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Executive summary
In connection with the payment of income, in the form of dividends and interest, from Danish to foreign

companies, tax of 27% and 22%, respectively, must be withheld at source according to Danish tax law as the

foreign companies are subject to limited tax liability to Denmark.

This tax liability ensures that profits from Danish companies are taxed in Denmark. The limited tax liability does

not apply, however, if the company is resident in another EU country, or in a country with which Denmark has

entered into a double taxation treaty.

These exemptions may be abused by international groups by interposing an intermediate holding company in

such country which also has more favourable tax agreements with the resident country of the company; the

income may thus flow tax-free from Denmark, through the intermediate holding company, to the parent

company.

There are, however, no tax benefits to be reaped if the intermediate holding company cannot be regarded as the

“beneficial owner” of the income; which has been introduced to prevent abuse. However, the concept of

beneficial owner has not been defined in the wording of the Act, which leads to uncertainty as to the

interpretation of the concept.

The purpose of this Thesis is to examine how the concept should be interpreted, and which criteria should be

weighted when assessing whether a company should be regarded as the beneficial owner, including an

identification of the tax contexts in which the concept is relevant.

The conclusion to our examinations is that the concept is to be interpreted autonomously, not according to

domestic law. An intermediate holding company cannot be regarded as the beneficial owner when it is a conduit

company with respect to the income and only has narrow powers over the income in question. The purpose of

the group structure and the effect of the transaction must be to abuse tax benefits.

Considerable uncertainty continues to exist as to the interpretation of “narrow powers”; however, criteria such as

the owners’ control as well as a contractual or legal obligation to pass on the payment received seem to be

crucial.

Finally, an overall assessment of the specific case should be made, which means that the actual circumstances

are also of great importance.
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1 Indledning

1.1 Problemstilling

Som led i en indsats rettet mod internationale koncerners manglende skattebetaling til Danmark, har SKAT i

perioden 2005-2009 rejst 20-30 sager mod danske selskaber om opkrævning af manglende betaling af kildeskat

på udbytte og renter. Kravene er rejst, da SKAT har opfattet modtagerne som såkaldte

gennemstrømningsselskaber, og beløber sig samlet til 7,5 mia. kr.1

Kravene har medført, at en række sager er afgjort ved Landsskatteretten og Østre Landsret i 2010-2015.

Problemstillingen i sagerne har været, hvorvidt gennemstrømningsselskaberne har kunnet betragtes som

retmæssige ejer af udbytter og renter. Begrebet retmæssige ejer kommer af det internationale ”beneficial owner”,

og er den centrale problemstilling i sagerne.2 Afgørelserne har ikke medført en almindeligt anerkendt entydig

forklaring på, hvilke forhold og kriterier der er afgørende for, om et selskab kan opfattes som beneficial owner.

I 2006 skærpede Skatteministeriet sin interesse for internationale koncerners brug af mellemholdingselskaber,

hvor Skatteministeren eksempelvis udtalte, at rene gennemstrømningsselskaber ikke kan være beneficial owner

af udbyttebetalinger fra et dansk selskab3, hvilket har medført at man ved de nævnte sager har forsøgt at afprøve

rækkevidden af begrebet.

Beneficial owner-begrebet er et begreb fra den internationale skatteret, der indgår i de danske

dobbeltbeskatningsoverenskomster, og imødekommer utilsigtet misbrug af skattemæssige fordele. Et udenlandsk

gennemstrømningsselskab kan ikke udnytte de skattemæssige fordele, der ellers tilkommer det ved at være

hjemmehørende i et land, hvormed Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, såfremt selskabet

ikke kan betragtes som beneficial owner af indkomsten.

Danske selskaber skal som udgangspunkt tilbageholde 22-27 % kildeskat af renter og udbytte, der udbetales til

udenlandske selskaber4, der således vil være begrænset skattepligtige. Såfremt det udenlandske selskab er

beliggende i et andet EU-land, eller i et land hvormed Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst,

opnås skattemæssige fordele ved frafald af pligten til indeholdelse af kildeskat5.

1 Hansen, Hans Severin m.fl. (2013), ”Danish ”Beneficial Owner” Cases – A Status Report”, Bulletin for International
Taxation, Vol. 67, nr. 4/5
2 Raastrup, Nicolai m.fl. (2013), ”Skat banket bagud i opgør om skattely”, finans.dk
3 Kinnunen, Henriette (2013), ”Erhvervslivet er prøveballoner, når SKAT ”afprøver rækkevidden af reglerne””, Cepos,
analysenotat marts 2013
4 Kildeskatteloven, seneste bekendtgørelse
5 Selskabsskatteloven, seneste bekendtgørelse
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Dermed er skattepligten rettet mod ikke EU-lande, som Danmark ikke har indgået

dobbeltbeskatningsoverenskomst med, der dog kan udnytte de skattemæssige fordele ved, at der indskydes et

gennemstrømningsselskab i lande, der er undtaget fra den begrænsede skattepligtigt til Danmark, med det eneste

formål, at kunne lade indkomst gennemstrømme uden om skattebetaling i Danmark. Misbrugen af de

skattemæssige fordele er let tilgængelig, idet det kun kræver, at gennemstrømningsselskabet efter lokal skatteret

kan opfattes som hjemmehørende i det pågældende gennemstrømningsland, hvilket typisk blot fordrer, at

selskabet er registreret i landet.

Problemstillingen består i at fastlægge hvordan beneficial owner-begrebet skal fortolkes, og hvornår et selskab

kan betragtes som beneficial owner, herunder hvilke forhold og kriterier der er afgørende, hvilket ikke er

defineret i lovgivningen, og der er dermed ikke tale om en objektiv regel. Man må gennem de afgjorte sager ved

Landsskatteretten og Landsretten analysere, hvordan begrebet fortolkes og anvendes i retspraksis. Beneficial

owner er som nævnt et internationalt begreb, og der er også de seneste år behandlet sager i retsmæssigt

nærliggende lande som Sverige og Norge, hvorved begrebet fortolkes og anvendes i retspraksis.

1.2 Problemformulering

Afhandlingens formål er, at vurdere hvilke forhold der efter dansk skatteret er afgørende for, at et selskab ikke

kan betragtes som beneficial owner af en given indkomst i form af renter og udbytte fra et selskab

hjemmehørende i Danmark. Afhandlingen vil redegøre for hvornår beneficial owner-begrebet og

problemstillingen opstår i dansk skatteret.

Til dette formål vil afhandlingen inddrage retspraksis fra Sverige og Norge, samt i begrænset omfang anden

betydelig international retspraksis, for at underbygge og analysere anvendelsen i den danske skatteret.

Hovedspørgsmål

Hvordan fortolkes og anvendes ”beneficial owner” som begreb i dansk skatteret?

For besvarelse af hovedspørgsmålet vil vi besvare følgende underspørgsmål:

• Hvornår er det efter dansk skatteret nødvendigt at vurdere, hvorvidt et selskab er beneficial owner af en

given indkomst?

• Hvilke kriterier lægges der vægt på i vurderingen af hvorvidt et selskab kan opfattes som beneficial

owner af en indkomst?

• Hvilke ligheder og forskelle er der mellem fortolkningen af beneficial owner-begrebet i dansk

retspraksis og retspraksis i Sverige og Norge?
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1.3 Forkortelser

I afhandlingen anvendes følgende forkortelser:

SEL = Selskabsskatteloven

KSL = Kildeskatteloven

ABL = Aktieavancebeskatningsloven

DBO = Dobbeltbeskatningsoverenskomst

OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development

MO = OECD’s modeloverenskomst / Model Tax Convention on Income and on Capital

M/D = Moder-/datterselskabsdirektivet (EU)

R/R = Rente-/Royaltydirektivet (EU)

ØLR = Østre Landsret

LSR = Landsskatteretten

SKM = Skatteministeriet

SR = Skatterådet

1.4 Metode

I denne afhandling anvendes den traditionelle retsdogmatiske metode, der tager udgangspunkt i beskrivelse,

systematisering og analyse af gældende ret. Afhandlingen har, i henhold til problemformuleringen, til formål at

opstille rammer for hvornår et selskab ikke kan anses for at være beneficial owner af et udbytte eller en rente

efter skatteretten og retspraksis. Der tages afsæt i retsgrundlaget ved udlodning af et udbytte eller betaling af en

rente fra et dansk selskab til et selskab hjemmehørende i et EU-land, eller hjemmehørende i et land hvormed

Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO).

Retsgrundlaget skal her findes i Selskabsskatteloven (SEL), der indeholder bestemmelser om selskabers

begrænsede skattepligt af udbytte- og rentebetalinger fra kilder her i landet, samt i hvilke tilfælde disse skal

frafaldes. Dette sammenholdes med retsgrundlaget for lempelse af kildeskatten efter EU-direktiverne og

DBO’er. Retsgrundlaget er her EU-direktiverne samt de danske DBO’er.
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Det er ligeledes ud fra disse, at begrebet udspringer, da man ikke i dansk lovgivning har indført begrebet. I

analysen af gældende retstilstand vil national og international retspraksis blive inddraget, da dette udgør et

væsentligt fortolkningsbidrag til begrebet beneficial owner.

I forhold til den internationale retspraksis vil der være særligt fokus på retspraksis fra Norge og Sverige, som vil

indgå i en komparativ analyse, der baseres på sammenligninger og analyse af ligheder og forskelle imellem

dansk, norsk og svensk retspraksis på området. Norge og Sverige er valgt, da disse lande sammen med Danmark

hører under nordisk ret, som efter overvejende opfattelse må anses som en delfamilie inden for civil-law

traditionen.6

Den komparative del af afhandlingen har et informativt sigte, samt at opnå en bedre forståelse af hvorledes

begrebet beneficial owner skal fortolkes. Formålet er ligeledes at analysere, hvorvidt begrebet fortolkes

forskelligt i lande, der ellers er sammenlignelige.

Den øvrige internationale retspraksis, der er anvendt i afhandlingen, er alle fra lande inden for common-law

traditionen, og vil kun i begrænset omfang blive anvendt i analysesammenhæng. Der søges derfor mod

retspraksis for lande, hvor retssystemet er tættere på det vi kender i Danmark.

1.5 Retskilder

Der anvendes i afhandlingen primære retskilder i form af bestemmelserne i Kildeskatteloven (KSL) om

indeholdelsespligt af kildeskat for udbytter og renter samt SEL’s bestemmelser om begrænset skattepligt af

udbytter og renter.

Der anvendes sekundære retskilder i form af dansk retspraksis. Der vil dog være en naturlig begrænsning i

inddragelse af denne, da der på nuværende tidspunkt alene er afgjort to sager ved Østre Landsret (ØLR).

Retspraksis tillægges i Danmark stor retskildeværdi. Administrativ praksis i form af landsskatteretsafgørelser vil

spille en væsentlig rolle i analysesammenhæng, da der eksisterer en del afgørelser. Landsskatteretten (LSR) er et

klagenævn, som dog fungerer på domstolslignende vilkår, der øger retskildeværdien af disse afgørelser. LSR’s

afgørelser rangerer lavere end domstolsafgørelser i retskildehierarkiet. Endeligt vil praksis og bindende svar fra

SKAT blive inddraget i det omfang det findes relevant, med det forbehold at dette har lavest retskildeværdi.

Internationale retskilder finder anvendelse i denne afhandling. Der vil dog udelukkende blive anvendt sekundære

retskilder i form af EU’s moder-/datterselskabsdirektiv (M/D) og rente-/royaltydirektiv (R/R). Direktiverne har

stor retskildeværdi, da love der bygger på disse, skal fortolkes i overensstemmelse med direktivernes forskrifter.

6 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D. (2011), “Retskilder & retsteorier”, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 3. udgave s.
69-70
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I SEL er der direkte henvist til direktiverne, hvorfor direktiverne må tillægges endnu større betydning i denne

sammenhæng.

DBO’erne er essentielle i forhold til afhandlingens problemstilling. Der vil alene blive inddraget tre konkrete

DBO’er7, som alene er anvendt i et illustrationsøjemed, og disse bliver ikke anvendt i analysesammenhæng. Det

er anerkendt, i Danmark og internationalt, at OECD’s modeloverenskomst (MO) samt kommentarerne hertil kan

anvendes til fortolkning af DBO’er.

Da danske DBO’er i det væsentligste tager udgangspunkt i OECD’s MO, får denne og kommentarerne hertil

væsentlig betydning i analysesammenhæng. Ved analyse af MO’en vil dette således underforstået omfatte

samtlige danske DBO’er indgået efter denne model.

International retspraksis inddrages i begrænset omfang i afhandlingen. Retspraksis fra Norge og Sverige er

inddraget, men omfatter kun tre afgørelser, da der på nuværende tidspunkt kun foreligger disse, der er fundet

relevante i forhold til problemstillingen for afhandlingen. Afgørelserne vil blive anvendt i en komparativ analyse

af praksis mellem Danmark, Norge og Sverige.

1.6 Afhandlingens opbygning

For at besvare problemformuleringen gennemgås først dansk og international ret, for at redegøre for grundlaget

for problemstillingen. Efterfølgende gennemgås oprindelsen og udviklingen i begrebet beneficial owner samt

relevant dansk og international retspraksis, for at analysere hvorledes begrebet fortolkes og anvendes.

I afhandlingens afsnit 2 redegøres der for de problemstillinger, begrebet beneficial owner ønsker at løse.

Hjemmelgrundlaget i dansk ret for indeholdelse af kildeskat og den begrænsede skattepligt af udbytter og renter

gennemgås ligeledes i dette afsnit. Der refereres heri til DBO’erne og EU-direktiverne, som vil blive

gennemgået i afsnit 3 og 4. DBO’ernes grundlæggende anvendelsesområde, herunder hvorledes disse skal

fortolkes, vil blive beskrevet og de relevante artikler vil blive behandlet.

Efterfølgende vil EU’s M/D’s og R/R’s anvendelsesområde blive analyseret, med det formål at redegøre for

disses rolle i problemstillingen. Dette vil blive fulgt op af en case i afsnit 5, der har til formål at illustrere

afhandlingens overordnede problemstilling og retsvirkningerne i henhold til en DBO og direktiverne.

Afsnit 6 omhandler begrebet beneficial owner. OECD’s MO har væsentlig betydning i relation til fortolkningen

af begrebet, og udviklingen i MO’en, hvor der vil være særlig fokus på de nyeste ændringer i kommentarerne til

de relevante artikler, bliver derfor behandlet i dette afsnit. Dette følges op med begrebets fortolkning og

7 Danmark/Luxemburg, Danmark/Panama og Luxemburg/Panama
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anvendelse i et uddrag af international retspraksis i afsnit 7, samt opfattelsen af begrebets betydning i relation til

dansk ret i afsnit 8.

I afsnit 9 vil de danske sager om beneficial owner blive gennemgået og analyseret. Der inddrages både afgørelser

fra retspraksis i form af landsretskendelser, samt fra administrativ praksis i form af landsskatteretskendelser, og i

begrænset omfang bindende svar fra SKAT. Efterfølgende gennemgås og analyseres retspraksis og administrativ

praksis fra Norge og Sverige i afsnit 10 og 11. Der vil for hver af afgørelserne blive foretaget en vurdering af

disse.

Afslutningsvist vil der i afsnit 12 blive udarbejdet en komparativ analyse mellem praksis i Danmark, Norge og

Sverige. Analysen har til formål at opnå en bedre forståelse af begrebets anvendelse i den nordiske retsfamilie,

samt at analysere hvorledes der er uoverensstemmelser ved fortolkningen af begrebet imellem disse lande.

Afhandlingens afsnit 13 og 14 indeholder konklusionen på problemformuleringen samt en perspektivering.

1.7 Afgrænsning

Afhandlingens problemstilling vil som udgangspunkt blive anskuet fra et dansk synspunkt. Det er derfor den

danske lovgivning og danske selskaber, der vil blive taget udgangspunkt i. Problemstillingen har dog en bred

international vinkel, hvorfor det er uundgåeligt at inddrage internationale forhold som retspraksis, direktiver og

overenskomster mv., hvilket derfor vil blive gjort i det omfang, det relaterer sig til de danske forhold.

Derudover vil retspraksis for Sverige og Norge blive inddraget i det omfang, det er relevant for

problemstillingen, med det formål at analysere hvorvidt der er forskelle mellem disse landes og den danske rets

fortolkning af begrebet beneficial owner, samt vurdere hvorvidt disse forskelle skyldes uhensigtsmæssigheder i

den danske fortolkning. Netop Sverige og Norge er valgt på den baggrund, at der er tale om lande vi

retsmæssigt8 såvel som kulturelt sammenligner os med. Vi har valgt ikke specifikt at inddrage andre lande.

Det er netop selskaber vi finder interessante for problemstillingen i praksis, og vi vil derfor kun behandle

faktiske selskaber som indregistrerede A/S’er og ApS’er i Danmark, og tilsvarende udenlandske selskabsformer,

og derfor ikke inddrage eksempelvis fysiske personer eller skattemæssigt transparente enheder. Vi vil ikke tage

stilling til, hvorvidt skattemæssige forhold og dermed dragne konklusioner vil have andre udfald, såfremt der er

tale om andre enheder end selskaber. Vi vil desuden ikke berøre problemstillingen om, hvorvidt et specifikt

selskab skattemæssigt efter intern ret kan opfattes som hjemmehørende i et givent land, da dette i sig selv er en

omfattende problemstilling.

8 Se også metode-afsnit
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I afhandlingen vil der blive nævnt eksempler på, at beneficial owner (retmæssige ejer) i dansk ret er blevet

forvekslet med begrebet rette indkomstmodtager. Det konstateres, at der ikke kan sættes lighedstegn mellem

disse to begreber, og vi vil ikke beskæftige os nærmere med, hvordan begrebet rette indkomstmodtager fortolkes.

I 2015 er der i dansk ret blevet implementeret en misbrugsbestemmelse ved Ligningsloven § 3, der er rettet mod

ikke reelle arrangementer, der ikke er tilrettelagt efter velbegrundede kommercielle årsager, og hvor

hovedformålet er at opnå skattefordele. Selvom bestemmelsen på flere områder givetvis vil overlappe beneficial

owner, er der tale om en helt særskilt bestemmelse, og vi vil derfor ikke behandle den nærmere. Bestemmelsen

er ny, og der er endnu ingen retspraksis, der kan indikere hvilken betydning bestemmelsen får for beneficial

owner-begrebet.

EU-direktiverne er en betydelig del af problemstillingen, særligt eftersom R/R indeholder beneficial owner-

begrebet. Derfor vil EU-direktiverne blive inddraget i afhandlingen, med særligt fokus på beneficial owner-

begrebet og problemstillingen. Vi vil dog ikke behandle den grundlæggende EU-ret, herunder grundsætninger

om misbrug og tilknyttet retspraksis, da vi ikke finder dette relevant for selve beneficial owner-begrebet.

Royalties er således også relevant for problemstillingen. Der er særskilte lovbestemmelser omkring royalty, der

dog i al væsentlighed svarer til tilsvarende bestemmelser for udbytter eller renter. Selvom afhandlingens primære

fokus vil ligge på udbytte og renter, vil konklusionerne der drages ligeledes gælde for royalties, da vi ikke

skelner.

Aftaler om DBO’er er typisk indgået efter OECD’s MO, FN’s modeloverenskomst eller i sjældne tilfælde andre

modeller. Vi vil alene beskæftige os med DBO’er indgået efter OECD’s MO, da dette omfatter størstedelen af

alle danske DBO’er.

Slutteligt er vi bekendte med BEPS-projektet, der er et OECD-projekt omkring en række uhensigtsmæssigheder

og uoverensstemmelser i international skatteret. Vi vil ikke beskæftige os med projektet, der stadig er i en

indledende fase.

2 Dansk lovgivning

I indeværende afsnit vil vi konkretisere problemstillingen og gennemgå den danske lovgivning, der er forbundet

med problemstillingen og dermed beneficial owner-begrebet. Formålet hermed er, at redegøre mere detaljeret for

baggrunden for problemstillingen, samt at vise hvilken sammenhæng beneficial owner-begrebet har til dansk ret.

Forståelsen herfor er efter vores opfattelse afgørende for, at vurdere hvorledes begrebet skal fortolkes og

anvendes, og belyse i hvilke situationer det er nødvendigt at vurdere, hvorvidt et selskab er beneficial owner af

indkomst i form af udbytter eller renter.
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2.1 Kildeskatteloven

Kildeskatteloven § 65

En stor del af problemstillingen omkring beneficial owner udspringer af denne bestemmelse i forhold til dansk

ret. I henhold til stk. 1 skal alle selskaber og lignende juridiske personer ved udbetaling af udbytte og lignende

tilbageholde 27 % i udbytteskat. Det gælder selskaber omfattet af SEL, hvilket omfatter selskaber indregistreret

eller hjemmehørende9 i Danmark.

Bestemmelsen indeholder en række undtagelser og modifikationer. Af de mest relevante er stk. 4. Ved udbytte

der udloddes til udenlandske selskaber, hvor den begrænsede skattepligt bortfalder efter SEL’s § 2 (gennemgås

nærmere nedenfor), gælder kravet om tilbageholdelse af udbytteskat efter KSL § 65 ikke.

Formålet med KSL § 65 er helt simpelt at sikre, at overskud opnået af danske virksomheder også beskattes i

Danmark, samt at dette sker med korrekt sats.

Kildeskattelovens § 65 C-D

I lighed med kravet om indeholdelse af kildeskat på udbytte efter KSL § 65, er der i KSL § 65 C-D krav om

indeholdelse af en kildeskat på royalty og renter på 22 %.

Kravet er dog positivt afgrænset og gælder kun udbetalinger til fysiske og juridiske personer, der er begrænset

skattepligtige af renterne og royalties, igen efter SEL § 2. Det er de danske selskaber, der har

indeholdelsespligten.

Formålet hænger sammen med § 65, da renter og royalty kan være med til at udhule danske virksomheders

overskud, og dermed udbytte og udbytteskat.

2.2 Selskabsskatteloven

Selskabsskattelovens § 2

SEL omfatter selskaber, der er hjemmehørende i Danmark. Selskabsdefinitionen er i denne sammenhæng bred

og omfatter mere end indregistrerede anparts- og aktieselskaber. I henhold til § 2, SEL’s bestemmelse om

begrænset skattepligt, omfatter SEL dog i flere tilfælde også selskaber der er hjemmehørende i udlandet, men har

indkomst fra Danmark, heriblandt udbytte eller renter efter § 2, stk. 1 litra c-d samt royalty efter litra g.

Udenlandske selskaber med sådan indkomst, skal således betale skat heraf, hvilket skal ske i overensstemmelse

med KSL, som gennemgået i det foregående.

9 ”Hjemmehørende” i Danmark er en problemstilling i sig selv, og som der er en omfattende retspraksis omkring. Vi vil
ikke nærmere komme ind på, hvornår et selskab opfattes som hjemmehørende i Danmark
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Litra c:

Den begrænsede skattepligt på udbytter omfatter dog ikke udbytte af datterselskabsaktier efter definitionen på

sådanne i henhold til aktieavancebeskatningslovens (ABL) § 4 A, når beskatningen af udbyttet skal frafaldes

efter EU’s M/D.

Efter M/D skal udbytteskatten frafaldes ved udbyttebetaling mellem selskaber i EU-medlemsstater, hvor

moderselskabet ejer mindst 10 % af det udloddende selskab.

ABL § 4 A definerer datterselskabsaktier som ”aktier, som ejes af et selskab, der ejer mindst 10 % af

aktiekapitalen i datterselskabet”. Bestemmelsens stk. 2 henviser desuden også direkte til EU’s M/D omkring

definitionen.

Den begrænsede skattepligt gælder tilsvarende ikke for sådanne udbytter, når udbytteskatten skal nedsættes eller

frafaldes efter DBO mellem Danmark og den stat hvor moderselskabet er hjemmehørende.

