeloverenskomsten med kommentarer artikel 15 pkt. 8.13 og 8.14 som ved vurdering af

om en opgave er tilstrækkelig udskilt, lægger vægt på de samme faktorer.

Det kan derfor konkluderes, at praksis efter styresignalet i langt højere grad end tidligere harmonerer med de

forarbejdninger der lå i det oprindelige lovforslag af 18. sep. 2012, samt også i højere grad end tidligere

respekterer de internationale samarbejder, der er skabt via dobbeltbeskatningsaftalerne, som i praksis

fortolkes ud fra OECD 2010-modeloverenskomsten med kommentarer.

6. Konklusion

Reglerne om arbejdsudleje har eksisteret i dansk ret siden 1982, hvor udenlandske arbejdstagere der blev

omfattet af regelsættet, skulle svare indkomstskat på indkomst fra arbejde udført her i landet. Begrebet

opstod på baggrund af en særskilt indgået trækaftale mellem de nordiske lande, som i visse tilfælde

tilsidesatte de dagældende undtagelsesregler for begrænset skattepligtige personer såfremt den reelle

arbejdsgiver på baggrund af faktorer så som ansvar, risiko og instruktionsbeføjelse, blev vurderet til at være

den hvervgivende virksomhed, hvorefter kildelandet opnåede retten til skatteprovenuet allerede fra første

dag.

Arbejdsudlejebegrebet blev i 1982 indsat i intern dansk ret i KSL § 2, stk. 1, litra c. Arbejdsudlejebegrebet

definerede personers og i dette tilfælde den udenlandske arbejdstagers pligt til, at svare indkomstskat fra bl.a.

indkomst her i landet i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde her i landet, ud fra

faktorer så som mængde af ansvar, risiko og instruktionsbeføjelser mellem hvervgiver og hvervtager.

Ved Lov nr. 921 af 18. september 2012 ændredes definitionen på arbejdsudlejebegrebet til i højere grad at

vurdere den reelle arbejdsgiver ud fra en ”substance over form” analyse. Definitionen på arbejdsudleje blev

herefter baseret på i første omgang om hvorvidt arbejdstagerens erhvervelse af indkomst for personligt
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arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde for en virksomhed her i landet, var

baseret på arbejde som udgjorde en integreret del af aktiviteterne i den virksomhed hvortil arbejdet leveres.

Såfremt arbejdstageren udførte arbejde, der udgjorde en integreret del af virksomheden i både den

hvervtagende og hvervgivende virksomhed og der derved kunne opstå tvivl om den reelle arbejdsgiver, lagde

lovforslaget op til en eventuel inddragelse af en række yderligere kriterier baseret på primært ansvar, risiko

og instruktionsbeføjelse, til vurdering af hvorvidt opgaven reelt var udskilt til en selvstændig udenlandsk

virksomhed (outsourcing), hvorved reglerne om arbejdsudleje ikke ville gælde alligevel.

Den oprindelige baggrund for lovforslaget var primært baseret på, at begrænse social dumping samt tilnærme

sig den strammere internationale praksis på området, som var indført i OECD 2010-modeloverenskomsten

og derved sikre et højere skatteprovenu fra de reelle arbejdsudlejede arbejdstagere, der undgik begrænset

skattepligt ved at pakke reel aftale om arbejdsudleje ind i en entreprisekontrakt.

Lovforslaget indeholdte foruden ovenstående også en række eksempler, som i høj grad var inspireret af

eksemplerne i OECD 2010-modeloverenskomsten. Eksemplerne i lovforslaget, herunder særligt eksempel nr.

6, var dog i høj grad præget af manglende beskrivelse, set i forhold til kommentarerne i OECD 2010-

modeloverenskomsten, af de kriterier som kunne inddrages ved tvivl om den reelle arbejdsgiver.