I SEL § 2, stk. 1, litra c, 7. og 8. pkt. indgår en undtagelse til skattefritagelsen. Skattefritagelsen frafalder såfremt

”udbyttet fra det danske selskab er en videreudlodning af udbytte, som dette selskab har modtaget direkte eller

indirekte af datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier, jf. ABL §§ 4 A og 4 B, i et selskab hjemmehørende i

udlandet, og det danske selskab ikke var retmæssig ejer af det modtagne udbytte”. (vores fremhævning).

Denne undtagelse gælder dog ikke, hvis kildeskatten skal frafaldes efter EU’s M/D, hvorfor den alene er rettet

mod ikke-EU lande, hvormed Danmark har indgået DBO.

Indførelsen af denne retmæssige ejer-bestemmelse er foretaget med henblik på selve beneficial owner-begrebet.

Det er dog værd at bemærke, at den er implementeret ud fra en anden vinkel, da den ikke medfører

beskatningsret for Danmark, men til gengæld medfører, at danske selskaber ikke kan anvendes som

gennemstrømningsselskaber for udbytte. Bestemmelsen gennemgås nærmere i afsnit 8.1.

Litra d:

For renter er der dog kun tale om renter af kontrolleret gæld. ”Kontrolleret gæld” defineres med henvisning til

Skattekontrollovens § 3 B som gæld til bl.a. juridiske personer der udøver bestemmende indflydelse, eller

hvorover selskabet udøver bestemmende indflydelse.

Der er indarbejdet en undtagelse med henvisning til R/R, hvorved den begrænsede skattepligt ikke omfatter

renter hvor beskatningen skal frafaldes efter direktivet. Det gælder renter, der betales fra et selskab
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hjemmehørende i et EU-land til et selskab hjemmehørende i et andet EU-land, og hvor der er et indbyrdes

ejerforhold mellem selskaberne med en ejerandel på mindst 25 %.

Derudover undtages renter af kontrolleret gæld også fra den begrænsede skattepligt, såfremt det fremgår af en

DBO mellem Danmark og staten hvori det andet selskab er hjemmehørende.

Der er ikke implementeret tilsvarende beneficial owner-lignende undtagelsesbestemmelse i forbindelse med

renterne. Det kan virke uhensigtsmæssigt, da der således ikke er samme lovgivning for renter og udbytter. Dette

opvejes af, at beneficial owner i forhold til renter fremgår direkte både af direktivet og DBO’erne.

3 Dobbeltbeskatningsoverenskomster

I indeværende afsnit vil vi gennemgå formålet med og anvendelsen af DBO’erne. Formålet er, at belyse hvilken

sammenhæng DBO’erne har til problemstillingen. Formålet er ligeledes, at redegøre for det teoretiske grundlag

for fortolkningen af DBO’er, hvilket også er afgørende i forhold til beneficial owner-begrebet, der indgår i

DBO’erne. Afhandlingens problemstilling udspringer som tidligere beskrevet af SEL § 2, stk. 1, litra c-d, hvor

udenlandske selskaber i henhold til SEL § 2, stk. 1, litra c-d, ikke er begrænset skattepligtige til Danmark,

såfremt skatten skal frafaldes eller nedsættes i henhold til en indgået DBO, hvilket medfører at DBO’erne er

afgørende i denne sammenhæng.

DBO’erne er ikke en hjemmel til beskatning i sig selv, men skal gennemføres i dansk skatteret i form af

lovbestemmelser, som efter legalitetsprincippet træffer bestemmelse om beskatning, jf. Grundlovens § 4310.

DBO’erne anvendes i tilfælde af, at en fysisk eller juridisk person har skattemæssigt hjemsted i mere end ét land,

hvor interne regler tildeler begge lande beskatningsretten til en given indkomst. De finder ligeledes anvendelse,

såfremt en person har hjemsted i et land og oppebærer indkomst fra et andet land, som efter de interne

skatteregler skal beskattes i begge lande. Det er DBO’ens formål at fastlægge regler, der fordeler

beskatningsretten således at dobbeltbeskatning undgås. En anden væsentlig hensigt med DBO’erne er, at

forhindre skatteunddragelse og skatteundgåelse.

De DBO’er Danmark har indgået tager i overvejende grad udgangspunkt i OECD’s MO, og det vil derfor være

denne modeloverenskomst som vil blive behandlet og anvendt i denne afhandling.

I forbindelse med anvendelsen af DBO’er kan der opstå fortolkningsmæssige udfordringer, som følge af

uenighed mellem de kontraherende stater eller mellem en skatteyder og statens interne instanser.

10 Werlauff, Erik (2015), ”Selskabsskatteret 2015/16”, Karnov Group Denmark A/S, 17. udgave, s. 46
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Wienerkonventionen11, som er ratificeret af Danmark, anses for at være et udtryk for folkeretlig sædvane, og

reglerne i denne konvention antages at finde anvendelse på DBO’er.12 I konventionens artikel 31-33 fremgår

regler vedrørende fortolkning af traktater. Det fremgår blandt andet af artikel 31, stk. 1:

”A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of

the treaty in their context and in the light of its object and purpose.”

Da de danske DBO’er i høj grad bygger på OECD’s MO, er det i lyset af ovenstående, relevant at inddrage

denne ved fortolkning af begreber i DBO’erne.

I dansk ret er det fastslået, at MO og tilhørende kommentarer har betydelig retskildeværdi ved fortolkning af

DBO’er, også ved fortolkningen af intern dansk ret.13 Dette er for eksempel kommet til udtryk i ØLRs kendelse

SKM2012.121Ø14, som er behandlet i afsnit 9.1. I denne dom anfører ØLR:

”Der er imidlertid i kommentarerne til overenskomsterne givet visse retningslinjer om forståelsen af begrebet.

Henset hertil og til, at formålet med OECD MO’erne tilsiger, at der bør tilstræbes en ensartet retsanvendelse af

OECD MO’erne, finder ØLR, at kravet om, at modtageren er retmæssig ejer, så vidt muligt må fortolkes i

overensstemmelse med den internationale forståelse, der er kommet til udtryk i blandt andet kommentarerne

til MO’en…” (vores fremhævning)

Ligeledes er det i international retspraksis, eksempelvis i Indofood-dommen, omtales i afsnit 7.1, slået fast, at

DBO’er skal fortolkes i overensstemmelse med OECD’s MO samt kommentarer hertil.

Det har været omdiskuteret i den skatteretlige litteratur hvorvidt senere ændringer i MO’en og kommentarerne

hertil, kan anvendes til fortolkning af DBO’er indgået før disse ændringer. Udgangspunktet er, at det er den MO

med kommentarer, der var gældende på tidspunktet for indgåelsen af en DBO, der skal anvendes. Det gælder

dog, at såfremt der med ændringerne i MO’en eller i kommentarerne er tale om præciseringer og ikke en

ændring af betydningen i forhold til tidligere, vil disse præciseringer ligeledes kunne finde anvendelse ved

fortolkning af en given DBO.15 Denne tilgang deles af OECD.

11 Vienna Convention on the law of treaties (with annex) Concluded at Vienna on 23 May 1969
12 Michelsen, Aage m.fl. (2015), ”Lærebog om indkomstskat”, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 15. udgave, s. 1117
13 Ibid., s. 1118
14 Denne opfattelse deles desuden i flere danske afgørelser f.eks. TfS 1993.7 H og TfS 200.426 Ø
15 Bundgaard, Jakob & Winther-Sørensen Niels, (2007), ”Retmæssig ejer ved international koncernfinansiering – 1. del”,
SR-SKAT 2007,395
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Af pkt. 35 i introduktionen til MO’en fremgår:

”Needless to say, amendments to the Articles of the Model Convention and changes to the Commentaries that

are a direct result of these amendments are not relevant to the interpretation or application of previously

concluded conventions where the provisions of those conventions are different in substance from the

amended Articles. However, other changes or additions to the Commentaries are normally applicable to the

interpretation and applicable of conventions concluded before their adoption, because they reflect the

consensus of the OECD member contries as to the proper interpretation of existing provisions and their

application to specific situations.”(vores fremhævning)

ØLR har i samme afgørelse16, som refereret ovenfor, ligeledes delt denne opfattelse:

”ØLR finder, at ændringerne i 2003 kommentarerne har karakter af præciseringer, og inddrager således disse

kommentarer ved fortolkningen af begrebet retmæssig ejer. ”

Også i dele af den internationale retspraksis deles denne opfattelse. Som eksempel kan nævnes denne udtalelse i

Prévost-dommen:

”The worldwide recognition of the provisions of the Model Convention and their incorporation into a majority

of bilateral conventions have made the Commentaries on the provisions of the OECD Model Convention a

widely accepted guide to the interpretation and application of the provisions of existing bilateral conventions”17

Det kan således, på baggrund af ovenstående, udledes at OECD’s MO og de tilhørende kommentarer har

væsentlig betydning for hvorledes DBO’er skal fortolkes.

Nedenfor redegøres for de nugældende artikler 10 og 11 i MO’en, der behandler fordelingen af beskatningsretten

for hhv. udbytter og renter. I de danske DBO’er behandles udbytter og renter ligeledes i artikel 10 og 11.

3.1 Artikel 10 og 11 i OECD’s modeloverenskomst

Artikel 10 omhandler udbytter. Pkt. 1 lyder:

“Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting

State may be taxed in that other State.”

16 SKM2012.121ØLR
17 Prévost Car Inc. Vs. Canada (F.C.A), 57.2009
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Pkt. 1 i artikel 10 angiver at udbytter betalt af et selskab, hjemmehørende i en kontraherende stat, til et selskab

hjemmehørende i en anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden kontraherende stat. Modtagerlandet

har således som udgangspunkt beskatningsretten.

Artikel 10’s pkt. 2 lyder:

“However, dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State may also be taxed in that

State according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other

Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a

partnership) which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends;

b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.” (vores fremhævning)

Pkt. 2 bestemmer, at udbytte betalt af et selskab hjemmehørende i en kontraherende stat også kan beskattes i

denne stat efter intern lovgivning, men såfremt den retmæssige ejer af udbyttet er hjemmehørende i den anden

kontraherende stat, begrænses kildelandets indeholdelsesprocent. Udbetalerlandet har således også en

beskatningsret, om end den er begrænset.

Det er væsentligt at bemærke, at de angivne indeholdelsesprocenter ikke er faste, da landene imellem har ret til

at anvende andre procenter.

I den danske oversættelse af OECD’s MO er ”beneficial owner” oversat til ”retmæssige ejer” i artiklerne 10 og

11, og i den danske ret omtales begrebet i bredt omfang som ”retmæssige ejer”. Det er med udgangspunkt i

denne oversættelse, at det kan konstateres, at ”retmæssige ejer” i dansk ret blot henviser til beneficial owner-

begrebet. Anvendelsen af ”retmæssige ejer” vil fremadrettet i afhandlingen derfor også referere til beneficial

owner-begrebet.

Det skal nævnes i denne sammenhæng, at Danmark har valgt helt at frafalde beskatningen af udbytter, der

udloddes til et udenlandsk selskab omfattet af ABL § 4 A, jf. SEL § 2, stk. 1, litra c: ”Skattepligten omfatter ikke

udbytte af datterselskabsaktier, jf. ABL § 4 A, når beskatningen af udbytter fra datterselskabet skal frafaldes

eller nedsættes efter… eller efter en DBO med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor moderselskabet er

hjemmehørende” (vores fremhævning). Udbytte der falder ind under DBO’ens artikel 10, pkt. 2, nr. 1 beskattes

således slet ikke i Danmark, selvom der er ret til beskatning efter DBO’en.
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Artikel 11 indeholder bestemmelser vedrørende renter, og pkt. 1 lyder som følger:

“Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in

that other State.”

I henhold til pkt. 1 kan renter, opstået i en kontraherende stat, som betales til en person hjemmehørende i den

anden kontraherende stat, beskattes i denne anden kontraherende stat.

Af pkt. 2 fremgår det:

“However, interest arising in a Contracting State may also be taxed in that State according to the laws of that

State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged

shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.” (vores fremhævning)

Renter opstået i en kontraherende stat kan således også beskattes i denne stat i henhold til intern lovgivning, men

såfremt den retmæssige ejer af renterne er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan skatten ikke

overstige 10 % af rentebeløbet. På samme måde som i artikel 10 fremgår det at de kompetente myndigheder i de

kontraherende stater skal, ved gensidig aftale, afgøre anvendelsen af denne begrænsningsregel.

Pkt. 3 definerer, hvad der skal forstås ved rente i henhold til artikel 11. Det anføres, at rente i artikel 11 betyder

indkomst af gældsfordringer af enhver art, uanset om de er sikret ved pant eller ej, og uanset at disse fordringer

indeholder en ret til at modtage en andel af debitors fortjeneste. Renter hidrørende fra statsgældsbeviser,

obligationer mv., herunder gevinster og præmier er ligeledes omfattet. Straftillæg for for sen betaling er ikke

omfattet.

Pkt. 4 og 5 indeholder bestemmelser om behandling af renter i relation til faste driftssteder. Disse vil ikke blive

behandlet nærmere i denne afhandling.

Af artikel 11 pkt. 6 fremgår det, at hvis, der på grund af et specielt forhold mellem betaleren af renterne og den

retmæssige ejer eller mellem begge parter og en anden person, renterne overstiger et beløb der ville være aftalt

mellem betaleren og den retmæssige ejer, såfremt et sådant forhold ikke eksisterede, finder bestemmelserne i

artiklen ikke anvendelse, på den del af renterne der overstiger dette beløb. Det overskydende beløb skal beskattes

efter de interne love i de kontraherende stater, under hensyntagende til de øvrige bestemmelser i overenskomsten

mellem landene.
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Danmarks valg om helt at frafalde beskatningen ved nedsættelse efter direktiver og DBO’er gælder ligeledes for

renter jf. SEL § 2, stk. 1, litra d.

I den gældende reviderede udgave af OECD’s MO fremgår begrebet beneficial owner af artikel 10, pkt. 2 og 4

og artikel 11, pkt 2, 4 og 6. Ifølge de nævnte artikler er det et krav, at modtageren af indkomsten er beneficial

owner, for at der kan indrømmes artiklernes skattemæssige fordele. Det er dog ikke defineret nærmere, hvad der

skal forstås ved begrebet i selve MO’en, hvilket betyder at fortolkningen må bygge på kommentarerne til

artiklerne, som behandles nedenfor i afsnit 6.

3.2 Fastlæggelse af hjemsted i dobbeltbeskatningsoverenskomsterne

I de lande som Danmark normalt sammenligner sig med, har man indrettet sit skattesystem på en sådan måde, at

selskaber, der har deres hovedtilknytning til staten, beskattes i denne stat af deres globalindkomst. Andre

selskaber med hovedtilknytning i en anden stat, beskattes kun af indkomst med en nærmere defineret tilknytning

til førstnævnte stat efter det såkaldte territorialprincip. Der eksisterer imidlertid forskellige definitioner i de

enkelte lande af, hvorledes en sådan tilknytning kommer til udtryk.

Der kan her opstilles to hovedkriterier som landene skelner imellem. Det ene kriterie der anvendes, er det

såkaldte registreringskriterie, hvor de enkelte landes interne lov for stiftelse og registrering af et selskab er

afgørende. Det andet kriterie der anvendes er hovedsædekriteriet, hvor der lægges afgørende vægt på hvor

selskabets hovedforretningssted er placeret.18

I Danmark har man tidligere alene anvendt registreringskriteriet, når det skulle fastlægges om et selskab var

skattemæssigt hjemmehørende i Danmark. Dette kriterie følger det registreringskriterie, der kendes fra

selskabsretten, hvor det er afgørende om et selskab er oprettet og registreret hos Erhvervsstyrelsen.

I 1996 blev hovedsædekriteriet indført i SEL § 1, stk. 6, hvorefter selskaber bliver anset for hjemmehørende i

Danmark, såfremt ledelsen har sit sæde i Danmark. Derefter gælder begge kriterier i Danmark. Det ligger uden

for denne afhandlings problemområde, at omtale enkelte landes kriterier for, hvorvidt et selskab er

hjemmehørende i disse lande.

Det skal her blot bemærkes, at hjemstedet er afgørende for hvorvidt en DBO eller et af EU-direktiverne finder

anvendelse, som det også vil fremgå af de efterfølgende afsnit.

18 Werlauff, Erik (2015), ”Selskabsskatteret 2015/16”, Karnov Group Denmark A/S, 17. udgave, s. 94
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Skattemæssigt hjemsted i OECD’s modeloverenskomst

Af MO’ens artikel 1 fremgår det, at denne kun finder anvendelse på personer der er hjemmehørende i en af eller

begge de kontraherende stater. I forhold til SEL § 2, stk. 1, litra c og d om nedsættelse eller frafald af beskatning

i henhold til en DBO, er det således relevant, at se på hvordan begrebet hjemmehørende skal tolkes i henhold til

MO’en. I relation til denne afhandlings problemstilling er det relevant, at fastlægge hvor en modtager af hhv. et

udbytte eller en renteindtægt er hjemmehørende, for at klarlægge om der kan ske lempelse efter en af Danmark

indgået DBO. Endvidere er det relevant at se på, om den retmæssige ejer af et udbytte eller en renteindtægt kan

anses for værende hjemmehørende i en stat, som Danmark har indgået en DBO med. I tilfælde af at den

retmæssige ejer anses for at være en anden, end modtageren af indkomsten, og den retmæssige ejer er

hjemmehørende i en stat hvormed Danmark har indgået en DBO, begrænses kildelandets beskatningsret fortsat.

Dette fremgår af kommentarerne i pkt. 12.7 i de nye kommentarer fra 2014, som omtalt i afsnit 6.3.

I MO’ens artikel 4, pkt. 1 om skattemæssigt hjemsted defineres det hvad der, i overenskomsten, skal forstås ved

udtrykket hjemmehørende (resident):

”For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under

the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any

other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority

thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of

income from sources in that State or capital situated therein.” (vores fremhævning)

Det er således de internretlige definitioner i de kontraherende stater, der afgør, om en person kan anses for at

være fuldt skattepligtig i den enkelte stat. Ifølge MO’en skal en person ikke anses for hjemmehørende i en stat,

såfremt han kun har indkomst, der hidrører fra kilder i denne stat eller fra formue anbragt i staten. I dansk

kontekst ville det være indkomst omfattet af KSL § 2 og SEL § 2 omhandlende begrænset skattepligt.

I samme artikels stk. 3 fremgår:

”Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both

Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective

management is situated.” (vores fremhævning)
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Man søger hermed at udelukke alle tilfælde af dobbelt domicil for ikke-fysiske personer således, at et selskab

altid kun vil have ét skattemæssigt hjemsted. Der foreligger dog kun i kommentarerne et begrænset bidrag til,

hvad der ligger i begrebet ”place of effective management”, som på dansk er oversat til ”ledelsens sæde”.

Årsagen til dette er, at medlemsstaterne ikke kan blive enige om en fælles forståelse, og det er således efter

artikel 3, stk. 2 at begrebet skal fastlægges efter intern ret.19 Højesteret har i en dom fortolket begrebet i

overensstemmelse med begrebet i SEL § 1, stk. 6, der også omtaler ledelsens sæde.20

Efter denne bestemmelse er udenlandske selskaber, hvor ledelsens sæde anses for at være i Danmark fuldt

skattepligtige her i landet. Hvordan andre lande afgør hvor ledelsens sæde anses for at være, ligger uden for

denne afhandlings problemområde. Det skal her blot nævnes, at placering af ledelsens sæde kan være afgørende

for en ikke-fysisk persons skattemæssige hjemsted, i tilfælde hvor denne anses for at være hjemmehørende i

begge de kontraherende stater.

Forholdet mellem hjemsted i dobbeltbeskatningsoverenskomsterne og beneficial owner

Man anser, som tidligere nævnt, i Danmark og i de fleste andre EU-lande og OECD lande, et selskab for

hjemmehørende, i det land hvori dette er registreret. Dette giver anledning til et problem i forhold til lande

hvormed Danmark ikke har indgået en DBO, hvilket i det væsentligste er lavskattelande.

Selskaber som disse vil relativt enkelt kunne opnå utilsigtede fordele af en DBO, ved at indskyde et selskab i et

land hvor registreringskriteriet er afgørende, og hvormed Danmark har indgået en DBO, og lade udbytter og

renter gennemstrømme via dette selskab.

Ovenstående problemstilling er søgt løst ved at indføre beneficial owner begrebet i artikel 10 og 11, som omtalt

ovenfor. Indførsel af dette begreb medfører, at fordelene i en overenskomst alene kan opnås såfremt modtageren

er beneficial owner af indkomsterne.

Beneficial owner er altså i denne sammenhæng et af de værn der eksisterer mod treaty shopping. Uden denne

bestemmelse kunne der, efter ordlyden i artiklerne 10 og 11, opnås fordele af overenskomsterne alene på grund

af et selskabs hjemsted.

19 Michelsen, Aage m.fl. (2015), ”Lærebog om indkomstskat”, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 15. udgave, s. 1124
20 TfS 1998, 605 H
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3.3 Sammenfatning

DBO’er har til formål, at fastlægge regler, der fordeler beskatningsretten således at dobbeltbeskatning undgås.

En anden væsentlig hensigt med DBO’erne er, at forhindre skatteunddragelse og skatteundgåelse. Det er slået

fast både i dansk og international retspraksis, at OECD’s MO med tilhørende kommentarer har betydelig

retskildeværdi i forbindelse med fortolkning af DBO’er, der bygger på denne MO. På samme måde er det både i

dansk og international retspraksis slået fast, at senere ændringer i ordlyden i MO’en og kommentarerne hertil

kan inddrages ved fortolkning, så længe der alene er tale om præciseringer.

Da danske DBO’er i det væsentligste bygger på OECD’s MO, er de relevante artikler i relation til afhandlingens

problemstilling gennemgået. Da problemstillingen relaterer sig til udbytter og renter, er det artikel 10 og 11 der

finder anvendelse. For både udbytte og renter er udgangspunktet, at det er landet, hvori indkomstmodtageren er

hjemmehørende, der har beskatningsretten. Det fremgår dog af begge artikler, at kildelandet ligeledes har ret til

at beskatte indkomsten, dog alene med en begrænset procentsats såfremt modtageren er beneficial owner af

indkomsten. I henhold til SEL § 2, stk. 1, litra c og d, bortfalder den begrænsede skattepligt såfremt

beskatningen skal nedsættes eller frafaldes efter en DBO.

Hvis ikke beneficial owner fremgik af artiklerne, kunne et land, som Danmark ikke har indgået en DBO med,

relativt enkelt indskyde et selskab i et land hvormed Danmark havde indgået en DBO, med den konsekvens at

den begrænsede skattepligt i Danmark ville bortfalde da kildeskatten begrænses i henhold til artikel 10 og 11.

For at modvirke denne type misbrug af DBO’er har man i artikel 10 og 11 indført kriteriet om beneficial owner,

således at det ikke alene er nok, at et selskab er hjemmehørende i et DBO-land for at opnå ret til fordelene i

henhold til artikel 10 og 11.

4 EU-direktiver

EU-direktiverne er relevante for afhandlingens problemstilling, da den begrænsede skattepligt efter SEL § 2, stk.

1, litra c-d bortfalder, såfremt EU’s M/D eller EU’s R/R finder anvendelse.

Formålet med indeværende afsnit er derfor, at gennemgå direktivernes anvendelsesområde og betydning. Vi vil

dermed også kunne vurdere, hvilken betydning EU-direktiverne har for beneficial owner-problemstillingen.

4.1 Moder-/datterselskabsdirektivet

EU offentliggjorde tilbage i 1990 EU-direktivet 90/435 – en fælles beskatningsordning for moder- og

datterselskaber i medlemsstaterne. Direktivet er løbende blevet ændret, hvilket førte til offentliggørelsen af et nyt

direktiv i 2011, EU-direktiv 2011/96, hvilket også er kendt som det nugældende M/D. Der er dog senere i 2015

blevet tilføjet ændringer via direktiv 2015/121.
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Direktivet gælder for alle medlemsstater af EU. Det oprindelige formål med indførelse af en fælles

beskatningsordning var, at forbedre vilkårene for det fælles frie marked i EU og skabe konkurrenceneutralitet,

således at der ikke var mere fordelagtige regler i nogle lande end andre.

Oprindelige bestemmelser

Ifølge det oprindelige direktiv af 23. juli 1990 kan den stat, hvori et udbyttemodtagende selskab er

hjemmehørende, enten undlade at beskatte udbyttet, eller beskatte det og give tilladelse til at moderselskabet i

skattebeløbet kan fratrække datterselskabets skat vedrørende udbyttet. Dermed holdes udbyttebeskatningen

neutral mellem medlemsstaterne.

Hovedreglen i direktivet er, at udbytte der udloddes fra et datterselskab til et moderselskab skal fritages for

kildeskat, hvilket gælder for både staten hvor moderselskabet er hjemmehørende og for staten for datterselskabet

er hjemmehørende. Direktivet gjaldt for både udbytteudloddende og udbyttemodtagende selskaber i en

medlemsstat.

Efter det oprindelige direktiv defineres et ”selskab i en medlemsstat” som registrerede selskaber efter de enkelte

landes særskilte selskabsformer, som er betalingspligtig af hvad der svarer til dansk selskabsskat. Derudover

anvendes begrebet ”hjemmehørende” også, hvor der her henvises til lokal skattelovgivning, da selskaber i

medlemsstater defineres som selskaber der ”ifølge skattelovgivningen i en medlemsstat anses for at være

skattemæssigt hjemmehørende i denne stat”.

Der er således en hjemstedsbetingelse i direktivet, der skal være opfyldt for, at direktivet kan finde anvendelse. I

direktivet gælder det dog, at der både skal være tale om et registreret selskab, samt at selskabet skal være

skattemæssigt hjemmehørende i en EU-medlemsstat, efter den pågældende stats nationale skattelovgivning.

Der er desuden et ejerskabskrav i direktivet. Et moderselskab defineres som et selskab i en medlemsstat der ejer

mindst 25 % af kapitalen i et andet selskab i en medlemsstat. Et datterselskab defineres tilsvarende som et

selskab i en medlemsstat, hvor et andet selskab i en medlemsstat ejer tilsvarende ejerandel. De 25 % kan være i

form af reel ejerandel eller stemmerettighedsandel.

Der er ikke i direktivet indarbejdet bestemmelser om beneficial owner, som det er tilfældet i OECD’s MO. Der

er dog i artikel 1, stk. 2 indarbejdet hvad der synes at være en indirekte misbrugsbestemmelse: ”Dette direktiv er

ikke til hinder for anvendelsen af interne bestemmelser eller overenskomster, som er nødvendige for at hindre

svig og misbrug”. Direktivet forholder sig således ikke selv til risikoen for misbrug, men åbner op for, at

medlemsstaterne kan implementere og anvende egen lovgivning i misbrugstilfælde.
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Aktuelle bestemmelser

Som nævnt ovenfor er det oprindelige direktiv blevet erstattet af et opdateret direktiv 2011/96 af 30. november

2011, der samler op på en række væsentlige ændringer, der er blevet vedtaget i den mellemliggende periode.

Hovedreglerne efter artikel 2 og 5-6 om skattefritagelse og hjemstedskriteriet, samt definitionen af et selskab i en

medlemsstat er uændrede i forhold til de oprindelige bestemmelser.

Hvor direktivet er ændret betydeligt, er primært ved definitionen af et moderselskab i artikel 3. Ejerandelen i et

selskab i en anden medlemsstat er ændret til at være ”mindst 10 %”. Det er også 10 %, der er grænsen ved

definitionen af datterselskaber21. I henhold til de betragtninger der er lagt til grund for ændringen, skyldes dette,

at man ønsker at øge de fordele, der er forbundet med M/D’et.

Der er således overensstemmelse i forhold til ejerandelen mellem EU-direktivet og den danske skatterets grænse

for, at et moderselskab kan modtage skattefrit udbytte22.

Der er desuden tilføjet øvrige ændringer, der dog ikke gennemgås nærmere, da de ikke findes relevante for

problemstillingen.

Seneste ændringer til direktivet

M/D’et er senest blevet ændret ved direktiv 2015/121 af 27. januar 2015.

I 2015 har fokus været på misbrug, og formålet med ændringen til direktivet har været at ensrette de

forholdsregler de enkelte medlemsstater har taget for, at imødegå skatteunddragelse og misbrug. Det er blevet

nærmere beskrevet, at fordelene ved direktivet ikke gives ved arrangementer der er tilrettelagt for at opnå en

skattefordel. Sådanne arrangementer defineres som ”arrangementer eller serier af arrangementer som ikke er

reelle, i det omfang de ikke er tilrettelagt af velbegrundede kommercielle årsager, der afspejler den økonomiske

virkelighed”.

Man bibeholder bestemmelsen omkring, at de enkelte lande selv har mulighed for at tilføje yderligere

bestemmelser til hindring af misbrug, jf. den nye artikel 1, stk. 4, der lyder ”dette direktiv er ikke til hinder for

anvendelsen af interne bestemmelser eller overenskomster, som er nødvendige for at hindre skatteunddragelse,

skattesvig eller misbrug”.

Tilføjelsen af misbrugsbestemmelsen betragtes som afgørende, hvilket skyldes, at man tidligere altid ville kunne

påberåbe sig retten til at anvende direktivet, såfremt der ikke var vedtaget nogle brugbare lokale

21 Ændret ved direktiv 2003/123 af 22. december 2003
22 I henhold til ABL § 4A
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misbrugsbestemmelser, og at manglende lokal praksis på området har været en hindring. I dansk retspraksis har

man tidligere anset ikke lovfæstede begreber som ”rette indkomstmodtager” og realitetsbetragtninger som lokale

misbrugsbestemmelser, der kunne inddrages i denne forbindelse23.

Bestemmelsen er blevet implementeret ordret i dansk lovgivning som Ligningslovens § 3. Der er dog tale om en

særskilt del af dansk og international lovgivning, som vi ikke vil fokusere nærmere på. Dette skyldes, at vi som

nævnt er bekendte med formålet med lovgivningen, men idet den er så ny, har der ikke dannet sig afgørende

praksis herom, og man kan endnu ikke sige hvilken betydning implementeringen vil få. Det er dog klart, at der

nu eksisterer en lovfæstet omgåelsesklausul i dansk ret, der vil kunne påberåbes i forbindelse med misbrug.

Endvidere er der tale om en misbrugsbestemmelse, der ikke har noget med beneficial owner at gøre, selvom den

må forventes at overlappe på flere områder. Man kan dog meget vel forestille sig, at bestemmelsen vil påvirke

hvorledes beneficial owner begrebet tolkes, hvilket dog kun er en antagelse.

Det skal således understreges, at begrebet beneficial owner stadig ikke eksisterer i EU’s M/D.

Analyse af direktivet

Formålet med M/D’et er tydeligt, da EU har ønsket at forbedre vilkårene for det frie indre marked, og gøre

skatteforholdene neutrale og således fjerne konkurrencefordele og –ulemper for de enkelte medlemsstater,

således at beskatningen ikke er et incitament til valg af placering af selskab inden for EU.

Konsekvensen af direktivet er, at udbytte fra datterselskaber til moderselskaber, hvor begge selskaber er

skattemæssigt hjemmehørende i en EU-medlemsstat efter lokal skattelovgivning, er skattefritaget, og hverken

datter- eller moderselskab skal indeholde kildeskat. Dermed sidestilles dansk lovgivning og EU-lovgivning reelt,

og den skattemæssige konsekvens er således den samme, uanset om moder- eller datterselskab er placeret i

Danmark eller et andet EU-land.

De fremtrædende kriterier for at direktivet er gældende er ejerskabskravet, hvor ejerandelen skal udgøre mindst

10 %, og hjemstedskravet om, at selskabet skal være hjemmehørende i en medlemsstat.

Ejerskabskravet er meget objektivt, da det også er anført i direktivet at dette gælder både stemmerettigheder og

faktisk ejerandel. Kriteriet omkring hjemsted er i EU-direktivet heller ikke til fortolkning, da direktivet her

henviser til de enkelte lokale skattelovgivninger.

23 Fremgår nærmere af gennemgang af dansk retspraksis, se afsnit 9
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EU’s M/D har reelt ikke meget relevans i forhold til beneficial owner-begrebet, da begrebet og problemstillingen

ikke er en del af selve direktivet. Direktivet forholder sig ikke til hvorvidt moderselskabet er beneficial owner,

og i henhold til ejerandelskriteriet er det den selskabsretlige ejerandel der i denne sammenhæng er afgørende.

Direktivet er dog relevant at tage i betragtning, da implementeringen har medført de fordele, der netop kan

udnyttes. EU’s M/D er således ikke en hindring for, at overskud kan flyttes ud i lavskattelande, men nærmere et

regelsæt der muliggør dette.

Man kan hævde, at beneficial owner-begrebet faktisk mangler i direktivet. Som nævnt er man dog blevet

opmærksomme på, at risikoen og muligheden for misbrug er for stor, hvorfor man i 2015 har tilføjet en

bestemmelse, der skal imødegå misbrug, som dog fortsat ikke er beneficial owner-begrebet.

Da bestemmelsen er ny, og implementeringen i medlemsstaternes lovgivning således også er helt ny, er der ikke

meget erfaring fra praksis at inddrage. Vi finder det dog højest sandsynligt, at beneficial owner-begrebet og hele

diskussionen og praksis herom har været en afgørende faktor i EU’s erkendelse af, at M/D’et havde behov for en

misbrugsbestemmelse. Vi finder det ligeledes højest sandsynligt, at denne nye formulering af en

misbrugsbestemmelse vil påvirke opfattelsen af begrebet beneficial owner, og vil blive inddraget fremadrettet i

vurderingen af hvorvidt et moderselskab er beneficial owner.

Som nævnt tidligere, vil vi dog derudover ikke forholde os yderligere til denne nye bestemmelse, grundet den

manglende erfaring fra praksis.

4.2 Rente-/royaltydirektivet

Noget senere end M/D’et blev der også vedtaget EU-direktivet 2003/49 af 3. juni 2003 til en fælles

beskatningsordning for renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater

– også kaldet R/R.

Formålet med implementeringen var ligeledes, at ensrette beskatningsreglerne i medlemsstaterne, for at opnå

bedre vilkår for det frie marked og skabe konkurrenceneutralitet mellem medlemsstaterne. På dette tidspunkt var

der forskellige nationale regler på området.

Direktivet er fortsat gældende, dog med enkelte ændringer vedtaget efterfølgende. Ændringerne har været

begrænsede, idet de kun har omfattet formaliteter som tilføjelse af typer af selskabsformer i medlemsstaterne,

samt overgangsregler til nye medlemsstater.
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Aktuelle bestemmelser

Hovedreglen jf. artikel 1 i 2003/49-direktivet er, at betalinger af renter og royalties mellem associerede selskaber

i medlemsstater fritages for enhver skat, herunder forstået kildeskat og skatteansættelse. Dette er dog under en

forudsætning af, at den retmæssige ejer af de pågældende renter og royalties er et selskab i en anden medlemsstat

eller et fast driftssted i en anden medlemsstat og tilhørende et selskab i en medlemsstat.

Ifølge direktivets artikel 1, stk. 4 anses et selskab i en medlemsstat for at være retmæssige ejer af renter eller

royalties, ”hvis det modtager disse betalinger til eget brug og ikke som formidler, herunder som agent, mandatar

eller bemyndiget signatar for en anden person”.

Direktivet definerer i artikel 2 renter, og denne definition er identisk med ordlyden i artikel 11, stk. 3 i OECD’s

MO. Royalties defineres ligeledes i artikel 2. Med ”selskab i medlemsstat” forstås efter artikel 3 overordnet

samme definition som anvendes i M/D, herunder hjemstedsbetingelsen der også er beskrevet i forbindelse med

M/D.

Kriteriet ”associeret selskab” er derimod nyt i forhold til M/D, men der ligeledes tale om et ejerskabskrav, eller

krav om en vis koncernforbindelse. ”Associeret selskab” defineres som selskaber hvor der er etableret

koncernforbindelse ved 1) at selskabet ejer mindst 25 % af et andet selskab, eller 2) at selskabet ejes med mindst

25 % af et andet selskab, eller 3) at et tredje selskab ejer mindst 25 % af selskabet og et andet selskab. Såfremt et

af disse forhold er opfyldt, defineres selskaberne efter direktivet som associerede i forhold til hinanden. Som ved

M/D’et kan stemmerettigheder også tages i betragtning ved vurdering af ejerandel.

I modsætning til M/D har R/R fra starten omfattet flere misbrugsbestemmelser. Foruden betingelsen om

retmæssige ejer indeholder direktivet en negativ afgrænsning med betalinger, der ikke opfattes som renter og

royalties, hvilket eksempelvis omfatter betalinger, der behandles som udlodninger af udbytte.

Der er endvidere indføjet artikel 5 omkring svig og misbrug, hvoraf det fremgår at medlemsstaterne kan

tilbagekalde fordele fra direktivet eller nægte anvendelse ved transaktioner der har misbrug eller

skatteunddragelse som formål.

Analyse af direktivet

Formålet med direktivet er tydeligt, og også enslydende med formålet for M/D.

Konsekvensen af direktivet er, at betalinger af renter og royalties mellem associerede selskaber i medlemsstater

skattefritages. Kriterierne for denne fritagelse ligner de kriterier der er gennemgået i M/D – der er et krav om

ejerandel, og et krav om at der er tale om en selskabslignende enhed hjemmehørende i en medlemsstat.
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R/R ligner på mange måder M/D, og hovedreglen om skattefritagelse får den konsekvens at udbytter og

renter/royalties langt hen ad vejen sidestilles skattemæssigt.

De to EU-direktiver er dog ikke helt sammenfaldende, og analytisk er det derfor interessant at vurdere

forskellene mellem direktiverne.

4.3 Sammenstilling af EU-direktiver

Selvom begge direktiver skattefritager indkomst fra koncernforbundne selskaber, typisk i form af overskud, er

der flere betydelige forskelle.

Kriteriet omkring ejerandele selskaberne imellem ligger på 25 % i forhold til renter/royalty, mens ejerandelen er

nedsat til 10 % i forhold til udbytter. Hvad angår udbytter blev grænsen sænket grundet et ønske om i højere

grad at udnytte fordelen i direktivet. Man kan derfor undre sig over, at dette ikke også er tilfældet for

renter/royalty.

R/R indeholder en misbrugsbestemmelse fra første version, der medfører at der kan ses bort fra direktivet og

direktivets fordele, såfremt misbrug er blandt de væsentligste bevæggrunde for transaktioner.

Misbrugsbestemmelsen i M/D er først kommet 12 år senere, og den adskiller sig efter ordlyden betydeligt fra

misbrugsbestemmelsen i R/R. Som tidligere nævnt har M/D’et tidligere kun indeholdt en mulighed for, at

medlemsstaterne kan implementere og anvende egne interne bestemmelser for at hindre svig eller misbrug, men

derudover ikke forholdt sig til beneficial owner-problemstillingen.

Derudover er det – særligt i relation til vores overordnede problemstilling – bemærkelsesværdigt, at R/R

indeholder et krav om ”retmæssige ejer”, når M/D ikke gør. For at kunne opnå direktivets fordele om

skattefritagelse, skal modtageren af renter/royalty således være retmæssige ejer. I artikel 1, stk. 4 defineres

retmæssige ejer nærmere, hvilket er citeret i foregående afsnit. Efter ordlyden er det herved et krav, at betalinger

modtages til eget brug, og ikke på vegne af en anden modtager som agent eller lignende.

Retmæssige ejer-bestemmelsen i R/R er ikke udtømmende og ligger i høj grad op til fortolkning.

Det er ”eget brug” for det modtagende selskab, og ikke som formidler eller agent el. lign., der lægges vægt på

efter bestemmelsens ordlyd. Heraf kan man udlede, at det kun er ved rent kunstige transaktioner, hvor et

indskudt mellemled (herved agent el. lign.) ikke selv opnår økonomisk fordel af rente-/royaltybetalingen, at

modtageren kan opfattes som ikke retmæssige ejer24.

24 Bundgaard, Jakob, (2009), ”Rente-/royaltydirektivet i national kontekst”, SKAT Udland 2009, 61
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Det må således være op til EU-domstolene at tage nærmere stilling til denne fortolkning, og forme hvad der skal

forstås ved begrebet. Man kan forvente, at der her vil blive skelet til OECD’s MO, og dennes fortolkning25. Det

forventes desuden, at medlemsstaternes individuelle implementering tillægges betydning26.

Vi er ikke bekendt med, at der er kommet betydelige EU-domme eller afgørelser, der nærmere definerer

begrebet efter EU’s opfattelse.

R/R har som nævnt i artikel 5 en misbrugsbestemmelse, der giver medlemsstaterne lov til at tilbagekalde fordele,

der følger af direktivet eller nægte anvendelse af direktivet såfremt der er tale om transaktioner, der har misbrug

eller skatteunddragelse som en af de væsentligste bevæggrunde.

Såfremt der opstår en situation hvor direktivets retmæssige ejer-bestemmelse ikke overholdes, vil man givetvis

også inddrage denne artikel 5.

Omkring misbrugsbestemmelsen er det forventeligt, at denne vil blive tolket i overensstemmelse med EU’s

generelle praksis omkring svig og misbrug, hvor gennemstrømningsselskaber må inddrages.

Gennemstrømningsselskaber er et centralt element i beneficial owner-begrebet27.

Det er dog fortsat kun en antagelse, at beneficial owner efter EU-direktivet vil blive fortolket med samme

udgangspunkt som beneficial owner efter DBO’erne.

Det skal slutteligt nævnes, at R/R i dansk ret ikke har haft stor betydning, da Danmark i forvejen har indgået

DBO’er med stort set alle EU-lande, der i sammenhæng med SEL § 2, stk. 1, litra d medfører de samme fordele.

Der er dog enkelte stater som ikke er omfattet af DBO’er, eksempelvis Guernsey og Isle of Man, ligesom at

enkelte DBO’er er blevet opsagt, eksempelvis DBO med Frankrig.28

4.4 Delkonklusion

EU-direktiverne bidrager ikke meget til tolkningen af beneficial owner-begrebet. R/R indeholder begrebet, som

dog står til fortolkning, og det er uvist hvorvidt direktivets ”beneficial owner” skal tolkes enslydende med

OECD’s ”beneficial owner”. Det forventes, at EU’s fortolkning vil læne sig op ad OECD’s MO, hvilket dog kun

er en antagelse, da det må være op til EU-domstolen at tage stilling til hvordan begrebet i R/R skal fortolkes.

Det er bemærkelsesværdigt, at M/D ikke indeholder tilsvarende beneficial owner-begreb. Tidligere var det jf.

M/D op til de enkelte nationale lovgivninger at indføre bestemmelser om misbrug. Det må derfor antages, at

25 Ibid., med henvisning til Brent Springael i DFI 2004, s. 282
26 Ibid.
27 Ibid.
28 Ibid.
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selskaber, der ikke opfattes som beneficial owner efter begrebet, og hvor de pågældende lande ikke har egne

misbrugsbestemmelser, har adgang til at misbruge fordelene af M/D.

Den nye misbrugsbestemmelse fra 2015-udgaven af M/D kan dog vise sig at hindre denne mulighed for misbrug.

5 Praktisk eksempel på konsekvens af dobbeltbeskatningsoverenskomster og

direktiver

5.1 Case

I indeværende afsnit vil vi, ved en simplificeret case, illustrere retsvirkningerne af en konkret DBO29 samt EU-

direktiverne og øvrig lovgivning, for herunder også at illustrere problemstillingen.

Vi vil dog se bort fra beneficial owner-vurderingen i denne case i forhold til det indskudte selskab, da formålet

blot er at illustrere hvorfor beneficial owner-begrebet er relevant.

Koncernstruktur 1:

Holdingselskab H2 -
Luxembourg

100%

Moderselskab M1 -
Panama

Driftsselskab D3 A/S
- Danmark

100%

Illustration 1 (egen tilvirkning)

Luxembourg er valgt i casen til placering af mellemholdingselskabet H2, da landet ofte anvendes i de

internationale koncernkonstruktioner grundet generelt lempeligere beskatning.

29 En DBO indgået med udgangspunkt i OECD’s MO
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Panama er valgt til placering af det øverste moderselskab, da det er et lavskatteland, grundet landets interne

meget lempelige beskatningsregler og lave skatteprocent. Vi vil dog ikke behandle Panamas skatteregler

nærmere, i det omfang indkomst fra M1 skal videreudloddes til de ultimative aktionærer.

For alle 3 selskaber er der tale om selskabsformer, der svarer til registreringspligtige danske aktie-

/anpartsselskaber omfattet af selskabsloven.

Selskabet D3 A/S udlodder udbytte på kr. 10.000.000.

Selskabet er beliggende i Danmark, og opfylder SEL’s definitioner for også skattemæssigt at være

hjemmehørende i Danmark.

Dansk ret

Det modtagende selskab H2 er beliggende i Luxembourg, og skattemæssigt hjemmehørende her efter lokal ret,

hvor man også er pligtig til at betale hvad der svarer til lokal selskabsskat. Som anført i de foregående afsnit, er

udenlandske udbyttemodtagere begrænset skattepligtige til Danmark efter SEL § 2. I henhold til KSL § 65 skal

D3 A/S tilbageholde 27 % i udbytteskat, svarende til kr. 2.700.000.

Efter SEL § 2 omfatter skattepligten dog ikke udbytter, hvor beskatningen skal frafaldes eller nedsættes efter

EU’s M/D eller DBO. Der er tale om en ”eller”-betingelse, hvorfor begge regelsæt således kan finde anvendelse,

og vurdering efter begge regelsæt skal foretages.

EU-direktiv

Direktivet er ligeledes gennemgået tidligere. Både D3 A/S og H2 er ”selskaber i medlemsstater”, da de opfylder

definitionen herfor jf. afsnit om M/D og ovennævnte oplysninger. H2 ejer 100 % af D3 A/S, hvilket således også

opfylder kriteriet for ejerandel i direktivet.

Selskaberne og udbyttet er således omfattet af EU’s M/D, hvormed udbyttet er fritaget for kildeskat og dermed

kan udbetales skattefrit.

Dobbeltbeskatningsoverenskomst

Danmark og Luxembourg har også indgået en DBO, hvilken alligevel vil være formålstjenlig at gennemgå hvad

angår de relevante artikler30.

30 Bekendtgørelse af overenskomst af 17. november 1980 med Luxembourg til undgåelse af dobbeltbeskatning og til
fastlæggelse af bestemmelser om gensidig administrativ bistand for så vidt angår indkomst- og formueskatter
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DBO’en er opbygget således, at den indledningsvist i artikel 1-2 definerer omfattede personer og omfattede

skatter. Efter de givne oplysninger er selskaberne omfattet, og udbytteskat fremgår også som en skat, der er

omfattet af DBO’en.

I henhold til artikel 10, pkt. 1 beskattes udbytte som udgangspunkt af den stat hvor modtageren er

hjemmehørende, hvilket giver Luxembourg ret til at beskatte udbyttemodtageren af udbyttet efter egne interne

regler. Efter pkt. 2 kan staten, hvor det udbetalende selskab er hjemmehørende, dog også beskatte udbyttet.

Danmark kan således indeholde udbytteskat af udbyttet.