I 2014 offentliggjorde SKAT et styresignal om praksisændring i forhold til arbejdsudlejebegrebet. Med

styresignalet erkendte SKAT, at de bindende svar på området i nogle tilfælde ikke harmonerede med

forarbejdningerne til det oprindelige lovforslag, heriblandt tilnærmelsen af International praksis på området

jf. OECD 2010-modeloverenskomsten. Det var særligt vurderingen i praksis af, hvorvidt opgaven som

arbejdstageren udførte igennem ansættelse hos hvervtageren reelt var udskilt til en selvstændig udenlandsk

virksomhed, som styresignalet præciserede. Førhen blev dette afvist af SKAT, såfremt hvervgiveren til en

individualiseret arbejdsopgave havde anvendt mere end én underleverandør. Dette som følge af en tolkning

af, at opgaven derved ikke var permanent udskilt, da hvervgiveren skulle vælge underleverandør fra gang til

gang. Styresignalet præciserede, at der i den fremadrettede praksis skulle følges de oprindelige

forarbejdninger til lovforslaget og følges kommentarerne til OECD 2010-modeloverenskomsten og derved

inddrage de opstillede kriterier om ansvar, risiko og instruktionsbeføjelse, når der opstod tvivl om den reelle

arbejdsgiver.

Praksis på området efter SKAT’s styresignal har ligget tæt op ad præciseringen i styresignalet, og baseret på

gennemgang af en lang række bindende svar efter offentliggørelsen heraf, kan det konstateres, at praksis på

området i langt højere grad end i perioden efter lovændringen harmonerer med de oprindelige intentioner

med lovforslaget.
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7. Perspektivering

Afhandlingens analyse af bindende svar før- og efter styresignalet viser, at praksis på området efter

styresignalet i større grad end tidligere harmonerer med OECD 2010-modeloverenskomsten og derved de

internationale samarbejder.

Formålet med L195 har, som tidligere nævnt, været at begrænse social dumping, målet var, at arbejdskraft

fra udlandet i højere grad skulle betale dansk skat, når de arbejdede i Danmark. Dette skete ved blandt andet

indførelse af et nyt begreb ”integreret del af virksomheden”, som i praksis førte til store

fortolkningsvanskeligheder samt en i første omgang fejltolket opfattelse fra SKAT’s side af, hvornår en

opgave var tilstrækkeligt udskilt fra virksomheden set i forhold til OECD-modellen.

Selve begrebet ”integreret del af virksomheden” synes at være et velegnet begreb, når det anvendes korrekt,

til indledningsvist at afkode hvorvidt en udenlandsk arbejdstager reelt arbejder i Danmark på en sådan måde,

at det i virkeligheden er den danske virksomhed, der er en egentlige arbejdsgiver. Afhandlingens analyse

viser dog, at SKAT lod begrebet stå alene, uden den traditionelle analyse af, hvilket selskab der udøvede den

reelle arbejdsgiverrolle baseret på faktorer som ansvar, risiko og instruktionsbeføjelse, hvilket var faktorer,

som skulle anvendes til at vurdere, hvorvidt opgaven var tilstrækkeligt udskilt fra virksomheden og derved

ikke omfattet af arbejdsudlejereglerne. Derved opnåede den danske praksis i første omgang ikke de

oprindelige intentioner imod tilnærmelse af den internationale fortolkning af arbejdsudleje og var derved

ikke loyal imod OECD-modellen.

Afhandlingen viser, at en særlig årsag til SKAT’s fejlfortolkning af praksis efter lovændringen og før

styresignalet skyldtes selve opbygningen af lovforslaget, herunder de eksempler, som skulle illustrere,

hvordan den nye regel fungerede. Særligt eksempel 6 skabte problemer i den skattemæssige praksis.

Eksemplet manglede en beskrivelse af de forhold som skulle vurderes, såfremt der opstod tvivl om den reelle

arbejdsgiver. Denne beskrivelse var nøje indført i kommentarerne til OECD 2010-modeloverenskomsten,

som eksemplerne i lovforslaget var inspireret af, og selve lovforslaget indeholdte faktisk også en henvisning

til denne fremgangsmåde. Afhandlingens analyse viser dog, at SKAT lagde højere vægt på det mangelfulde

eksempel end den beskrevne fremgangsmåde i lovforslaget.

På baggrund af afhandlingens konklusion vil det være interessant at undersøge, hvordan andre lande reagerer

på den danske fortolkning af arbejdsudleje, særligt før styresignalet, hvor den danske fortolkning var i

direkte modstrid med artikel 15 i OECD 2010-modeloverenskomsten. Dette ville som konsekvens kunne

betyde, at lande kan nægte skattelempelse, på baggrund af manglende anderkendelse af den danske

fortolkning af arbejdsudlejereglerne, på trods af indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster. Dette kan som

yderste konsekvens skade de internationale samarbejder.
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