Hvis den retmæssige ejer er et selskab, der ejer mindst 25 % af kapitalen i det udbetalende selskab, kan

beskatningsprocenten for kildelandet – her Danmark – dog maksimalt udgøre 5 %. Dette er tilfældet i denne

case, hvorfor 5 % således er den maksimale indeholdelsesprocent Danmark kan indeholde i udbytteskat. Ifølge

artikel 10, pkt. 2 gælder nedsættelsen af indeholdelsesprocenten kun, ”såfremt modtageren er udbyttets

retmæssige ejer”. Vi ser i første omgang bort fra ”retmæssige ejer”-delen.

Danmark har dog efter SEL § 2, stk. 1, litra c. valgt ikke at udnytte denne beskatningsret. Ordlyden er som

tidligere nævnt, at ”skattepligten omfatter ikke udbytte… når beskatningen af udbytter fra datterselskabet skal

frafaldes eller nedsættes… efter DBO… ” (vores fremhævning).

Den begrænsede skattepligt bortfalder således ikke kun når DBO’en medfører at beskatningen skal frafaldes,

men også når den skal nedsættes.

Således er udbyttet også fritaget for udbytteskat efter DBO’en, såfremt H2 opfattes som beneficial owner.

Skattemæssige konsekvenser

Der er således en uoverensstemmelse mellem EU’s M/D og DBO’en, da direktivet fritager udbyttet for

udbytteskat, men DBO’en giver selskaberne beskatningsret. Efter ordlyden af SEL § 2 skal udbytteskatten

desuden frafaldes såfremt dette følger af EU-direktivet ”eller” en DBO, hvorved kun én af bestemmelserne skal

skattefritage udbyttet, for at dette også efterleves efter dansk ret.

Retsvirkningen i denne situation bliver, at den begrænsede skattepligt efter SEL frafaldes, da både direktiv og

DBO finder anvendelse. D3 A/S kan dermed udbetale udbytte til H2 uden tilbageholdelse af dansk udbytteskat.

Det medfører en skattenedsættelse fra 27 % til 0 %, i dette tilfælde svarende til kr. 2.700.000.
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Efter lokal lovgivning i Luxembourg er udenlandsk udbytte modtaget af et selskab hjemmehørende i

Luxembourg omfattet af EU’s M/D skattefrit31, som det også ville være tilfældet efter dansk ret. Selskabet H2 er

således heller ikke skattepligtigt af udbyttet i Luxembourg.

Når selskabet H2 i Luxembourg skal videreudlodde udbytte til moderselskabet M1 i Panama, skal man ligeledes

tage udgangspunkt i de indbyrdes skatteforhold mellem Luxembourg og Panama, samt de særskilte lokale

skattelovgivninger. Vi vil ikke gennemgå disse nærmere, men kun fremhæve konsekvenserne, der har betydning

for indeværende case.

I henhold til lokal lovgivning i Luxembourg skal der, som i Danmark, tilbageholdes kildeskat ved udbetaling af

udbytte til et udenlandsk selskab, og satsen udgør som udgangspunkt 15 %32. Der gælder dog flere undtagelser til

denne bestemmelse, herunder såfremt det modtagende selskab er omfattet af EU’s M/D eller såfremt det

modtagende selskab er hjemmehørende i en stat hvormed Luxembourg har indgået en DBO.

Panama ligger uden for EU, hvorfor EU-direktiverne ikke er relevante. Der er dog indgået en DBO33 staterne

imellem, der i forhold til udbytte er enslydende med DBO’en mellem Danmark og Luxembourg, og således giver

Panama beskatningsret efter interne regler, samt giver Luxembourg ret til indeholdelse af kildeskat med en

indeholdelsesprocent på maksimalt 5 %, når ejerandelen er på minimum 10 % (kravet til ejerandelen er 25 %

mellem Danmark og Luxembourg, hvorved der er en i dette tilfælde irrelevant forskel mellem DBO’erne).

DBO’en medfører således, at der skal indeholdes kildeskat på maks. 5 % af udbyttet fra H2 i Luxembourg til M1

i Panama, svarende til kr. 500.000 i dette tilfælde34.

I henhold til lokal skatteret i Panama, er udbytte modtaget af et i Panama hjemmehørende selskab fra et

udenlandsk selskab ikke skattepligtigt i Panama35. Moderselskabet M1 bliver således ikke skattepligtigt af

udbyttet i Panama.

Konsekvensen af ovenstående transaktioner og skattemæssige forhold bliver således, at udbyttet udloddes fra det

danske selskab D3 A/S og helt op til moderselskabet M1 i Panama, hvorved der samlet betales en skat på maks.

5 %, svarende til kr. 500.000 i dette tilfælde.

31 Luxembourg – Corporate Taxation, 7.2.1.3 Dividends jf. IBFD Tax
32 Luxembourg – Corporate Taxation, 7.3.4.1 Dividends jf. IBFD Tax
33 Convention between the republic of Panama and the grand duchy of Luxembourg for the avoidance of double taxation
and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital.
34 Det er ikke undersøgt, hvorvidt Luxembourg ligesom Danmark har valgt at frafalde den begrænsede skattepligt, når den
skal nedsættes efter DBO.
35Panama – Corporate Taxation, 7.2.1.3 Dividends jf. IBFD Tax
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Renter og royalties

Lovgivningen for renter og royalties ligner, som tidligere nævnt, langt hen ad vejen den tilsvarende for udbytter.

Vi kan antage, at D3 A/S i stedet for udbytteudlodning har et lån hos H2, der har et tilsvarende lån hos M1,

hvoraf selskaberne betaler renter. Eller at D3 A/S indgår aftale med H2 om anvendelse af rettigheder, og H2

indgår tilsvarende aftale med M1, hvoraf selskaberne betaler royalty.

Således illustreret:

Illustration 2 (egen tilvirkning)

Når D3 A/S udbetaler renter eller royalty til H2, falder disse udbetalinger ind under EU’s R/R, der er

gennemgået i foregående afsnit. Dette skyldes, at der er tale om to lande i medlemsstater, og det indbyrdes

ejerforhold overstiger 25 %. I første omgang ser vi bort fra retmæssige ejer-bestemmelsen i R/R. EU-direktivet

finder dermed anvendelse, og rente- og royaltybetalingerne fra D3 A/S til H2 skal således fritages for kildeskat.

I DBO’en mellem Danmark og Luxembourg behandles renter og royalties i artikel 11-12. Renter og royalties

kan alene beskattes i modtagerens land, hvilket i dette tilfælde vil sige Luxembourg. Som i artikel 10 gælder

retmæssige ejer-kravet ligeledes her. DBO’en har dog som nævnt mindre betydning i praksis på områder hvor et

EU-direktiv er gældende.

Det er således EU-direktivet, der er gældende i dette tilfælde, og dermed er rente- og royaltybetalingerne fritaget

for indeholdelse af kildeskat, såfremt H2 er beneficial owner.
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Efter lokal lovgivning i Luxembourg indgår renter og royalties modtaget fra udlandet som almindelig indkomst

for det modtagende selskab, i dette tilfælde H236. Selskabet vil dog have tilsvarende rente- og

royaltyomkostninger, der som udgangspunkt kan fradrages i den skattepligtige indkomst37, og således får

forholdet ingen skattemæssig effekt for H2 i Luxembourg.

I DBO’en mellem Luxembourg og Panama behandles renter og royalties ligeledes i artikel 11-12 og heraf

fremgår det, at Luxembourg maksimalt kan beskatte udbetalingerne med 5 %. Panama har desuden ret til

beskatningen efter interne regler.

Efter Panamas interne regler, er renter og royalties modtaget fra udlandet ikke skattepligtigt for selskaber

hjemmehørende i Panama38. M1 bliver således ikke skattepligtige af rente- og royaltybetalingerne i Panama.

Det kan således konkluderes, at de skattemæssige konsekvenser af udbetaling af renter og royalties fra D3 A/S

og op gennem koncernen til M1 har samme skattemæssige konsekvenser, som ved udbytteudlodning. De

skattemæssige konsekvenser er alene en kildeskat til Luxembourg på maks. 5 %.

Koncernstruktur 2:

Skattemæssige fordele

Til en sammenligning kan vi se bort fra holdingselskabet H2 i Luxembourg, og forudsætte at D3 A/S ejes direkte

100 % af M1 i Panama. Så vil koncernstrukturen se således ud:

100%

Moderselskab M1 -
Panama

Driftsselskab D3 A/S
- Danmark

Illustration 3 (egen tilvirkning)

36 Luxembourg – Corporate Taxation, 7.2.1.4 Interest, royalties etc. jf. IBFD Tax
37 Luxembourg – Corporate Taxation, 1.4.5 og 1.4.6 Income Taxation og jf. IBFD Tax
38 Panama – Corporate Taxation, 7.2.1.4 Interest, royalties etc. jf. IBFD Tax
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Udgangspunktet i SEL § 2 er som tidligere nævnt, at udbytte udloddet fra danske selskaber til selskaber

hjemmehørende i udlandet er begrænset skattepligtigt til Danmark, og at der skal indeholdes 27 % i dansk

kildeskat.

Fritagelse gælder modtagende selskaber omfattet af EU’s M/D eller omfattet af indgået DBO mellem de

pågældende lande. Panama er beliggende uden for EU, og Danmark har ikke indgået en DBO med landet.

Således er M1 ikke fritaget for udbytteskat, og er begrænset skattepligtig af udbyttet til Danmark.

Der skal dermed indeholdes 27 % i udbytteskat, svarende til kr. 2.700.000 i dette tilfælde.

Såfremt det er renter eller royalties der betales, lyder den danske indeholdelsesprocent på kildeskat på 22 %. I så

fald skal indeholdes 22 % i kildeskat, svarende til kr. 2.200.000.

Fordelen for de ultimative aktionærer i M1 ved koncernstruktur 1 er således meget tydelig. M1 slipper med en

samlet udbytteskat på maks. 5 % eller kr. 500.000, mod 22 %/27 % eller kr. 2.200.000 - 2.700.000 ved

koncernstruktur 2. Dette blot ved at et mellemliggende selskab i Luxembourg modtager og videreudlodder

udbyttet eller renterne/royalties.

Retmæssige ejer

Det er ovenstående skattemæssige fordel, der lægger op til tilrettelæggelse og misbrug fra selskabets og

aktionærernes side, hvor man, ved at indskyde et mellemliggende selskab i eksempelvis Luxembourg, relativt

billigt kan flytte overskud over i et lavskatteland som eksempelvis Panama.

Det er således også her beneficial owner-begrebet finder anvendelse. Såfremt et holdingselskab i Luxembourg

som H2 i caseeksemplet oprettes med det ene formål, at skulle modtage og videreudlodde udbytte eller

renter/royalty for netop at opnå den ovennævnte skattefordel, må det i høj grad betegnes som misbrug eller

skatteunddragelse, hvilket selvsagt er uhensigtsmæssigt. Man kan hævde, at det er M1 og ikke H2, der er den

retmæssige ejer, beneficial owner, af overskuddet, hvorfor beneficial owner-begrebet tjener som en værn mod

misbrug af international lovgivning, der medfører skattemæssige fordele.

Som nævnt indgår beneficial owner-kriteriet direkte i DBO’erne, hvilket udspringer af OECD’s MO. I

situationer hvor begrænset skattepligt af udbytte til Danmark er fritaget eller nedsat efter en DBO, er det således

et krav, at selskabet skal være retmæssige ejer af betalingerne. Definitionen af retmæssige ejer efter OECD’s

MO vil blive behandlet i afsnit 6, og det er således denne definition der er afgørende, såfremt en betaling er

omfattet af en sådan DBO.
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For frafald af beskatning efter R/R er der ligeledes et krav om beneficial owner, der minder om DBO’ernes

bestemmelse. Hvorvidt disse skal fortolkes ens, kan ikke med sikkerhed fastlægges.

Er man derimod i en situation, hvor kildeskatten af betalingen frafaldes efter EU’s M/D, er der ikke direkte en

betingelse om beneficial owner. Der er derimod en indirekte misbrugsbestemmelse i artikel 1, stk. 2., der

henviser til at interne bestemmelser, herunder dansk ret, kan anvendes til at hindre misbrug.

5.2 Delkonklusion

I indeværende afsnit er de skattemæssige konsekvenser af udbytteudlodning mv. til udenlandske selskaber blevet

fremhævet. Når Danmark er udgangspunktet, er det EU-direktiverne og DBO’erne, der afgør den skattemæssige

behandling ved udbetaling af udbytte, renter eller royalties. Såfremt disse ikke finder anvendelse, vil den danske

begrænsede skattepligt være gældende, hvilket medfører en skat på 22-27 %. I forhold til den begrænsede

skattepligt til Danmark er EU-direktiverne og DBO’erne betydeligt mere fordelagtige, hvorfor der er incitament

til at ønske disse anvendt.

Analysen illustrerer også hvorfor misbrugsbestemmelser som beneficial owner-begrebet er meget relevante, da

de nævnte skattefordele medfører incitament til misbrug. Det er således også tydeligt, at der er et potentielt

problem i, at der ikke har været en reel misbrugsbestemmelse i EU’s M/D.

6 Begrebsfastlæggelse af beneficial owner

I de foregående afsnit er der redegjort for beneficial owner-begrebets relevans i forhold til afhandlingens

problemstilling. I dette afsnit vil vi forsøge at fastlægge, hvad der skal forstås ved begrebet. Til dette formål vil

OECD’s kommentarer til MO’en, international retspraksis og begrebet i dansk kontekst blive inddraget.

6.1 Begrebets oprindelse

Begrebet har sin oprindelse fra common law retstradition, og er grundlæggende et udtryk for, at den reelle ejer af

eksempelvis et udbytte, kan være en anden end den, der har det formelle og legale ejerskab af udbyttet.39

Common law er én af de to hovedgrupper retssystemerne i Europa traditionelt opdeles i. Den anden hovedgruppe

er civil law, som Danmark i overvejende grad er en del af. Forskellen mellem de to retssystemer består i, at man

inden for civil law anvender lovgivningen som primær retskilde, hvor man inden for common law anvender

præjudikater.40

39 Michelsen, Aage m.fl. (2015), ”Lærebog om indkomstskat”, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 15. udgave, s. 1165
40 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D. (2011), “Retskilder & retsteorier”, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 3. udgave,
s. 69
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Forskellene mellem common law og civil law vil ikke blive uddybet nærmere i denne afhandling. I forhold til

fortolkningen af begrebet beneficial owner er problemet, at begrebet ikke genkendes i civil law lande, men

derimod er velkendt i common law lande. En særlig skatteretlig fortolkning af begrebet er derfor nødvendig i

civil law lande og OECD’s MO spiller, som der tidligere er redegjort for, en afgørende rolle.41

6.2 Beneficial owner i OECD’s modeloverenskomst og kommentarer hertil

Som nævnt tidligere i afsnit 3 tager de DBO’er Danmark har indgået i overvejende grad udgangspunkt i OECD’s

MO. DBO’erne er interessante i forhold til en begrebsfastlæggelse af beneficial owner, da begrebet indgår i

MO’ens artikel 10, 11 og 12 og er omtalt i kommentarerne hertil. Artiklerne 10 og 11 er omtalt i afsnit 3.1

ovenfor. Som det vil fremgå i afsnit 7 og afsnit 9 er OECD’s MO og de tilhørende kommentarer anvendt til

fortolkning i både international og national retspraksis.

Den første udgave af OECD’s MO fra 1963 indeholdt ikke udtrykket beneficial owner. Den første gang begrebet

blev indsat i MO’en var i den reviderede udgave fra 1977 i artiklerne 10-12 omhandlende hhv. udbytte, renter og

royalties. Begrebet blev introduceret som hjælp til afklaring af hvad der skulle forstås ved ”paid … to a resident”

i artiklerne 10, 11 og 12.42 Ved indførslen var det hensigten bl.a. at slå fast, at kildestaten ikke er forpligtet til at

give afkald på sin beskatningsret alene på grund af, at en given indkomst bliver betalt til en person, der er

hjemmehørende i en kontraherende stat.

En anden måde at anskue dette på er, at man var bekymret for at en agent eller en mellemmand, kunne anvende

fordelene jf. artikel 10-12, på grund af deres juridiske rettigheder til indkomsterne.43 Det var dog ikke, i selve

overenskomsten eller i kommentarerne hertil, nærmere defineret hvad der skulle forstås ved begrebet.

I forbindelse med udarbejdelsen af 2003-udgaven af MO’en blev kommentarerne til artiklerne 10-12 væsentligt

ændret. Ændringerne var primært bygget på en rapport udarbejdet af Committee on Fiscal Affairs kaldet

“Double Taxation Conventions and the Use of Conduit Companies”.44 I 2003-kommentarernes punkt 12.1 blev

det tydeliggjort, at såfremt en indkomst blev betalt til en person, der agerer som agent eller nominee, vil det ikke

være i overensstemmelse med hensigten og formålet med MO’en at tildele fordelene i denne alene på baggrund

af, at en indkomst var betalt til en person hjemmehørende i en kontraherende stat.

41 Michelsen, Aage, (2015) ”Kommentarer til udvalgte afgørelser”, R&R Online, SM.2015.080071
42 OECD’s kommentarer (2014) til artikel 10 punkt 12
43 Response by John Avery Jones, Richard Wann and Johanna Wheeler: OECD Discussion Draft ”Clarification of the
Meaning of “Beneficial Owner” in the OECD Model Tax Convention”, p. 2, dateret 15. juli 2011.
44 Michelsen, Aage, (2015) ”Kommentarer til udvalgte afgørelser”, R&R Online, SM.2015.080071
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På samme måde blev det anført, at et gennemstrømningsselskab normalt ikke vil kunne anses for at være

beneficial owner af en indkomst. Dette blev udledt af konklusionen i rapporten fra Committee on Fiscal Affairs,

der konkluderer:

”…a conduit company cannot normally be regarded as the beneficial owner if, though the formal owner, it has,

as a practical matter, very narrow powers which render it, in relation to the income concerned, a mere fiduciary

or administrator acting on account of the interested parties.”(vores fremhævning)

OECD definerer begrebet ”conduit company”, som er den engelske betegnelse, således ”Company set up in

connection with a tax avoidance scheme, whereby income is paid by a company to the conduit and then

redistributed by that company to its shareholders as dividends, interest, royalties, etc.”45

Ændringerne i 2003 er stort set fastholdt frem til 2010-udgaven. De seneste ændringer er sket i 2014 udgaven,

hvor kommentarerne til artiklerne 10-12 er udvidet væsentligt. Vi vil tillægge kommentarerne til artikel 10 det

primære fokus.

6.3 Ændringer fra 2010 til 2014

I kommentarerne til MO’en fra 2010 omhandlede punkterne 12 og 12.1, hvad der skulle forstås ved begrebet

beneficial owner i forhold til artikel 10. I udgaven fra 2014 er disse punkter udvidet til i alt 7 underpunkter,

hvilket illustrerer, at en præcisering af begrebet er gennemført i den seneste udgave. De, efter vores opfattelse,

væsentligste ændringer i kommentarerne, i relation til afhandlingen, vil i det følgende blive gennemgået.

Den 29. april 2011 udgav OECD et public discussion draft med titlen “Clarification of the meaning of ‘beneficial

owner’ in the OECD Model Tax Convention”. Formålet med dette udkast var, som titlen antyder, at præcisere

betydningen af begrebet beneficial owner i MO’en. Anledningen til denne præcisering var, at domstole og

skatteadministratorer fortolker begrebet meget forskelligt.46 På baggrund af de modtagne kommentarer til

udkastet udarbejdede OECD’s Committee on Fiscal Affairs et revideret udkast som kunne kommenteres

yderligere. I 2013 gennemgik man de modtagne kommentarer til det reviderede udkast. Den reviderede 2014-

udgave af MO’en indeholder de ændringer som udkastet med tilhørende kommentarer har givet anledning til.

De indledende formuleringer i punkt 12 er uændrede. Det er dog væsentligt at nævne dette første punkt, da det

her præciseres, at kravet om retmæssigt ejerskab blev indsat for at tydeliggøre betydningen af ordene ”paid … to

a resident”, som der er redegjort for ovenfor i dette afsnit.

45 OECD - Glossary for Tax Terms - http://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm
46 OECD (2011), ”Clarification of the Meaning of “Beneficial Owner” in the OECD Model Tax Convention”, OECD
Discussion Draft
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I forhold til 2010-udgaven er der tilføjet et væsentligt afsnit i relation til formuleringen ”The term “beneficial

owner” is therefore not used in a narrow technical sense, rather, it should be understood in its context and in

light of the object and purposes of the Convention, including avoiding double taxation and the prevention of

fiscal evasion and avoidance.” (vores fremhævning – “therefore” er dog først blevet tilføjet i 2014 i

sammenhæng med nedenstående).

Afsnittet blev flyttet til et nyt punkt 12.1 og før dette afsnit blev tilføjet: “Since the term “beneficial owner” was

added to address potential difficulties arising from the use of the words “paid to … a resident” in paragraph 1,

it was intended to be interpreted in this context and not to refer to any technical meaning that it could have had

under the domestic law of a specific country (in fact, when it was added to the paragraph, the term did not have

a precise meaning in the law of many countries).”

Dette afsnit må tolkes som en præcisering af, hvad der skal forstås ved “… not used in a narrow technical

sentence…”, og dermed ikke en ændring i betydningen af de dagældende kommentarer.

Det spørgsmål der trængte sig mest på, i forbindelse med udkastet, var spørgsmålet om hvorvidt begrebet skulle

fortolkes autonomt eller i overensstemmelse med national lovgivning. Af den reviderede udgave fremgår det, at

størstedelen af de modtagne kommentarer var enige med OECD i opfattelsen af, at begrebet skulle fortolkes

autonomt, som anført i det tilføjede afsnit.

I det første udkast var der indsat et afsnit i punkt 12.1 med følgende ordlyd:

”This does not mean, however, that the domestic law meaning of “beneficial owner” is automatically irrelevant

for the interpretation of that term in the context of the Article: that domestic law meaning is applicable to the

extent that it is consistent with the general guidance included in this Commentary.”

Afsnittet blev slettet i den endelige version, da arbejdsgruppen vurderede, at det ville skabe forvirring, da en stor

del af kommentatorerne mente at det modsagde konklusionen om, at begrebet skulle fortolkes autonomt.47 På

denne baggrund blev det vedtaget, at begrebet alene skal tolkes autonomt, altså uden inddragelse af begrebets

betydning i intern ret.

Punkt 12.1 blev opdelt i to nye punkter hhv. 12.2 og 12.3. Der var ikke væsentlige ændringer i formuleringen i

forhold til 2010-udgavens punkt 12.1. Punkt 12.2 anfører, at det ikke vil være i overensstemmelse med hensigten

og formålet med overenskomsten, at kildestaten indrømmer fordele, når en indkomst betales til en person, der

handler i egenskab af agent eller mellemmand. I punkt 12.3 fremgår det, at det er i modstrid med formålet med

47OECD (2012), ”OECD Model Tax Convention: Revised proposals concerning the meaning of “Beneficial Owner” in articles

10, 11 and 12”,
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overenskomsten, at et gennemstrømningsselskab fungerer som en kanal for, at en anden person kan drage fordele

af overenskomstens regler.

I samme kommentar henviser OECD til rapporten “Double Taxation Conventions and the Use of Conduit

Companies” fra Committee on Fiscal Affairs, som konkluderer, at gennemstrømningsselskaber normalt ikke kan

anses for at være beneficial owner, hvis det på trods af sit formelle ejerskab, kun har meget begrænsede

beføjelser i forhold til indkomsten, selskabet modtager.

Det helt centrale i OECD’s defintion af beneficial owner synes således at være, hvorledes

gennemstrømningsselskabet har ”snævre beføjelser til den pågældende indkomst”.48

Særligt for mellemholdingselskaber kan det være svært at afgøre, i hvilke tilfælde disse har begrænsede

beføjelser over en indkomst, der som regel, på et eller andet tidspunkt, vil blive videreudloddet til de

overliggende ejere af mellemholdingselskabet. Det er helt sædvanligt, efter vores opfattelse, at de øvre

koncernselskaber, der har bestemmende indflydelse i et underliggende selskab, beslutter på en

generalforsamling, at der skal udloddes udbytte op igennem koncernen.

Om de begrænsede beføjelser har den internationale skatteekspert, Klaus Vogel, i sin bog “Double Taxation

Conventions” anført følgende:

“Even a one hundred percent interest in a subsidiary does not necessarily preclude the latter´s "beneficial

ownership" in the assets held by it. There would have to be other indications of the fact that the subsidiary´s

management is not in a position to make decisions differing from the will of the controlling shareholder. If it

were so, the subsidiary´s power would be no more than formal and the subsidiary would, therefore, not qualify

as a "beneficial owner" within the meaning of Arts. 10 to 12 MC.”49

Det forhold, at et selskab er 100 % ejet af et overliggende selskab, er således ikke nok til, at det mellemliggende

selskab ikke ville være beneficial owner efter Klaus Vogel’s opfattelse. Vi er enige i denne opfattelse. Der skal

med andre ord mere end bare ejerskabet til. En beslutning om udlodning af udbytte fra et datterselskab til de

overliggende ejer, truffet af ejerne selv, er efter vores opfattelse ikke ualmindeligt i en koncern. En sådan

beslutning vil således ikke i sig selv være af en sådan karakter, at mellemholdingselskabet ikke kan opfattes som

selvstændigt beslutningsdygtigt.

48 Oversat fra “very narrow powers” jf. Punkt 12.3
49 Vogel, Klaus (1997), ”Klaus Vogel on Double Taxation Conventions”, Kluwer Law International, 3. Udgave, s. 563,
punkt 10 in fine
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Punkt 12.4 er blevet indført som en præcisering af hvornår en agent, mellemmand eller et

gennemstrømningsselskab, som omtalt i punkterne 12.2 og 12.3, ikke kan anses for at være beneficial owner i

henhold til MO’en. Det uddybes også herved, hvad der forstås ved ”snævre beføjelser til den pågældende

indkomst”. Af punkt. 12.4 fremgår bl.a.:

”In these various examples (agent, nominee, conduit company acting as a fiduciary or administrator), the direct

recipient of the dividend is not the “beneficial owner” because that recipient’s right to use and enjoy the

dividend is constrained by a contractual or legal obligation to pass on the payment received to another person.

Such an obligation will normally derive from relevant legal documents but may also be found to exist on the

basis of facts and circumstances showing that, in substance, the recipient clearly does not have the right to

use and enjoy the dividend unconstrained by a contractual or legal obligation to pass on the payment received

to another person. This type of obligation would not include contractual or legal obligations that are not

dependent on the receipt of the payment by the direct recipient such as an obligation that is not dependent on the

receipt of the payment and which the direct recipient has as a debtor or as a party to financial transactions, or

typical distribution obligations of pension schemes and of collective investment vehicles entitled to treaty

benefits under the principles of paragraphs 6.8 to 6.34 of the Commentary on Article 1. Where the recipient of a

dividend does have the right to use and enjoy the dividend unconstrained by a contractual or legal obligation to

pass on the payment received to another person, the recipient is the “beneficial owner” of that dividend. It

should also be noted that Article 10 refers to the beneficial owner of a dividend as opposed to the owner of the

shares, which may be different in some cases.” (vores fremhævning)

Som følge af en stor del af kommentatorernes ønske blev afsnittet ”This type of obligation would not include…”

indført. Afsnittet afgrænser øvrige kontraktuelle og juridiske forpligtelser, der ikke er afhængige af modtagelsen

af udbytte og som den direkte modtager af udbyttet har bl.a. som debitor eller som part i finansielle

transaktioner.

Såfremt man ikke lavede denne afgrænsning, var en der i en stor del af kommentarerne en opfattelse af, at man

unødigt ville ramme helt legale situationer.

Det væsentlige i dette nye punkt synes at være hvorvidt der, for den umiddelbare modtager af et udbytte,

eksisterer en forpligtelse til at videreføre et udbytte til en anden person, der begrænser modtageren i at bruge og

nyde udbyttet, underforstået selskabets råderet over den pågældende indkomst. Såfremt dette er tilfældet vil den

umiddelbare modtager ikke være beneficial owner. En sådan forpligtelse kan eksistere på baggrund af juridiske

dokumenter eller på baggrund af faktiske omstændigheder.
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Da man i kommentaren nævner, at faktiske omstændigheder der viser, at modtageren ikke har rettigheder til at

bruge og nyde det modtagne udbytte, på trods af at der ikke findes juridiske dokumenter der dokumenterer

forholdet, kan kommentaren give anledning til en del fortolkning i forbindelse med skattesager.

Man kan undre sig over, at når formålet med de foreslåede ændringer er, at skabe klarhed over hvordan begrebet

skal forstås, at man anvender en så uklar formulering. Omvendt er det en nødvendighed at nævne dette, da man

ellers ville kunne argumentere for, at så længe der ikke var juridiske dokumenter der gav retten til at bruge og

nyde udbyttet til en anden end modtageren, ville den første modtager altid være den retmæssige ejer.

Man kunne således omgå en intern regel om indeholdelse af udbytteskat, ved blot at sikre sig, at der ikke

foreligger juridisk bindende dokumenter, der forpligter den umiddelbare modtager af et udbytte til at

videreformidle dette.

På baggrund af ovenstående punkter kan det udledes, at beneficial owner-begrebet efter kommentarerne til

OECD’s MO afgrænses negativt, da man definerer hvornår et selskab ikke kan betragtes som beneficial owner.

Det er efter vores opfattelse afgørende for forståelsen af begrebet.

Ligesom punkt 12.4 er 12.5 et helt nyt afsnit, der er blevet tilføjet til kommentarerne. Ifølge 12.5 skal fordelene i

artikel 10, stk. 2 ikke indrømmes i tilfælde af misbrug, uanset at modtageren af udbyttet er den retmæssige ejer.

Kommentaren henviser blandt andet til kommentar nummer 17, der beskriver et eksempel hvor et selskab

erhverver kapitalandele så den samlede ejerandel overstiger 25 % således at fordelene skal indrømmes i henhold

MO’en.

Såfremt erhvervelsen af ejerandelene alene er sket for at opnå nedsættelse af udbytteskatten, vil dette blive anset

for at være misbrug af MO’ens bestemmelser. Af kommentaren kan det udledes, at hensigten med denne må

være at tydeliggøre, at beneficial owner begrebet, som en anti-misbrugsbestemmelse, ikke udelukker at andre

misbrugsbestemmelser kan finde anvendelse.

I punkt 12.6 afgrænses fortolkningen af begrebet beneficial owner i kommentarerne til artikel 10 over for den

betydning begrebet har i andre sammenhænge, som eksempelvis når det gælder identifikation af den person, som

udøver den ultimative kontrol over en enhed eller et aktiv. Der henledes i dette punkt til at fortolkningen i

kommentarerne er rettet mod løsning af problemer, der opstår ved brug af formuleringen ”paid to” i artikel 10 i

overenskomsten, og ikke løsning af problematikken relateret til ejerskabet af kapitalandelene i det udloddende

selskab.

Punkt 12.7 omhandler en situation, hvor der er indskudt en agent eller mellemmand, der er hjemmehørende i en

kontraherende stat eller en tredjestat, mellem udbetaleren af udbyttet hjemmehørende i den ene stat og den
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retmæssige ejer og hvor den retmæssige ejer er hjemmehørende i den anden kontraherende stat. I en sådan

situation fastholdes begrænsningen i kildelandets beskatningsret.

Dette kan eksempelvis illustreres ved, at såfremt moderselskabet M1, jf. casen i foregående afsnit, havde været

hjemmehørende i Tyskland og H2 i Luxembourg ikke havde været opfattet som beneficial owner af udbyttet,

ville det være DBO’en mellem Danmark og Tyskland, der fandt anvendelse, og således ville skattefritagelsen

efter SEL § 2, stk. 1, litra c og DBO’en fortsat være gældende.

6.4 Sammenfatning

Begrebet beneficial owner fremgik ikke oprindeligt i MO’en, men er blevet tilføjet i bl.a. artikel 10 og 11.

Formålet var, at afklare hvad der skulle forstås ved ”paid … to a resident”, herunder slå fast at kildestaten ikke

er forpligtet til at begrænse sin beskatning alene på grund af, at en given indkomst bliver betalt til en person, der

er hjemmehørende i en kontraherende stat.

Det var dog ikke nærmere defineret i hverken MO’en eller i kommentarerne hertil, hvad der skulle forstås ved

begrebet.

Kommentarerne fra 2003 bidrog væsentligt til dette ved at slå fast, at det ikke var i overensstemmelse med

hensigten eller formålet med MO’en, at tildele fordele til selskaber der agerer alene som agent, mellemmand

eller gennemstrømningsselskab, hvorfor disse normalt ikke kan anses for at være beneficial owner.

Ved et gennemstrømningsselskab skal forstås et selskab, der på trods af sit formelle ejerskab, har meget snævre

beføjelser i relation til et udbytte eller en rente, og som dermed i virkeligheden er mere en formynder eller

administrator, der handler på vegne af andre.

I 2014 blev kommentarerne yderligere udvidet med uddybning af, hvad der skulle forstås ved begrebet. Begrebet

afgrænses negativt, da man i kommentarerne definerer hvornår et selskab ikke kan betragtes som beneficial

owner.

I tilfælde hvor et selskabs beføjelser til at bruge og nyde en indkomst er begrænset af en juridisk eller en faktisk

forpligtelse til at videreformidle indkomsten til en anden person, vil den umiddelbare indkomstmodtager ikke

være beneficial owner. Det er således råderetten over indkomsten, der er afgørende for om et selskab er

beneficial owner af denne.

Med 2014-kommentarerne blev det endvidere slået fast, at begrebet skulle tolkes autonomt, i overensstemmelse

med sin kontekst i MO’en og ikke i en snæver teknisk forstand, som det kunne have i intern ret.
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7 Beneficial owner i international retspraksis

De første afgørelser på området skal findes i international retspraksis. Vi vil i indeværende afsnit gennemgå tre

domme, der efter vores opfattelse har bidraget betydeligt til fortolkningen af beneficial-owner begrebet.

7.1 Indofood-sagen

I 2006 blev der afsagt dom i Court of Appeal50 i UK. Sagen var den første sag i et common law-land hvor en

domstol skulle tage stilling til begrebet beneficial owner. Sagen var en civilretlig sag og havde ikke

skattemæssige forhold som sit omdrejningspunkt. Det er i denne forbindelse væsentligt at nævne, at ingen af

dommerne i sagen var skatteeksperter, hvilket kan synes besynderligt, henset til de forhold der skulle tages

stilling til51.

Sagens faktum drejede sig om et indonesisk selskab (Indofood), der havde udstedt virksomhedsobligationer på

det internationale marked til finansiering af den forretningsmæssige drift. I henhold til intern ret i Indonesien

skulle selskabet indeholde kildeskat på 20 % af renterne, da obligationsejerne ville være skattepligtig af renterne

i Indonesien. Indofood etablerede datterselskabet FinCo på Mauritius, som skulle udstede obligationerne, hvor

banken JP Morgan, skulle agere som trustee for obligationsejerne. Der blev samtidig oprettet et lån mellem

FinCo og Indofood med lånebetingelser, som var identiske med dem, der gjaldt for obligationerne udstedt af

FinCo, hvilket var af afgørende betydning for afgørelsens udfald.

Efter den dagældende DBO mellem Indonesien og Mauritius var indeholdelsesprocenten for rentebetalingerne

kun 10 %. Af rentebetalingerne fra FinCo. til långiveren skulle der i henhold til intern ret på Mauritius ikke

indeholdes kildeskat. På denne baggrund kunne kildeskatten nedsættes fra 20 % til 10 %. I henhold til den

dokumentation, der blev fremlagt i sagen, var FinCo., ifølge Court of Appeal, afskåret fra at indfri sine

forpligtelser om rentebetaling til investorerne, med andre midler end renter modtaget fra moderselskabet,

Indofood.

Pr. 1. januar 2005 blev DBO’en mellem Indonesien og Mauritius ophævet, hvilket betød at Indofood skulle

indeholde 20 % skat af rentebetalingerne til FinCo. Dette forhold medførte, at låneforretningen ikke længere

ville være rentabel for Indofood. Obligationerne kunne indløses før tid, såfremt at indeholdelsesprocenten

oversteg 10 %. Denne indløsningsret ville dog kun kunne udnyttes, såfremt at rimelige foranstaltninger ikke

kunne føre til det resultat at kildeskatten kunne reduceres til maks. 10 %. Indofood var af den opfattelse, at dette

ikke ville være muligt og ønskede derfor at indfri før tid. Rentesatsen på lånet var i mellemtiden steget og JP

50 Court of Appeal, London A3/2005/2497
51 Baker, Philip (2007), ”Beneficial Ownership: After Indofood”, GITC Review, Vol VI No. 1, side 22
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Morgan havde således en interesse i at fastholde engagementet. JP Morgan var af den opfattelse, at det ville være

muligt at undgå kildeskatten ved at indsætte et hollandsk selskab, NewCo, mellem Indofood og FinCo.

Bestemmelserne i DBO’en mellem Indonesien og Holland gjorde det muligt at nedsætte skatten til 0-10 %. Det

fremgår ikke direkte af dommen hvilke lånebetingelser der skulle gælde mellem Indofood og NewCo, men

hensigten var, at det skulle være tilsvarende betingelser som ved lånet mellem Indofood og FinCo, eftersom

NewCo skulle indtræde med det eneste formål, at opnå fordelene i DBO’en mellem Indonesien og Holland.

Retten skulle herefter tage stilling til hvorvidt NewCo. kunne anses for at være beneficial owner af

renteindtægten fra Indofood. Det særligt interessante i denne dom er, at retten konkluderede, blandt andet på

baggrund af kommentarerne til OECD’s MO fra 2003, at begrebet beneficial owner skal tolkes autonomt og ikke

i overensstemmelse med intern ret med følgende:

”…the term "beneficial owner" is to be given an international fiscal meaning not derived from the domestic laws

of contracting states”52

I rettens afgørelse er det slået fast, at begrebet beneficial owner i overenskomstens betydning skal afgrænses

over for det formelle ejerskab:

”… the formal owner who does not have "the full privilege to directly benefit from the income."53 (vores

fremhævning)

Retten har sammenholdt ovenstående med substansen i de indgåede aftaler:

”In both commercial and practical terms the Issuer is, and Newco would be, bound to pay on to the Principal

Paying Agent that which it receives from the Parent Guarantor.”54

Og:

”In practical terms it is impossible to conceive of any circumstances in which either the Issuer or Newco could

derive any 'direct benefit' from the interest payable by the Parent Guarantor except by funding its liability to the

Principal Paying Agent or Issuer respectively. Such an exception can hardly be described as the 'full privilege'

52 Court of Appeal, op. cit. nr. 52, præmis 42
53 Ibid.
54 Ibid., præmis 14
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needed to qualify as the beneficial owner, rather the position of the Issuer and Newco equates to that of an

"administrator of the income"55(vores fremhævning)

På denne baggrund kommer retten frem til, at NewCo ikke ville være beneficial owner af renteindtægterne, på

trods af det formelle ejerskab. Det er derimod substansen i aftalen om rådigheden over indtægten, der er essentiel

for afgørelsen af, hvem der er beneficial owner. Der er således anlagt en substance-over-form-betragtning i

denne sag.

Derfor ville en indskydelse af et hollandsk selskab ikke føre til, at indeholdelsesprocenten af renteindtægterne

skulle nedsættes i henhold til DBO’en og Indofood fik derfor medhold i, at der ikke forelå rimelige

foranstaltningsmuligheder til at nedsætte indeholdelsesprocenten og på denne baggrund kunne indfri aftalen før

tid.

Det synes ikke overraskende, at retten drager denne konklusion, henset til kommentarerne til MO’en omkring

gennemstrømningsselskaber.

Af 2003-kommentarerne fremgår det, som det også er fremhævet i afgørelsen, at det vil være i strid med

formålet med overenskomsten, at indrømme fordele til et gennemstrømningsselskab der handler på vegne af en

anden person, der faktisk modtager fordelene af den pågældende indkomst.

De nye kommentarer i punkt 12.4 fra 2014, omtalt ovenfor, styrker desuden denne betragtning, og man ville

efter vores opfattelse nå til samme resultat på dette punkt ud fra de samme forudsætninger, såfremt sagen skulle

føres igen. Dette fordi NewCo. alene på grund af forpligtelsen til at videreformidle renteindtægterne til

obligationsejerne, ikke ville kunne anses for at være beneficial owner, da selskabet dermed ikke ville kunne nyde

og gøre brug af disse indtægter.

Herudover fremgår det af sagens faktum, at formålet med stiftelsen alene har været at udnytte overenskomsten til

at opnå skattemæssige fordele og altså ikke af kommercielle årsager. Det er således helt klart, at der i denne sag

er tale om misbrug af en DBO.

55 Ibid.
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7.2 Prévost-sagen

Den 26. februar 2009 blev der afsagt dom af den canadiske domstol Court of Appeals56. Retten behandlede en

appelleret afgørelse fra Tax Court of Canada. Sagen drejede sig om et canadisk selskab (Prévost), der var ejet af

et hollandsk selskab (Prévost Holding). Det hollandske selskab var ejet med 51 % af et svensk selskab (Volvo)

og med 49 % af et engelsk selskab (Henlys). Ifølge aktionæroverenskomsten mellem aktionærerne i Prévost

Holding, skulle 80 % af overskuddet i Prévost og Prévost Holding samt deres eventuelle datterselskaber,

udloddes til aktionærerne.

Det var en betingelse for udlodningen, at der var tiltrækkelige finansielle ressourcer tilstede i de underliggende

selskaber, til at de kunne fortsætte driften efter udlodning. Prévost Holding havde ingen kontorlokaler eller

ansatte i Holland.

Sagens genstand var, hvorvidt det hollandske selskab var beneficial owner af udbyttet fra det canadiske selskab.

Såfremt Prévost Holding var beneficial owner skulle der indeholdes 5 % i kildeskat i henhold til den canadiske-

hollandske DBO.

Derimod skulle der indeholdes 25 % i kildeskat, som for udbyttet til Volvo ville blive reduceret til 15 % i

henhold til den canadiske-svenske DBO og for udbytte til Henlys reduceret til 10 % i henhold til den canadiske-

engelske DBO, såfremt disse selskaber var beneficial owner af udbyttet.

Den canadiske Tax Court gav Prévost medhold i, at Prévost Holding var beneficial owner af udbyttet. Denne

afgørelse blev af Court of Appeals stadfæstet. Dommeren anfører indledningsvist, at OECD’s kommentarer til

MO’en er af væsentlig betydning i forhold til fortolkningen af DBO’er, henset til det faktum at en stor del af de

indgåede DBO’er er udformet på baggrund af MO’en.

Senere ændringer i disse kommentarer er ligeledes af væsentlig betydning i forhold til fortolkningen af

eksisterende DBO’er, dog med det forbehold, at såfremt ændringerne i kommentarerne er i strid med

kommentarerne på tidspunktet for indgåelse af den pågældende DBO, vil de ændrede kommentar ikke kunne

anvendes til fortolkning heraf57. På denne baggrund er det vores vurdering, at domstolen deler opfattelsen af, at

begrebet beneficial owner skal tolkes autonomt, som det er tilfældet i Indofood-sagen.

56 Prévost Car Inc. Vs. The Queen, FCA 57, 2009
57 Præmis 10, 11 og 12, Prévost Car Inc. Vs. The Queen, FCA 57, 2009
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Det blev ved afgørelsen i skatteretten anført:

”that the ‘beneficial owner’ of dividends is the person who receives the dividends for his or her own use and

enjoyment and assumes the risk and control of the dividend he or she received”.”58(vores fremhævning)

I sammenhæng hermed tilføjes:

”When corporate entities are concerned, one does not pierce the corporate veil unless the corporation is a

conduit for another person and has absolutely no discretion as to the use or application of funds put through

it as conduit, or has agreed to act on someone else's behalf pursuant to that person's instructions without any

right to do other than what that person instructs it, for example, a stockbroker who is the registered owner of

the shares it holds for clients’.”(vores fremhævning)

Dommeren i appelretten erklærede sig enig i denne betragtning og anførte, at de anvendte formuleringer var i

overensstemmelse med OECD’s kommentarer til MO’en samt OECD’s rapport om

gennemstrømningsselskaber59. Dommeren anså ikke Prévost Holding for at være en agent, mellemmand eller et

gennemstrømningsselskab. Dommeren lagde vægt på, at Prévost Holding ikke var en del af

aktionæroverenskomsten, samt det forhold at der ikke var bevis for, at udbytterne var forudbestemt til Volvo og

Henly60.

Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at Volvo og Henly ikke kunne gribe ind overfor Prévost Holding, såfremt

udbyttepolitikken i aktionæroverenskomsten ikke blev fulgt. Det fremgik endvidere ikke af vedtægterne for det

hollandske selskab, at et bestemt udbytte skulle udloddes til aktionærerne.

Det kan ud fra dommen konkluderes, at der på trods af en faktisk gennemstrømning gennem et holdingselskab

uden egentlig substans i form af ansatte og lokaler til de ultimative ejere, og på trods af at de ultimative ejere

havde truffet beslutning om udbytteudlodningen på forhånd, alligevel kan være tale om, at holdingselskabet er

beneficial owner.

Det skal dog her bemærkes, at det jo var et af dommerens argumenter, at Prévost Holding ikke var en del af den

juridiske aftale (aktionæroverenskomsten) der lå til grund for denne beslutning, samt at de ultimative ejere ikke

havde mulighed for at gribe ind over for en beslutning i strid med denne aftale.

58 Præmis 100, Prévost Car Inc. Vs. The Queen, TCC 231, 2008
59 Prévost Car Inc. Vs. The Queen, FCA 57, 2009, præmis 14
60 Ibid., præmis 16
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Denne afgørelse synes at være i tråd med Indofood-sagen. I Indofood-sagen blev der ud fra de faktiske forhold

konkluderet, at den umiddelbare modtager af renterne, grundet en forpligtelse til at videreføre disse, ikke havde

ret til at bruge og nyde indkomsten, og dermed ikke kunne anses for at være beneficial owner.

7.3 Velcro Canada-sagen

Den 24. februar 2012 blev der afsagt dom i den canadiske Tax Court (TCC) i den såkaldte ”Velcro Canada-sag”.

Sagen vedrørte det canadiske selskab Velcro Canada Inc. (VCI), som i perioden 1987 til 1995, på baggrund af en

indgået licensaftale, betalte royalties til selskabet Velcro Industries BV (VIBV).61 I denne periode var VIBV

hjemmehørende i Holland. I henhold til DBO mellem Canada og Holland blev der i perioden 1987 – 1995

indeholdt 10 % i skat. Uden en DBO ville indeholdelsesprocenten være 25.

Den 26. oktober 1995 blev VIBV hjemmehørende på de Nederlandske Antiller i forbindelse med en

omstrukturering. Den 27. oktober 1995 indgik VIBV en overdragelsesaftale med et i Holland hjemmehørende

selskab, Velcro Holding BV (VHBV), om overdragelse af rettigheder og forpligtelser efter den oprindelige

licensaftale.62 Hermed skulle VCI betale royalties til VHBV i stedet for til VIBV.

Mellem Canada og de Nederlandske Antiller eksisterede ingen DBO og der skulle derfor have været indeholdt

25 % i skat, jf. intern canadisk ret, såfremt at denne overdragelsesaftale ikke var indgået. Det canadiske selskab

fortsatte med at indeholde 10 % i skat som hidtil. I 1998 blev indeholdelsesprocenten nedsat til 0 %.63 I

overdragelsesaftalen fremgår det, at VHBV overtager rettighederne til at udstede licenser til VCI, for de af VIBV

ejede immaterielle aktiver og opkræve royalties heraf. Ejerskabet forblev hos VIBV.64

Som betaling for rettighederne, der blev tildelt ved overdragelsesaftalen, skulle VHBV betale en, på

armlængdevilkår fastsat, procentdel af nettoomsætningen til VIBV. Betaling skulle ske senest 30 dage efter

royaltyindtægterne fra VCI var modtaget.65 VHBV havde en forpligtelse til at betale et beløb svarende til 90 %

af indtægterne fra de modtagne royalties.66

Sagens genstand var, hvorvidt VHBV var beneficial owner af royaltyindtægterne fra VCI, og dermed berettiget

til den reducerede indeholdelsesprocent jf. DBO’en mellem Canada og Holland.67 For at afgøre dette fremgår det

61 Velcro Canada Inc. Vs. The Queen, TCC 57, 2012, præmis 3
62 Ibid.
63 Ibid., Præmis 4
64 Ibid., Præmis 13
65 Ibid., Præmis 14
66 Ibid., Præmis 44
67 Ibid., Præmis 17
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af afgørelsen, at det ud fra ”the beneficial owner test” skulle afgøres hvorvidt VHBV var beneficial owner.

Denne test skulle tage udgangspunkt i den definition af begrebet, der var anvendt i Prévost sagen refereret

ovenfor.68

På baggrund af Prévost dommen fastslog TCC endvidere, at ændringer i kommentarerne til MO’en kan anvendes

til fortolkning til DBO’en mellem Canada og Holland, uanset at DBO’en er indgået før disse kommentarer er

kommet til.69

Med baggrund i Prévost dommen udledte TCC 4 kriterier, der skulle være opfyldt for at teste hvorvidt VHBV

var beneficial owner af royaltyindtægterne: “possession”, “use”, “risk” and “control””70.

Med henvisning til Black’s Law Dictionary fandt TCC, at begrebet ”possession” skulle tolkes ud fra ”having or

holding property in one’s power” eller ”the exercise of dominion over property”. På baggrund af bl.a.71

følgende forhold, fandt TCC at kriteriet for ”possession” var opfyldt:

- Royaltyindtægterne blev indsat på en canadisk bankkonto ejet af VHBV

- VHBV havde eksklusiv råderet og kontrol over denne konto

- Der var en sammenblanding (co-mingled) af midlerne med VHBV’s generelle midler

- Modtagne betalinger for royalties var ét beløb hvorimod betaling til VIBV fra VHBV var et andet

TCC fandt kriteriet ”use” opfyldt på baggrund af det forhold, at midlerne var blandet sammen med de øvrige

midler på selskabets bankkonto, og at disse blev brugt til bl.a. at betale regninger, gebyrer og afdrage på lån.72

Herudover var der hverken i licens- eller overdragelsesaftalen anført nogle begrænsninger for VHBV til at

anvende indtægterne. VHBV skulle alene opfylde visse kontraktlige forpligtelser over for VIBV.73

Vedrørende ”risk” fandt TCC, at dette kriterie var opfyldt, da VHBV havde en valutarisiko eftersom

royaltyindtægterne blev modtaget i canadisk valuta, som blev konverteret til enten amerikansk eller hollandsk

valuta. Det fremgik ikke af nogen af aftalerne, at denne valutarisiko blev pålagt andre end VHBV. Herudover var

68 Ibid., Præmis 25
69 Ibid., Præmis 23
70 Ibid., Præmis 34
71 Der blev i præmis 35 oplistet i alt 13 forhold, som efter TCC’s opfattelse, talte for at kriteriet var opfyldt
72 Velcro Canada Inc. Vs. The Queen, TCC 57, 2012, Præmis 37
73 Ibid., Præmis 38
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modtagne royalties et aktiv for VHBV, som selskabets kreditorer havde ret til74 og indgik i selskabets årsrapport.

Ingen særlig prioritet var givet til VIBV som kreditor.75

For kriteriet ”control” fandt TCC, at vurderingen af hvorvidt VHBV udøvede kontrol over de modtagne

royaltyindtægter skulle bero på de overvejelser, der var gjort for de øvrige 3 kriterier.

TCC lagde i sin afgørelse særlig vægt på, at de modtagne royalties var sammenblandet med andre aktiver i

VHBV, og at det derfor ikke nødvendigvis var de samme midler, der blev betalt til VIBV.76

Skattemyndighederne havde, med baggrund i den aftaleretlige forpligtelse til at betale et beløb svarende til 90 %

af royaltyindtægterne, nedlagt påstand om, at der var en forudbestemt betalingsstrøm til VIBV. TCC afviste dog

denne påstand med den begrundelse, at der alene var tale om en kontraktlig forpligtelse til at betale et bestemt

beløb inden for en bestemt tidsfrist.

På trods af at der er tale om et bestemt beløb modtaget fra VCI, var der efter TCC’s opfattelse ikke tale om et

automatiseret pengeflow, på grund af VHBV’s beføjelser til at bruge dette beløb77 – om end disse beføjelser var

begrænsede78.

Skattemyndighederne hævdede, at VHBV blot var en agent for VIBV. Dette afviste TCC med den begrundelse,

at VHBV ikke havde nogen mulighed for juridisk at forpligte VIBH.79 TCC afviste også at VHBV skulle være et

gennemstrømningsselskab, da dette efter TCC’s opfattelse kun ville være tilfældet, såfremt VHBV ikke havde

nogen beføjelser i relation til udbyttet.80

7.4 Sammenfatning

I Indofood-dommen blev det slået fast, at begrebet beneficial owner skal tolkes autonomt og ikke i

overensstemmelse med intern ret. Det fremgår ikke direkte af Prévost- og Velcro-dommen hvorvidt en autonom

eller en internretlig fortolkning af begrebet skal anvendes. I Indofood-, Prévost- og Velcro-afgørelserne blev

OECD’s kommentarer til MO’en inddraget til fortolkning af, hvad der skal forstås ved begrebet.

Denne inddragelse er efter vores vurdering et udtryk for, at man anerkender, at en autonom fortolkning skal

anvendes ved tolkning af begrebet. Dette synspunkt er desuden med til at skabe en ens forståelse af begrebet,

74 En test i forhold til kreditorers adgang er desuden nævnt i Professor Philip Baker’s kommentarer til
modeloverenskomsten, som blev refereret i Indofood-dommen
75 Velcro Canada Inc. Vs. The Queen, TCC 57, 2012, Præmis 40,
76 Ibid., Præmis 44
77 Ibid., Præmis 45
78 Ibid., Præmis 52
79 Ibid., Præmis 48
80 Ibid., Præmis 51
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som kan anvendes internationalt. Denne opfattelse fremgår nu direkte af 2014-kommentarernes punkt 12.1 som

omtalt ovenfor i afsnit 6.3.

I Prévost- og Velcro-afgørelserne anføres det endvidere, at senere ændringer i kommentarerne kan inddrages i

fortolkningen, såfremt disse ikke er i strid med tidligere kommentarer og parterne i DBO’en ikke har gjort

indsigelser herimod. Der skal hertil bemærkes, at man i Velcro-dommen synes at tillægge en mere intern

forståelse, da man anvender en amerikansk juraordbog til brug af fortolkningen, af de kriterier man har udledt af

Prévost-dommen, som desuden også er en canadisk dom.

I Indofood-dommen blev der anvendt en substance-over-form-betragtning til vurderingen af, hvorvidt et selskab

kunne betragtes som beneficial owner af en renteindtægt. Dommen er af samme årsag uklar med hensyn til en

egentlig definition af begrebet beneficial owner. I Indofood-sagen blev det formelle ejerskab af indkomsten

stillet over for hvorvidt modtageren ”does not have the full privilege to directly benefit from the income”. Denne

formulering vurderes at være meget bred, og der opstilles i dommen ikke nærmere direkte retningslinjer for

bedømmelsen.

Det konkluderes imidlertid, at såfremt en aftaleretlig forpligtelse binder modtageren af en indkomst til, at

videreformidle denne på en sådan måde at modtageren har meget begrænsede beføjelser til at anvende

indkomsten, vil modtageren ikke være beneficial owner. I sagen var brugen af indkomsten forudbestemt ved en

juridisk aftale på en sådan måde, at indkomstmodtagerens beføjelser var begrænsede i et sådant omfang, at denne

ikke kunne anses for at være beneficial owner.

I de canadiske domme eksisterede der i begge tilfælde aftaler om anvendelsen af indtægter fra hhv. udbytte og

royalties. Det kan dog af dommene udledes, at såfremt et selskab ikke er juridisk bundet til, at anvende (Prévost)

indkomsten eller hvor selskabets ultimative ejere ikke kan gribe ind over en beslutning, der strider imod en aftale

om anvendelsen (Prévost), eller hvor der ikke er begrænsninger for selskabet til anvendelse af indtægterne, vil en

aftaleretlig forpligtelse om anvendelsen af indtægter (Velcro) ikke føre til, at modtageren af indkomsten ikke

anses for beneficial owner.

Af dommene kan ligeledes udledes, at det forhold at aktivet er tilgængeligt for selskabets kreditorer taler for, at

modtageren er beneficial owner (Velcro). I begge de canadiske sager anføres det, at et holdingselskab kan være

beneficial owner på trods af, at der ikke er ansatte eller kontorlokaler.
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I alle fire domme er det springende punkt, efter vores opfattelse, vurderingen af råderetten over den modtagne

indkomst, i afgørelsen for om modtageren kan anses for at være beneficial owner. Dette hænger godt sammen

med formuleringen, der er indført i OECD’s kommentarer punkt 12.4, som er omtalt i afsnit 6.3, i forhold til om

modtagerens ret til at bruge og nyde en indkomst er begrænset af en forpligtelse til at videreføre indkomsten til

en anden person, hvilket vil medføre, at det mellemliggende selskab har ”snævre beføjelser til den pågældende

indkomst”.

I de canadiske domme blev der brugt en såkaldt ”beneficial owner-test” hvor kriterierne ”possession, use, risk,

control” indgik. Kriterierne blev udledt af den canadiske skatteret bl.a. på baggrund af OECD’s kommentarer til

MO’en. Den canadiske appelret FCA erklærede sig enige i dette, og det kan derfor konstateres, at den canadiske

retspraksis anser disse kriterier som afgørende i definitionen af beneficial owner.

Kriterierne blev holdt op imod definitioner anvendt i Black Law’s Directionary, som er den mest anvendte

juridiske ordbog i USA. Det kan ikke udelukkes at man, såfremt kriterierne blev holdt op imod et andet

grundlag, var kommet frem til en anden definition af de 4 kriterier. Ikke desto mindre synes argumentationen,

der ligger bag udfaldet at være fornuftig og logisk.

I forhold til testen i Indofood er testen i de canadiske domme væsentlig mere anvendelig i praksis, da

formuleringen i Indofood-dommen er meget bred. De fire kriterier skal anvendes som momenter i en samlet

vurdering af, hvorvidt modtagerselskabet har den reelle råderet over indkomsten.

I Velcro-afgørelsen kom man frem til, på baggrund af Prévost dommen, at der kun var tale om et

gennemstrømningsselskab, når selskabet absolut ingen beføjelser har til at bruge indkomsten. Patrick Boch har i

en artikel81 kommenteret på dommen, hvor han mener at dette er problematisk. Han foreslår formuleringer som

”‘no significant discretion…’ eller ‘no discretion of substance…’” som efter hans opfattelse ville mere realistisk

og i tråd med formuleringen i OECD’s kommentarer ” …it has … very narrow powers….”, hvilket vi er enige i.

En formulering som den der er anvendt i de canadiske domme, vil efter vores opfattelse medføre, at man i alt for

mange tilfælde vil anerkende selskaber som beneficial owner, selvom selskabets beføjelser kan defineres som

”snævre”.

81Boch, Patrick (2013), ”Decemberændring af Selskabsskatteloven – Dødsstødet for ”gennemstrømningsselskaberne”?”,
Skattepolitisk oversigt 2013, 175, s. 6
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8 Beneficial owner i dansk ret

Vi har, i de to foregående afsnit, gennemgået begrebet i en international kontekst. I dette afsnit vil vi rette fokus

mod beneficial owner i dansk ret. Formålet hermed er, at fastslå begrebets betydning i en dansk kontekst,

herunder fastlægge baggrunden for, at beneficial owner-sagerne er rejst i Danmark. I efterfølgende afsnit har vi

udvalgt en række af disse sager, som vil blive gennemgået og analyseret.

Begrebet beneficial owner har først fundet anvendelse inden for de seneste år i dansk skatteret. Der har ikke

tidligere været et behov for, at danne en forståelse af begrebet i dansk skatteret i relation til beskatning af

udbytter og renter. De første sager om beskatning er først afgjort ved LSR i 2010, hvor man første gang har taget

stilling til begrebet i Danmark.82

Anledningen til sagerne skal, efter vores opfattelse, findes i den ændring af opfattelsen af begrebet, der har

fundet sted i Danmark, som vi vil gennemgå i det følgende.

Ved lov nr. 1026 af 23. december 1998, blev den begrænsede skattepligt af udbytter ophævet. Af bemærkninger

til lovforslaget til denne lov fremgik det, at formålet blandt andet var at ligestille EU-selskaber og ikke EU-

selskaber, da der grundet reglerne i dagældende M/D83 ikke kunne opkræves kildeskat, ved betaling af udbytte til

et moderselskab i et andet EU land fra et dansk datterselskab.

Det fremgik endvidere af lovbemærkningerne, at man ved indskydelse af et holdingselskab i et land hvor

Danmark helt eller delvist er afskåret fra indeholdelse af kildeskat, alligevel kunne undgå den danske kildeskat.

Det må alene på baggrund af denne lovbemærkning kunne tolkes, at man på daværende tidspunkt ikke anså

anvendelse af et gennemstrømningsselskab som et problem.

Med indførslen af disse regler var Danmark et oplagt land til placering af gennemstrømningsselskaber frem til

2001, hvor den begrænsede skattepligt igen blev delvist indført for udbytter ved lov nr. 282 af 25. april 2001.

Med denne lov blev der i SEL § 2, stk. 1, litra c indført et 3. punktum med følgende ordlyd:

”Det er en betingelse, at beskatningen af udbyttet skal frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv

90/435/EØF eller efter en DBO med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor selskabet er hjemmehørende”

Ordlyden kan genkendes i den nugældende SEL § 2, stk. 1, litra c. I forbindelse med lovforslaget har

Skatteministeren kommet med en række udtalelser omkring anvendelsen af Cypriotiske selskaber til at omgå den

82 SKM2010.268.LSR og SKM2010.729.LSR
83 Direktiv 90/435/EØF
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danske udbytteskat, hvor han er enig i, at dette vil være muligt.84 Han nævner som eksempel på undgåelse af de

nye regler:

”Det er korrekt, at moderselskabet på Jomfruøerne fortsat kan undgå den danske beskatning af udbytterne fra

det irske selskab ved at overdrage aktierne i det danske selskab til et mellem-holdingselskab på Cypern. I så fald

vil Danmark ikke beskatte udbyttet, da moderselskabet på Cypern er omfattet af den dansk- cypriotiske DBO.”

Advokat Hans Severin Hansen konkluderer i en artikel, på baggrund af Skatteministerens udtalelser i forbindelse

med lovforslaget, at der kan indskydes et mellemholdingselskab, i et EU-land eller et DBO-land, over det danske

selskab med den konsekvens, at den danske kildeskat på udbytte kan undgås.85 Han fremhæver ligeledes i sin

artikel en udtalelse fra Skatteministeren i forbindelse med behandlingen af lovforslaget til lov nr. 221 af 31.

marts 2004.

I denne beskrives et scenarie, hvor et dansk selskab betaler renter til et andet EU-land eller et DBO-land og

renterne herefter betales videre til et lavskatteland. I et sådan tilfælde vil skattemyndighederne, ifølge

skatteministerens udtalelser, kunne foretage en konkret realitetsbedømmelse af hvorvidt den første modtager af

renterne er den retmæssige ejer af disse. Såfremt det ved en sådan bedømmelse er fundet, at den endelige

modtager er den retmæssige ejer af renterne, vil rentebetalingen ikke være omfattet af R/R eller DBO’en, og der

skal derfor indeholdes udbytteskat.

Det er væsentligt at nævne i denne sammenhæng, at udtalelsen fra Skatteministeren er sket efter udvidelsen af

kommentarerne OECD’s MO fra 2003 omkring gennemstrømningsselskaber.

Ud fra ovenstående kan det konstateres, at Skatteministerens holdning til brugen af mellemholdingselskaber i

denne periode har flyttet sig tættere på OECD’s opfattelse.

I forbindelse med lovforslaget til lov nr. 308 af 19. april 2006 har Skatteministeren afgivet følgende kommentar:

”I den forbindelse skal man være opmærksom på, at i forhold til SEL § 2, stk. 1, litra d, må det afgøres ud fra

princippet om rette indkomstmodtager, hvem der oppebærer renterne.”(vores fremhævning)

og

”Hvis kapitalfondene foretager aktie- og låneinvesteringer via holdingselskaber, vil det skulle

84 Svar til Folketingets Skatteudvalg spm. 16 – L 99 – bilag 18
85 Hansen, Hans Severin (2011), “Det store hykleri – om beneficial owner-sagerne”, Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2011,
537
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vurderes, om holdingselskabet er rette indkomstmodtager/ retmæssig ejer af renteindkomsten.”(vores

fremhævning)86

Det kan på baggrund af ovenstående udtalelser konkluderes, at der på dette tidspunkt blev sat lighedstegn

mellem begreberne ”rette indkomstmodtager” og ”retmæssige ejer”. I samme skrivelse fra Skatteministeren

fremgår det endvidere, at et rent gennemstrømningsselskab i eksempelvis Luxembourg efter hans opfattelse

næppe vil være rette indkomstmodtager/retmæssige ejer af en renteindkomst.

Princippet om rette indkomstmodtager bygger på, at det skattesubjekt der har den retlige adkomst til

indkomstgrundlaget også må være rette indkomstmodtager. Hjemlen til dette synspunkt findes i dansk ret i SL §

4, hvoraf udtrykket ”skattepligtiges samlede årsindtægter” fremgår. Af dette udtryk kan udledes, at det er denne

skatteyder og ikke andre skatteydere, der skal være skattepligtig af de indtægter, der må anses som hans.

Indkomstfordelingen skal ske i overensstemmelse med de obligationsretlige regler87.

Indtægter skal henføres til det skattesubjekt, der har et retligt krav på indtægten. Det har på dette tidspunkt været,

og er det også fortsat, et klart udgangspunkt i dansk skatteret, at udbytte beskattes hos det skattesubjekt, der i

civilretlig henseende ejer aktierne i det udbytteudloddende selskab.

I forbindelse med lovforslag L213 (2006-07)88, har skatteministeren uddybet hans opfattelse af begreberne

beneficial owner og gennemstrømningsselskab med følgende kommentarer:

”Princippet om beneficial owner (retmæssig ejer) er et værn mod, at et almindeligt beskattet selskab indskydes

som ”conduit” selskab mellem det udbyttebetalende selskab og det endeligt modtagende udenlandske

skattelyselskab. Værnet finder anvendelse, selvom der indskydes flere mellemliggende almindeligt beskattede

selskaber. Det afgørende er, hvem der er den retmæssige ejer af udbyttet. ”Conduit” selskaber omfatter bl.a.

selskaber, der, skønt det er den formelle ejer, reelt har meget snævre beføjelser i relation til den pågældende

indkomst. Selskabet er i relation til udbyttet en ”nullitet” eller administrator, der handler på vegne af andre

parter, jf. kommentarerne til artikel 10 i OECDs MO (pkt. 12.1). Et rent gennemstrømningsholdingselskab i

f.eks. et EU-land vil derfor ikke være beneficial owner af udbyttet.” (vores fremhævning).89

86 L 116 af 14. december 2005, bilag 9
87 Michelsen, Aage m.fl. (2015), ”Lærebog om indkomstskat”, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 15. udgave
88 L 213 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove.
89 L 213 (2006-07), bilag 26 Skatteministerens kommentar til henvendelse af 14/5-07 fra Foreningen af Statsautoriserede
Revisorer
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Ud fra ovenstående udtalelse kan det udledes, at skatteministerens opfattelse af hvorledes begrebet skal fortolkes

har ændret sig, som følge af de udvidede kommentarer til OECD’s MO. Den oprindelige opfattelse af, at den

begrænsede skattepligt kunne undgås ved indskydelse af et holdingselskab i et EU-land eller et DBO-land synes

ikke længere at være gældende. Man tillægger nu OECD’s tolkninger af begrebet overvejende betydning.

Det kan desuden udledes, at man afgrænser sig helt fra den tidligere fortolkning af begrebet hvor det blev

sidestillet med begrebet rette indkomstmodtager, og det er også i flere efterfølgende domme og afgørelser er

blevet slået fast, at disse begreber ikke er sammenfaldende.

I den første landsretsdom på området, SKM 2012.121.ØLR, tiltrådte ØLR Skatteministeriets (SKM’s) synspunkt

om, at begrebet så vidt muligt skal tolkes i overensstemmelse med den internationale forståelse, som blandt

andet er udledt af kommentarerne til MO’en. ØLR’s afgørelse omtales i det følgende afsnit 9.1. På denne

baggrund kan det konkluderes, at begrebet i henhold til gældende dansk ret skal fortolkes i overensstemmelse

med kommentarerne til MO’en, som er omtalt i afsnit 6.3 ovenfor.

Det er samtidig vores opfattelse, at man i dag, ud fra Skatteministerens udtalelser, skal tolke begrebet

gennemstrømningsselskaber i overensstemmelse med OECD’s forståelse af begrebet, der fremgår af

kommentarerne. Udvidelsen af kommentarerne til 2014-udgaven af overenskomsten vurderes ikke at ændre på

denne opfattelse. Tværtimod vil de udvidede kommentarer, efter vores opfattelse, bidrage yderligere til

hvorledes begrebet beneficial owner skal fortolkes i dansk sammenhæng.

8.1 Gennemstrømningsselskaber

Ved lov nr. 1254 af 18. december 2012 blev betegnelsen retmæssig ejer direkte indført i SEL § 2, stk. 1, litra c,

7. pkt.90. Af lovbemærkningerne fremgår det, at bestemmelsen blev indført med det formål at afskære

udenlandske selskaber, at anvende danske selskaber som gennemstrømningsselskaber.

Efter denne bestemmelse er det en betingelse for bortfald af den begrænsede skattepligt på udbytter, at det

udbytte der udloddes fra det danske selskab ikke blot er en videreudlodning af udbytte modtaget fra et

udenlandsk koncernselskab, hvor det danske selskab ikke er retmæssige ejer af det modtagne udbytte.

90 Bestemmelsen der blev indført ved denne lov lyder: ”3. og 4. pkt. finder ikke anvendelse, hvis udbyttet fra det danske
selskab er en videreudlodning af udbytte, som dette selskab har modtaget direkte eller indirekte af datterselskabsaktier eller
koncernselskabsaktier, jf. ABL §§ 4 A og 4 B, i et selskab hjemmehørende i udlandet, og det danske selskab ikke var
retmæssig ejer af det modtagne udbytte.”
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”Retmæssige ejer” er ikke defineret nærmere i SEL, hvorfor lovteksten lægger op til tvivlsspørgsmål og

tolkning.

Ser man på bemærkningerne til lovforslaget for SEL § 2, stk. 1, litra c, 7. og 8. pkt.91, henvises der til OECD’s

MO, og de omfattede selskaber omtales som gennemstrømningsenheder, hvilket ligeledes er helt på niveau med

MO’s ”conduit companies”.

I bemærkningerne anfører Skatteministeren om begrebet:

”Et gennemstrømningsselskab kan ikke anses som retmæssige ejer, hvis det – skønt det er den formelle ejer –

reelt har meget snævre beføjelser, som – i relation til den pågældende indkomst – gør det til en administrator,

der handler på vegne af andre parter. I tilfælde, hvor det danske selskab stort set ikke har anden virksomhed end

at modtage udbytte direkte eller indirekte fra ét fremmed land og videreudlodde udbyttet til et andet fremmed

land, kan det danske selskab ikke anses som retmæssig ejer”.

Analyse

Begrebet beneficial owner optræder her i sammenhæng med, hvorvidt et dansk selskab har status som beneficial

owner, hvilket er afgørende for, om udbyttemodtageren er skattepligtig til Danmark. Baggrunden for

bestemmelsen er relevant for problemformuleringen, da man i lovbemærkningerne henviser til OECD’s MO, der

også er baggrunden for hvorledes begrebet ellers er opstået. Lovbemærkningerne og definitionen heri er således

et udtryk for den danske fortolkning af begrebet.

Hvad angår definitionen af et gennemstrømningsselskab, lægger man i lovbemærkningerne særligt vægt på to

kriterier, det danske selskabs beføjelser til den pågældende indkomst og selskabets anden virksomhed. Hvorvidt

disse kriterier er opfyldt må bero på en konkret vurdering af den pågældende situation.

Beføjelser til den pågældende indkomst – det anføres, at såfremt selskabet, på trods af formelt ejerskab, reelt kun

har meget snævre beføjelser til den pågældende indkomst, anses selskabet for en administrator, der handler på

vegne af andre parter. Den pågældende indkomst må antages at være modtagne udbytter fra datterselskaber mv.

Det må dog antages, at denne indkomst i begrebsmæssigt henseende også omfatter renter modtaget fra

datterselskaber mv.

Hvornår beføjelser kan betegnes som ”snævre” fastlægges ikke i lovbemærkningerne. Et selskab (aktieselskab)

ledes i henhold til selskabsloven af en bestyrelse og en heraf ansat direktør. Det er således disse parter der har de

91 L 10 af 3. oktober 2012 – bemærkninger til lovforslaget for SEL m.fl.



Page 60 of 114

øverste beføjelser i selskabet, og det er deres ansvar at forvalte indkomsten, i denne sammenhæng udbytter fra

datterselskaber mv.

I henhold til selskabslovens § 179-182 er det generalforsamlingen, der træffer beslutning om udlodning af

udbytte, og det er alene selskabets kapitalejere, der er stemmeberettigede på generalforsamlingen.

Det er efter vores opfattelse paradoksalt, at beføjelserne til udlodning af udbytte ligger hos ejerne, da det således

altid vil være ejerne, der i sidste ende har de reelle beføjelser til ”den pågældende indkomst”, og i så fald kan

man vel altid konkludere, at selskabets beføjelser til den pågældende indkomst er snævre.

Generalforsamlingen må ikke beslutte udlodning af højere udbytte end foreslået eller tiltrådt af selskabets

centrale ledelsesorgan. Dette forhold kan være afgørende for selskabets beføjelser i forhold til udbytte, da det

centrale ledelsesorgans uafhængighed og selvstændighed således bør tages i betragtning. Hvis eksempelvis et

moderselskabs bestyrelse er overrepræsenteret i bestyrelsen i det danske selskab, kan dette efter vores opfattelse

tale for, at det danske selskabs selvstændighed i beslutningen om udbytte er begrænset og beføjelserne således er

”snævre”, mens en helt selvstændig bestyrelse taler mere for at selskabet har brede beføjelser.

Anden virksomhed – det anføres, at det danske selskab ikke kan anses for at være retmæssige ejer, såfremt

selskabet stort set ikke har anden virksomhed end at modtage og videreudlodde udbytte.

Vurderingen af selskabets virksomhed er således afgørende, og kan være meget forskellig fra koncern til

koncern. I større internationale koncerner er disse indskudte mellemholdingselskaber ofte tomme for selvstændig

aktivitet, og har alene til formål at eje kapital i datterselskaber. I dette tilfælde bør selskabet derfor helt afgjort

blive betragtet som et gennemstrømningsselskab efter dette kriterie. Er der derimod tale om et dansk

driftsselskab, der ejer kapitalen i udenlandske afdelinger, der er etableret som juridiske enheder, vil der

tilsvarende ikke være tale om et gennemstrømningsselskab.

Når den konkrete ordlyd er ”stort set ikke anden virksomhed” må det tolkes således, at selskaber med begrænset

aktivitet ikke nødvendigvis kan klassificeres som gennemstrømningsselskab. Aktiviteten bør efter vores

opfattelse også sammenholdes med størrelsen af det udbytte selskabet modtager. Er der tale om store udbytter,

bør selskabets anden aktivitet også være af større omfang.

En åbenlys problemstilling kan således være om holdingvirksomhed i sig selv er tilstrækkelig aktivitet til, at

selskabet ikke betegnes som et gennemstrømningsselskab.
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I bemærkningerne til lovforslaget for SEL §2, stk. 1, litra c, 7. og 8. pkt.92, anføres det endvidere, at det er

SKAT’s opgave at afgøre, om det danske selskab er retmæssige ejer af udbytte, der videreudloddes, og at SKAT

ved denne vurdering skal lægge vægt på de faktiske forhold i det konkrete tilfælde, samt basalt set hvorvidt

koncernstrukturen synes tilrettelagt med misbrug som hensigt.

”Ved afgørelsen skal der lægges vægt på de faktiske forhold i den enkelte sag, hvor der ses på, om det danske

selskab er etableret af selskabet i det andet fremmede land med henblik på at opnå fordele efter en DBO, som

selskabet i det andet fremmede land ikke ville kunne opnå selv… ”

Dette er i overensstemmelse ØLR’s afgørelse fra 201293 om, at beneficial owner problemstillingen reelt kun

opfattes som relevant, når der kan være tale om misbrug.

”… og om selskabet i det andet fremmede land udøver en kontrol over det danske selskab, som ligger ud over

den planlægning og styring på koncernplan, som sædvanligvis forekommer i internationale koncerner. Der ses

således på, om selskabet i det andet fremmede land på forhånd har tilrettelagt dispositionerne således, at det

danske selskab reelt ikke har nogen adgang til at råde over det udbytte, som det modtager fra selskabet i det

førstnævnte fremmede land.”

Dette anvendes umiddelbart som en direkte specificering af begrebet ”beføjelser til den pågældende indkomst”.

Det noteres dog, at man her tilføjer et element med sædvanligvis forekommende planlægning og styring af

selskaber i internationale koncerner. SKAT skal således vurdere, om der i det konkrete tilfælde af det

udenlandske moderselskab udøves en højere grad af styring af det danske selskab, end hvad der sædvanligvis er

tilfældet i internationale koncerner.

Det virker umiddelbart problematisk, da der er tale om et uhåndgribeligt forhold, og det stiller et stort krav til

SKATs registrering og forståelse af internationale koncerner, for at man overhovedet kan vurdere og

dokumentere hvad der skal forstås som en sædvanlig grad af styring mv.

Efter vores opfattelse er Skatteministerens definition ikke direkte i overensstemmelse med OECD’s MO.

Kriteriet om ”beføjelser til den pågældende indkomst” er helt i tråd med MO’en, mens MO’en dog ikke nævner

noget om det andet kriterie ”anden virksomhed”.

92 L 10 af 3. oktober 2012
93 Dommen opfattes som afgørende for fortolkningen af begrebet i dansk praksis, og gennemgås derfor også mere detaljeret
i afsnittet om dansk retspraksis
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8.2 Sammenfatning

Baggrunden for beneficial owner-sagerne hænger, efter vores opfattelse, sammen med udviklingen i

Skatteministerens holdning til brug af gennemstrømningsselskaber. Man har bevæget sig væk fra i

udgangspunktet at acceptere, at denne type selskaber blev anvendt til undgå dansk kildeskat, til nu at dele

OECD’s opfattelse af, at disse selskaber ikke bør accepteres i relation til dette formål.

Dette skal ses i sammenhæng med, at man tidligere har været af den opfattelse, at beneficial-owner begrebet

skulle tolkes i overensstemmelse med det danske begreb ”rette indkomstmodtager”. I takt med OECD’s bidrag

til fortolkningen af begrebet er udvidet, har man ændret denne opfattelse, således at begreberne ikke er

sammenfaldende. Begrebet skal derimod tolkes i overensstemmelse med OECD’s MO og kommentarerne hertil.

Med andre ord har man tiltrådt OECD’s opfattelse af at begrebet skal fortolkes autonomt og ikke i

overensstemmelse med intern ret.

Beneficial owner begrebet er implementeret i dansk lovgivning ved SEL, dog med den vinkel, at den begrænsede

skattepligt ikke kan bortfaldes såfremt det danske selskab er et gennemstrømningsselskab. ”Retmæssige ejer” er

ikke defineret i denne lovtekst, og det fremgår af lovbemærkningerne at begrebet skal fortolkes efter OECD’s

MO. Der gives dermed et fortolkningsbidrag til beneficial owner begrebet, og man baserer sig i nogen grad på en

afgørelse fra ØLR.

Derudover anføres to afgørende kriterier for begrebet, nemlig ”beføjelser til den pågældende indkomst”, der

synes helt i overensstemmelse med kommentarerne til OECD’s MO, og ”anden virksomhed”, der derimod ikke

synes sammenfaldende med kommentarerne.

9 Dansk retspraksis

Da beneficial owner-begrebet ikke er defineret nærmere i lovteksterne medfører, at begrebet er udviklet gennem

retspraksis. I det indeværende afsnit vil vi gennemgå de danske domme og afgørelser, der har været på området.

Hensigten med dette er, at vurdere hvordan beneficial owner-begrebet fortolkes i dansk retspraksis.

9.1 SKM2012.121.ØLR - ISS-sagen

Den første landsretskendelse om beneficial owner-begrebet er den såkaldte ISS-sag, der blev afgjort i ØLR

tilbage i 2011. Dommen resulterede i en stadfæstelse af afgørelse fra LSR.
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Faktiske omstændigheder

Sagen omhandler det danske driftsselskab, der er blevet opkøbt af en række udenlandske investorer gennem en

typisk kapitalfondsstruktur med 4 holdingselskaber i lodret linje indskudt mellem investorerne og driftsselskabet.

Investorgrupperne var baseret i Delaware, Guernsey, Tyskland og Bermuda.

Strukturen indeholder ifølge domsdokumentet selskaberne:

KH S.à.r.l. – selskab i Luxembourg, øverste holdingselskab i koncernen. Selskabet ejes af flere investorgrupper.

Selskabet ejer H1 S.à.r.l.

H1 S.à.r.l. – selskab i Luxembourg, ejer det danske selskab H1.X.

H1.X – øverste danske holdingselskab, ejer det danske selskab H2 A/S.

H2 A/S – nederste holdingselskab, har været den reelle køber og efterfølgende ejer af H2.1 A/S.

H2.1 A/S – det danske driftsselskab, der har været genstand for opkøb.

Strukturen kan illustreres således:

Illustration 4 (egen tilvirkning)
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De centrale parter i sagen er selskaberne H1.X og H1 S.à.r.l., da det er mellem disse, der sker

grænseoverskridende udlodning af udbytte mv. Efter etablering af koncernstrukturen blev en betydelig del af

kapitalen i H1.X udloddet til H1 S.à.r.l., og efterfølgende udlånt ved et konvertibelt gældsbrev tilbage til H1.X.

Gældsbrevet blev ved årets udgang konverteret til egenkapital. Det udloddede udbytte udgjorde kr.

5.544.200.000.

Rettens afgørelse

Det er denne udbytteudlodning, der er genstand for sagen. SKAT har oprindeligt vurderet, at H1.X havde pligt til

at indeholde dansk kildeskat på 28 % (daværende sats) svarende til kr. 1.552.376.000, efter SEL § 2, stk. 1 litra

c, da man ikke fandt at kildeskatten skulle nedsættes efter en DBO eller EU’s M/D. Dette skyldtes, at man

opfattede H1 S.à.r.l., og herunder underforstået også KH S.à.r.l., som et gennemstrømningsselskab og ikke den

retmæssige ejer.

Retmæssige ejer opfattede SKAT til gengæld som investorgrupperne, og da disse i et vist omfang var

hjemmehørende i stater hvormed Danmark ikke havde indgået DBO, var H1.X således pligtig til at indeholde

kildeskat af udbyttet. Det var således beneficial owner-begrebet SKAT lagde til grund for deres opfattelse.

H1.X påstod frifindelse og fritagelse fra udbytteskat.

LSR og senere ØLR frifandt ISS-koncernen, og H1.X blev således ikke fundet pligtig til at indeholde kildeskat

af udbyttet.

ØLR baserede afgørelsen på, at retmæssige ejer skulle fortolkes med udgangspunkt i det internationale begreb

beneficial owner, der stammer fra OECD’s MO. Da MO’en ikke definerer begrebet nærmere, henviser ØLR til,

at kommentarerne til MO’en fra 2003 skal anvendes til fortolke begrebet nærmere, da disse skal opfattes som

præciseringer til den oprindelige MO. Det anføres, at OECD’s MO, og herunder kommentarerne hertil, tilstræber

ensartet ret, og ØLR henviser således til den internationale domspraksis og specifikt Indofood-sagen.

ØLR kommer frem til en afgrænsning af beneficial owner, der i sammenfatningen beskrives således:

”ØLR fandt videre, at et holdingselskab kun kan frakendes status som retmæssig ejer, hvis ejeren/ejerne udøver

en kontrol med selskabet, som ligger udover den planlægning og styring på koncernplan, som sædvanligvis

forekommer i internationale koncerner, og hvis det pågældende selskab er indskudt som et mellemled med

henblik på, at den/de bagvedliggende ejere kan opnå fordele i henhold til en DBO, som ikke ville kunne opnås af

ejeren/ejerne direkte.”
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Dermed blev der formuleret en definition af beneficial owner-begrebet i dansk ret. ØLR fandt i ISS-sagen, at H1

S.à.r.l. var beneficial owner af udbyttet, og der blev lagt til grund, at det udloddede udbytte ikke blev udloddet

videre, men blev anvendt af det luxembourgske selskab til at yde lån til det danske selskab.

ØLR anfører, at det i sagen er unødvendigt at vurdere, hvorvidt de ultimative ejere udøver en kontrol i det

omfang, der anses for at medføre, at H1 S.à.r.l. frakendes status som retmæssige ejer, idet der ikke foreligger

misbrug efter OECD’s MO og kommentarerne til denne. Efter denne definition af misbrug forudsætter ØLR, at

misbrug fordrer at udbytte er videreudloddet, hvilket altså ikke er tilfældet i denne sag.

Analyse

Dommen indeholder en dansk definition, og hele behandlingen af sagen og begrebet giver et fortolkningsbidrag,

der kan danne baggrund for efterfølgende sager og afgørelser. Den direkte kobling til beneficial owner-begrebet

kommer i og med, at SKAT ikke har anset H1 S.à.r.l. som retmæssige ejer. Dette bunder, efter ØLR’s afgørelse,

i DBO’en mellem Danmark og Luxembourg, hvoraf beneficial owner fremgår.

Der bør indledningsvist knyttes en kritisk kommentar til dommen. Forinden optagelse af ØLR blev sagen

indbragt til Byretten94, der dog henviste dommen til førstnævnte i henhold til Retsplejelovens § 226, omkring

sager af principiel karakter. Det er dog netop dommens karakter som principiel man bør forholde sig kritisk til,

idet sagens fakta ikke er typiske, og forholdet ikke vedrører et sådant misbrug af DBO’er eller direktiver, som

beneficial owner-begrebet har til hensigt at hindre.

I sagen udloddes udbytte fra et dansk holdingselskab til det luxembourgske selskab alene med det formål, at yde

tilsvarende beløb i et konvertibelt lån tilbage til det danske holdingselskab, der efterfølgende konverteres til

egenkapital. En disposition der kan synes effektløs, og ifølge dommen alene var foretaget for at undgå en

luxembourgsk kapitaltilførselsafgift.

Udbyttet er udloddet fra et tomt holdingselskab, inden der er udloddet udbytte i H2.1 A/S-driftsselskabet, og

udloddes ikke videre op til de ultimative ejere, men bliver i Luxembourg. Der er intet ved denne disposition, der

indikerer en hensigt om misbrug af DBO’er og direktiver, hvilket ellers er beneficial owner-begrebets

eksistensberettigelse, og det er også ØLR’s konklusion, at misbrug ikke er tilfældet. Det er uhensigtsmæssigt, at

man til en principiel dom om en misbrugsbestemmelse har valgt en sag, hvor der ikke er indikationer på

misbrug.

94 Jf. SKM-dokument SKM2012.121.ØLR
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Konsekvensen heraf er, at der stadig efter dommen er en betydelig usikkerhed omkring fortolkningen af

beneficial owner i dansk ret.

Af samme årsag vurderer vi dog også, at ØLR’s afgørelse er korrekt og i overensstemmelse med den øvrige

fortolkning af beneficial owner-begrebet, særligt grundet det forhold at der ikke foreligger misbrug. Selve

udfaldet er således ikke overraskende.

Henvisning af sagen til ØLR skyldtes dog givetvis også sagens beløbsmæssigt store omfang.

SKM har selv kommenteret på dommen i SKM2012.100.SKAT, hvoraf det fremgår, at man har besluttet ikke at

anke dommen, da man opfatter det som en klar dom baseret på konkrete faktiske forhold. Man konstaterer, at

sagen har rejst en række spørgsmål, men at en behandling ved Højesteret ikke kan forventes at give nærmere

svar på disse:

• ”Hvorvidt det modtagende moderselskab i Luxembourg, uanset om moderselskabet ikke var retmæssig

ejer efter DBO’en, alligevel havde ret til skattefrihed efter M/D’et (90/435/EØF),

• Om der forelå en skærpelse af praksis med tilbagevirkende kraft, og95

• Om det danske selskab hæftede for udbytteskatten som følge af forsømmelighed”96

SKM konstaterer også i kommentarerne, at der ikke blev taget stilling til disse spørgsmål.

Jakob Bundgaard har kommenteret på dommen ad flere omgange, og grundet det forhold at udbyttet ikke

videreføres, er det efter hans opfattelse også det helt korrekte udfald af dommen97. Han stiller sig også undrende

overfor, at denne sag er valgt som en principiel sag: ”På dette punkt kan det undre, at Skat har udvalgt netop

denne sag til at være den første retningsgivende sag på området… ”.

Han konstaterer, at man kan udlede, at ØLR’s opfattelser er, at begrebet beneficial owner skal fortolkes

autonomt, hvorved forstås at man bør inddrage internationale kommentarer og praksis, herunder Indofood-sagen

som specifikt nævnes i dommen, og ikke i overensstemmelse med den forståelse begrebet måtte have i intern ret.

Endeligt konkluderer han også, at dommen ikke kan bruges til at udlede præcise retningslinjer for beneficial

owner-begrebet, da dommen grundet sagens faktuelle forhold ikke behøver at forholde sig til denne

problemstilling, men at dommen kan bruges i det omfang, at ØLR fortolker og tilnærmelsesvist definerer

begrebet.

95 Problemstillingen er ikke fundet relevant for afhandlingen – behandles således ikke nærmere
96 Problemstillingen er ligeledes ikke fundet relevant for afhandlingen – behandles således ikke nærmere
97 Bundgaard, Jakob, (2012), ” Sagaen fortsætter – om den seneste udvikling i retspraksis vedrørende beneficial ownership”,
SKAT Udland marts 2012
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Særligt SKM’s første punkt omkring anvendelse af M/D er efter vores opfattelse interessant, da ØLR i dommen

synes, at lægge mest vægt på DBO’en, og derved også OECD’s MO, men i afgørelsen ikke forholder sig til

anvendelsen af EU-direktivet. Dette på trods af, at ISS efter direktivet ellers umiddelbart har et ubetinget krav

om fritagelse for kildeskat på udbyttet, da direktivet ikke indeholder en misbrugsbestemmelse.

LSR, der i afgørelsen forinden når til samme konklusion som ØLR, forholder sig dog til anvendelsen af EU-

direktivet98. Direktivets artikel 1, stk. 2 åbner op for, at misbrugsbestemmelser implementeret i intern ret kan

anvendes til at nægte opnåelse af direktivets fordele. Der findes ikke sådanne misbrugsbestemmelser i national

dansk lovgivning, men begreber fra retspraksis omkring ”rette indkomstmodtager” og ”realitetsbetragtninger”

kan ifølge LSR anvendes, hvilket også bakkes op af skatteeksperter99. Der er ikke realitetsbetragtninger, der kan

påvise, at der tydeligvis er tale om misbrug, og parterne opnår i sagens forløb enighed om, at H1 S.à.r.l. er rette

indkomstmodtager i forbindelse med udbyttet100.

Det er således LSR’s opfattelse, at ISS-koncernen også kan påberåbe sig EU’s M/D, og at udbytteskatten kan

frafaldes herved.

Begrebet ”gennemstrømningsselskab” anvendes af SKAT, der lægger dette til grund for, at der skal indeholdes

udbytteskat af udbyttet til H1 S.à.r.l. LSR behandler kort begrebet, og vurderer at der ikke kan være tale om at

H1 S.à.r.l er et gennemstrømningsselskab, af den simple grund at udbytte ikke videreudloddes. Denne

betragtning er også indirekte i overensstemmelse med ØLR’s afgørelse om, at der ikke kan være tale om

misbrug, når udbyttet ikke er videreført.

Hvis man ser nærmere på ØLR’s fortolkning af beneficial owner, der er gengivet ordret i det foregående, er der

tale om negativ afgrænsning, en definition af hvornår et holdingselskab ikke er beneficial owner. Det er

holdingselskabets, og dettes forhold til ejerne der er afgørende. Efter definitionen er der to kriterier, der begge

skal være opfyldt, for at holdingselskabet ikke skal opfattes som beneficial owner – ”kontrol” og ”misbrug”.

Kontrol – holdingselskabet opfattes ikke som beneficial owner, hvis ”ejeren/ejerne udøver en kontrol med

selskabet, som ligger udover den planlægning og styring på koncernplan, som sædvanligvis forekommer i

internationale koncerner”. Definitionen henter man fra rapporten fra Committee on Fiscal Affairs, der er

anvendt af OECD i kommentarerne til MO’en. I rapporten konkluderes det overordnet, som tidligere nævnt, at et

98 LSR’s kommentarer fremgår både af domsdokumentet for SKM2012.121.ØLR, men også af dokumentet for LSR’s
behandling af sagen SKM2010.268.LSR
99 Henvisning fra selskabets påstande I SKM2012.121.ØLR – Bundgaard, Jakob & Winther-Sørensen Niels, (2007),
”Retmæssig ejer ved international koncernfinansiering – 2. del”, SR-SKAT 2007,508
100 SKM2012.121.ØLR – Parternes løbende kommentarer i dokumentet
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gennemstrømningsselskab ikke kan anses for beneficial owner, såfremt det har ”snævre beføjelser til den

pågældende indkomst”.

Definitionen af kontrol efterlader høj grad af fortolkningsmæssig usikkerhed, da grænsen for hvad der anses som

sædvanligt forekommende koncernmæssig planlægning og styring i internationale koncerner ikke konkretiseres.

Den tilbageværende store usikkerhed understøtter, at det havde været hensigtsmæssigt, at man havde haft at gøre

med en sag, hvor ØLR kunne tage stilling til, hvorvidt en pågældende grad af styring og planlægning måtte anses

for sædvanligt forekommende.

Det synes umuligt at pålideligt fastlægge, hvad der må anses for sædvanligt forekommende planlægning og

styring i internationale koncerner, og det må derfor konkluderes, at der er tale om en definition, der skal lægges

til grund for en individuel vurdering i den pågældende situation.

Holdingselskaber, herunder mellemholding, er et typisk led i større koncerner, og det er desuden et meget

almindeligt setup, at en række af disse holdingselskaber ikke har anden aktivitet end at eje aktier i

datterselskaber. En aktivitet der i andre sammenhænge i dansk ret er godkendt som tilstrækkelig til at klassificere

selskabet som et selskab med erhvervsmæssig aktivitet101.

Grundet denne begrænsede aktivitet har holdingselskaberne ikke behov for at have selvstændig styring og

ledelse, og ledes dermed ofte af repræsentanter fra det højereliggende selskab. Anser man denne grad af kontrol

for ”sædvanligt forekommende”, er det svært at forestille sig hvornår definitionen ikke opfyldes, og hvornår et

selskab af denne type således ikke opfattes som beneficial owner.

Misbrug – det andet kriterie er, at ”det pågældende selskab er indskudt som et mellemled med henblik på, at

den/de bagvedliggende ejere kan opnå fordele i henhold til en DBO, som ikke ville kunne opnås af ejeren/ejerne

direkte”. Igen er det klart, at beneficial owner-begrebet er en misbrugsbestemmelse, og efter ØLR’s vurdering er

det således også en forudsætning for at kunne frakende et selskab status som beneficial owner, at der reelt er tale

om misbrug, ved at der opnås en fordel, der ikke ville kunne opnås uden, at dette mellemled indskydes.

Kriteriet er således også i overensstemmelse med selve afgørelsen af ISS-sagen, selvom afgørelsen ikke gik på

selve beneficial owner-vurderingen.

Det er bemærkelsesværdigt, at selskabets egentlige formål og anden aktivitet ikke efter ØLR’s opfattelse er

afgørende. Dette er strid med opfattelsen af gennemstrømningsselskaber i lovbemærkningerne til SEL § 2, stk. 1,

litra c, pkt. 7-8 jf. afsnit 8.1, hvor netop selskabets anden aktivitet er et af kriterierne. Efter ØLR’s definition kan

101 SKM2012.26.LSR, Højesteret TfS 2004, 542 Johnson Holding
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driftsselskaber dermed også omfattes og frakendes status som beneficial owner. Det værner dog også mod, at

koncernen ikke kan arrangere kunstig aktivitet eller placere let flytbare koncernaktiviteter i holdingselskabet,

blot for at undgå beskatningen.

ØLR’s benævnelse af selskabet som holdingselskab kan dog tænkes at henvise til, at der er tale om et selskab

uden anden betydelig aktivitet, uden at dette dog omtales nærmere. Man kan desuden tolke, at ”det pågældende

selskab er indskudt som et mellemled med henblik på… (misbrug)”, medfører, at såfremt der er velbegrundet

aktivitet i selskabet, der med rette er placeret i det pågældende land, kan man hævde at selskabet ikke er indskudt

med henblik på misbrug, men med henblik på den pågældende aktivitet, og at der således ikke foreligger en

hensigt om misbrug.

ØLR har fortolket beneficial owner ud fra OECD’s MO, hvorfor der direkte er tale om en dansk fortolkning og

præcisering af OECD’s begreb.

Misbrugskriteriet, der er meget grundlæggende for hele begrebet, har ØLR også med i sin definition.

Hvad angår ØLR’s ”kontrol der ligger udover sædvanligt forekommende styring i internationale koncerner”, er

der en tydelig kobling til OECD’s gennemstrømningsselskaber med snævre beføjelser til den pågældende

indkomst.

Efter ØLR’s opfattelse er det den kontrol de højere liggende ejere udøver over holdingselskabet der er afgørende

for, hvorvidt der er tale om snævre beføjelser. I afgørelsen henviser ØLR til rapporten fra Committee on Fiscal

Affairs, der også tidligere er omtalt:

”…a conduit company can normally not be regarded as the beneficial owner if, though the formal owner of

certain assets, it has very narrow powers which render it, a mere fiduciary or administrator acting on account of

the interested parties (most likely the shareholders of the conduit company).”

9.2 SKM2015.397.ØLR – Østre Landsret om udbytteudlodning

ØLR har efter ISS-sagen behandlet yderligere én beneficial owner-relateret sag i 2015 ved SKM2015.397.ØLR,

som dog indledningsvis må siges kun i begrænset omfang at bidrage til fortolkningen af beneficial owner-

begrebet. SKM har forinden indbringelse af sagen for ØLR subsidiært gjort det gældende, at moderselskabet i

sagen ikke var beneficial owner af et udbytte, men ØLR fandt ikke anledning til at tage stilling til denne del,

hvilket man naturligvis kan ærgre sig over.
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Sagen er dog anket til Højesteret, og kan dermed ikke anses for bindende. Tiden vil vise om der her findes

anledning til at foretage denne vurdering. I givet fald kan denne dom få stor betydning for hele den danske

praksis på området.

I dommen havde et dansk selskab udloddet udbytte til et luxembourgsk selskab, der ejes af et moderselskab på

Cayman Island. Det danske selskab kunne dog ikke godtgøre, via årsrapport, bankkontoudtog mv., at udbyttet

rent faktisk var udloddet til det luxembourgske selskab, og ØLR fandt, at det var udloddet til anden side og at

selskabet på Cayman Island var rette indkomstmodtager, hvilket medførte pligt om indeholdelse af kildeskat.

Analyse

Dommen viser igen, at begreberne ”rette indkomstmodtager” og beneficial owner ikke kan fortolkes i

sammenhæng med hinanden. Såfremt det luxembourgske selskab var rette indkomstmodtager, kunne udfaldet

have været anderledes efter beneficial owner-vurderingen.

SKAT har i sagen foretaget vurdering af selskabet som beneficial owner, med udgangspunkt i OECD’s MO og

kommentarerne hertil102.

SKAT anser det luxembourgske selskab for at være et gennemstrømningsselskab, da selskabet kun har

koncerninterne fordringer og gæld, samt ejer aktierne i det danske datterselskab. De koncerninterne fordringer og

gæld kan efter SKAT’s vurdering ikke opfattes som, at der drives en egentlig finansieringsaktivitet, da dette reelt

sker gennem øvrige koncernselskaber, og selskabet ikke selv har banktransaktioner.

Selskabet har ingen ansatte, kun beskedne omkostninger og administrationen foretages af et andet

koncernforbundet selskab. SKAT vurderer desuden, at der ikke er nogle kommercielle formål med indskydelsen

af det luxembourgske selskab, samt at det grundet selskabets argumentation aldrig havde været meningen, at det

luxembourgske selskab skulle beholde udbyttet. SKAT mener desuden, at selskabet har snævre beføjelser, da

koncernens ultimative ejer indgår i selskabets ledelse.

Med grundlag i ovenstående argumenter anser SKAT ikke det luxembourgske selskab for at være beneficial

owner, en opfattelse som ØLR således ikke forholder sig til.

SKAT inddrager passende OECD’s kriterier omkring gennemstrømningsselskaber og selskabets snævre

beføjelser.

102 Fremgår af domsdokumentet SKM2015.397.ØLR
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Hvorvidt det luxembourgske selskab er et gennemstrømningsselskab afhænger jf. ISS-sagen af, hvorvidt der

faktisk er sket gennemstrømning. Efter sagens afgørelse er der reelt ikke sket gennemstrømning, da udbyttet

efter ØLR’s opfattelse er udloddet direkte til det højereliggende selskab. Det må dog antages, at hensigten har

været gennemstrømning, da det er hvad selskabet argumenterer for, samt at udbyttet formelt set bør udloddes til

det luxembourgske selskab, inden det kan udloddes videre til Cayman Island-selskabet. Det må derfor antages, at

kriteriet omkring gennemstrømning underforstået opfyldes.

Hvad angår snævre beføjelser til den pågældende indkomst, er der tale om det kriterie der synes sværest at

fastlægge efter praksis. SKAT vurderer, at det ikke på noget tidspunkt har været meningen, at det

luxembourgske selskab skulle beholde udbyttet, hvilket medfører snævre beføjelser.

Efter vores opfattelse har videreudlodning dog ikke været givet, og koncernen har ikke påtaget sig forpligtelser,

der kun kan opfyldes ved videreudlodning103. Det udelukker dog ikke nødvendigvis, at beføjelserne til

indkomsten er begrænsede.

Vurderingen bør dog tillægges begrænset betydning, da det alene er SKAT’s vurdering.

Det er svært at forestille sig situationer, hvor beneficial owner-reglen fandt anvendelse, såfremt det ikke var

tilfældet i denne situation. Der er tale om et indskudt selskab, i en ellers fungerende koncern, der ikke har

selvstændig aktivitet og ikke en reel selvstændig ledelse.

LSR har tidligere afgjort, at et gennemstrømningsselskab der udelukkende driver aktivitet ved at være

holdingselskab, ikke har ansatte eller egne lokaler, og kun har meget begrænsede driftsudgifter ikke kan

betragtes som beneficial owner104, hvilket synes at svare til SKAT’s konklusion i ovennævnte.

ØLR har i ISS-sagen selv defineret beneficial owner ud fra kriterierne om kontrol og misbrug. Misbrug synes at

være aktuel, da ØLR definerer dette som når ”det pågældende selskab er indskudt som et mellemled med henblik

på, at den/de bagvedliggende ejere kan opnå fordele i henhold til en DBO, som ikke ville kunne opnås af

ejeren/ejerne direkte”. Det luxembourgske selskab synes netop at være indskudt med henblik på opnåelse af

skattefordele, hvilket SKAT også noterer sig.

Hvad angår kontrol skal der være tale om, at de højereliggende ejere udøver en kontrol over selskabet, der ligger

ud over hvad der kan betragtes som sædvanligt forekommende.

103 Jf. LSR’s afgørelse SKM2011.485.LSR
104 Jf. LSR’s afgørelse SKM2012.26.LSR
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Det er efter vores opfattelse ikke usædvanligt for internationale koncerner, at et selskab som det pågældende

ledes af bl.a. repræsentanter fra højereliggende selskaber. Det er således sandsynligt, at ØLR ville opfatte

selskabet som beneficial owner efter egen definition.

9.3 SKM2012.26.LSR - EU-direktivets anvendelse

Der er situationer hvor LSR konkret har foretaget vurderinger efter beneficial owner-begrebet og EU-direktivets

anvendelse, hvilket dog selvfølgelig har en lavere retskildeværdi end ØLR, som det havde været ønskeligt også

havde taget disse forhold op.

I sagen SKM2012.26.LSR, har SKAT anset selskabet omtalt som Danmark ApS for indeholdelsespligtig af

udbytteskat efter SEL § 2, stk. 1, litra c og KSL § 65. LSR ændrer SKAT’s afgørelse, og fritager Danmark ApS

for indeholdelsespligten og udbytteskat.

Faktiske omstændigheder

I sagen omfattede koncernstrukturen følgende selskaber:

USA Inc. – ultimativt moderselskab hjemmehørende i USA. Selskabet ejer Bermuda Ltd.

Bermuda Ltd. – mellemliggende holdingselskab hjemmehørende på Bermuda, der ejede selskabet Danmark

ApS. Selskabet stiftede datterselskabet Cypern Ltd. i september 2005, og solgte anparterne i Danmark ApS

hertil. Selskabet ejer herefter kun Cypern Ltd.

Cypern Ltd. – mellemliggende holdingselskab hjemmehørende på Cypern, der ejer selskabet Danmark ApS som

blev erhvervet fra Bermuda ApS. Købet blev finansieret af et lån ydet af Bermuda Ltd.

Danmark ApS – datterselskab hjemmehørende i Danmark, der udfylder en salgs- og supportfunktion i

koncernen. Selskabet ejede et hollandsk datterselskab, som efter stiftelsen af selskabet på Cypern blev solgt til et

andet koncernforbundet selskab.
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Strukturen kan illustreres således:

Illustration 5 (egen tilvirkning)

Det bemærkes i afgørelsen, at Cypern Ltd. har anført i de førstkommende årsrapporter, at selskabets væsentligste

formål er, at eje aktierne i Danmark ApS, og det fremhæves endvidere at det cypriotiske selskab ikke har lokaler

eller personale, og kun afholder meget begrænsede driftsudgifter.

Allerede i september 2005, altså kort efter at Cypern Ltd. havde erhvervet selskabet, udloddede Danmark ApS

udbytte på ca. kr. 566.000.000. Cypern Ltd. anvendte udbyttet til at afdrage på gælden til Bermuda Ltd., der var

optaget ved købet af Danmark ApS. Dette blev gentaget i oktober 2006, hvor udbyttet udgjorde kr. 92.000.000

og ligeledes blev betalt videre til Bermuda Ltd. som afdrag på gælden.

LSR’s afgørelse

SKAT fandt, at den begrænsede skattepligt og dermed udbytteskatten efter SEL § 2, stk. 1, litra c ikke kunne

frafaldes efter EU’s M/D eller DBO’en mellem Danmark og Cypern. Med hensyn til DBO’en fandt SKAT, at

Cypern Ltd. ikke var beneficial owner efter DBO’ens artikel 10 (svarer til OECD’s MO), da Cypern Ltd. havde

haft meget snævre beføjelser til anvendelse af udbytterne, og ikke reelt er beføjet til at træffe selvstændige

beslutninger om disponering over udbyttet. Endvidere vurderer SKAT, at konstruktionen alene er foretaget med

henblik på at opnå skattemæssige fordele.
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Med hensyn til EU’s M/D vurderede SKAT, at direktivets daværende artikel 1, stk. 2 omkring at direktivet ikke

er til hinder for interne misbrugsbestemmelser fandt anvendelse, og henviste herved tilbage til beneficial owner

efter DBO’en, da denne netop har til hensigt at hindre misbrug.

LSR giver SKAT medhold, for så vidt angår DBO’en og at Cypern Ltd. ikke kan anses som beneficial owner.

Der lægges i denne forbindelse vægt på, at udlodningerne var videreført, og at det cypriotiske selskab ” var

stiftet umiddelbart forud for erhvervelsen af anparterne i det danske selskab, var i de pågældende år uden egne

lokaler eller eget personale, og havde kun meget beskedne driftsudgifter.”

LSR giver dog ikke SKAT medhold for så vidt angår EU’s M/D, med den begrundelse, at der i Danmark ikke

har været interne misbrugsbestemmelser, der kan anvendes i henhold til direktivets artikel 1, stk. 2. LSR

henviser til ældre Højesteretsdomme, hvorved det er konstateret, at et lovligt stiftet selskab ikke kan tilsidesættes

af den grund, at det er stiftet med henblik på at opnå skattebesparelse.

Der medtages igen ”rette indkomstmodtager” som et begreb der kan anvendes til hinder for misbrug, men det

konkluderes, at det ikke kan bestrides, at Cypern Ltd. er rette indkomstmodtager.

Danmark ApS blev således fritaget for indeholdelsespligten på udbytteskat efter EU-direktivet.

Analyse

I afgørelsen foretages der en konkret vurdering af, hvorvidt et holdingselskab i en given situation er beneficial

owner. Vurderingen foretages ud fra OECD’s MO’s begreb beneficial owner. I dette tilfælde har man vurderet,

at et holdingselskab ikke er beneficial owner, når eneste aktivitet er at eje aktierne i datterselskabet, og når

selskabet ikke selv har lokaler eller personale.

I afgørelsen lægges der dog også vægt på, at udbyttet er videreført, da der i den forudgående argumentation

gennemgås begrebet ”gennemstrømningsselskab”. Dette er i overensstemmelse med ISS-dommen, hvor den

manglende videreførelse reelt var den afgørende faktor for, at udbyttet blev skattefritaget. Det kan dog

konstateres, at det ikke er nødvendigt at udbyttet reelt videreudloddes, det kan også blot betales videre.

ØLR definerer beneficial owner efter kriterierne kontrol og misbrug. Med hensyn til misbrug lægger LSR i

denne sag ikke direkte vægt på, at der foreligger misbrug, men det synes at indgå underforstået i

argumentationen. Dette ved inddragelse af begrebet ”gennemstrømningsselskab” som er baseret på misbrug til

dels, samt ved at der i afgørelsen vurderes, at Danmark ApS har pligt til at godtgøre hvorfor DBO’ens fordele

skal kunne anvendes, grundet den foretagne omstrukturering med involvering af et selskab i et ikke-EU land

hvormed Danmark ikke har indgået en DBO, hvilket antyder en mistanke om misbrug.
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Det er desuden meget usædvanligt for denne type sager, at man pålægger selskabet en omvendt bevisbyrde105.

Man må ellers antage, at det er skattemyndigheden, der har pligten til at bevise hvorfor selskabet ikke kan opnå

lovbestemte fordele.

Som nævnt lægger LSR til grund, at det cypriotiske selskab ”var stiftet umiddelbart forud for erhvervelsen af

anparterne i det danske selskab, var i de pågældende år uden egne lokaler eller eget personale, og havde kun

meget beskedne driftsudgifter.” Endvidere nævnes i indledningen, at selskabets aktivitet jf. årsrapporter alene

har været at eje aktierne. Der synes at være tale om en vurdering af selskabets anden virksomhed, og en

konklusion om, at selskabet er tomt og uden reel virksomhed, hvilket medfører at selskabet er et

gennemstrømningsselskab og ikke kan anses som beneficial owner. Vurdering af selskabets ”anden virksomhed”

er i overensstemmelse med lovbemærkningerne til SEL § 2, stk. 1, litra c, 7. pkt.

ØLR’s definition tager udgangspunkt i den kontrol, der ydes af de ultimative ejere, altså den kontrol og

dispositionsadgang Cypern Ltd.’s ejere og ultimative ejere udøver over Cypern Ltd. De kriterier inddrages ikke

af LSR i denne sag.

Der synes således, at være betydelig forskel på, hvilke faktorer instanserne ØLR og LSR tillægger vægt.

Sammenlignet med kommentarerne til OECD’s MO, der er direkte lagt til grund for afgørelsen i forhold til

DBO’en, hvor det afgørende er gennemstrømning, og holdingselskabets beføjelser til at råde over indkomsten,

synes LSR’s argumentation efter vores opfattelse at være upassende.

Gennemstrømningen blev korrekt konstateret, men de snævre beføjelser bliver der reelt ikke taget stilling til.

Argumentationen omkring at selskabet ikke har ansatte, ingen aktivitet og ingen lokaler siger ikke noget om

hvorvidt selskabets beføjelser kan defineres som ”snævre”.

Der synes at mangle en sammenhæng i afgørelsen, da LSR først opridser MO’ens definitioner, og så foretager en

konklusion, der reelt slet ikke baserer sig på disse kriterier, herunder især vurderingen af Cypern Ltd.’s råderet

over udbyttet.

Det andet interessante forhold i afgørelsen er, at LSR har vurderet at EU’s M/D finder anvendelse, på trods af at

man finder, at selskabet ikke er beneficial owner, samt en underforstået vurdering af, at der er tale om misbrug.

Dette var et af de ubesvarede spørgsmål i ISS-dommen. LSR vurderer her, at direktivets misbrugsbestemmelse

efter artikel 1, stk. 2 alene henviser til intern lokal ret, og at de danske misbrugsbestemmelser alene omfatter

105 Bundgaard, Jakob, (2012), ” Sagaen fortsætter – om den seneste udvikling i retspraksis vedrørende beneficial
ownership”, SKAT Udland marts 2012
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opståede begreber i retspraksis som rette indkomstmodtager og realitetsbetragtninger, hvilke ikke finder

anvendelse i denne sag.

Man kan således også konstatere, at beneficial owner ikke kan anvendes som misbrugsbestemmelse i relation til

M/D jf. intern ret.

Under forudsætning af, at Cypern Ltd. opfylder kriteriet om rette indkomstmodtager, hvilket vi ikke behandler

nærmere, er vi enige i denne del af afgørelsen. Afgørelsen må dog siges at understrege, at der har manglet en

konkret misbrugsbestemmelse i direktivet. Hvorvidt den burde være implementeret i EU-direktivet eller dansk

ret er ikke umiddelbart afgørende. Med den seneste ændring til EU-direktivet i 2015 og efterfølgende

implementering i Ligningslovens § 3, er det muligt at denne misbrugsbestemmelse er kommet, og det vil vise sig

hvorledes denne afdækker forholdet.

I relation til afgørelsen er det ligefrem i strid med M/D at kræve, at et holdingselskab har fysiske lokaler samt

ansat personale106.

På denne baggrund vurderes det således ikke, at EU-domstolene nødvendigvis ville opfatte denne situation som

misbrug.

Det skal slutteligt nævnes, at sagen efterfølgende er blevet indbragt for ØLR107.

9.4 SKM2011.485.LSR – Beneficial owner af rentebetalinger

LSR har også taget stilling til beneficial owner-begrebet med hensyn til renter. I SKM2011.485.LSR havde

SKAT anset et dansk selskab for indeholdelsespligtigt af kildeskat på rentebetalinger efter SEL § 2, stk. 1, litra

d. Sagen blev indbragt for LSR, der stadfæstede afgørelsen.

Faktiske omstændigheder

Sagen indeholder følgende selskaber:

H5 Inc., USA – ultimativt moderselskab beliggende i USA, der ejer H4 Ltd., Cayman Island.

H4 Ltd., Cayman Island – mellemliggende holdingselskab beliggende på Cayman Island, der ejer H3 AB.

Selskabet har desuden et tilgodehavende på to gældsbreve hos H3 AB.

H3 AB – mellemliggende holdingselskab beliggende i Sverige, der ejer H2 AB.

106 Picq, Emmanuel (2009), ”Abuse of EU Holding Companies: Fundamental freedoms, EC Parent-Subsidiary Directive and
the French Constitution – part 1”, European Taxation vol. 49, no. 10, s. 477
107 Hansen, Hans Severin m.fl. (2013), “Danish ”Beneficial Owner” Cases – A Status Report”, Bulletin for International
Taxation, Volume 67, no. 4/5
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H2 AB – mellemliggende holdingselskab ligeledes beliggende i Sverige, der ejer H1 ApS. Selskabet har desuden

et tilgodehavende på to gældsbreve hos H1 ApS.

H1 ApS – det ultimative danske moderselskab i en underliggende dansk koncern. Selskabet ejer H6 ApS.

H6 ApS – mellemliggende holdingselskab beliggende i Danmark, der ejer den underliggende danske koncern.

Strukturen kan illustreres således:

Illustration 6 (egen tilvirkning)

H6 var tidligere øverste holdingselskab i Danmark, og ejet direkte af H4 Ltd., Cayman Island. Selskaberne H1

ApS, H2 AB og H3 AB blev indskudt ved en koncernmæssig omstrukturering. De omtalte gældsbreve er opstået

som følge af omstruktureringen, og vilkårene i gældsbrevene mellem H4 og H3 er identiske med gældsbrevene

mellem H2 og H1. Det er desuden oplyst, at de svenske selskaber ikke har haft egne lokaler eller ansatte mv.
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Ved at gøre brug af de svenske skatteregler om koncernbidrag, blev der foretaget skattefri overførsel af

rentebeløbene mellem de svenske selskaber, og der kom således ikke skattepligtig nettoindkomst til beskatning i

Sverige. Renterne blev således ført fra Danmark til Cayman Island gennem de svenske selskaber.

LSR’s afgørelse

LSR fandt, at H1 ApS ikke var beneficial owner af renterne, og dermed ikke var fritaget for kildeskat efter

fritagelsesbestemmelserne i SEL § 2, stk. 1, litra d, da hverken DBO eller EU’s R/R kunne finde anvendelse.

Analyse

Der er her tale om en sag vedrørende beneficial owner-begrebet, da både EU’s R/R og DBO’en indeholder et

krav om beneficial owner. De øvrige kriterier for brug af direktiv og DBO er opfyldt, hvorfor det alene er kravet

om beneficial owner, der er afgørende for hvorvidt skattefritagelse efter SEL § 2, stk. 1, litra d kan opnås.

Efter LSR’s opfattelse er disse to begreber sammenfaldende, da der for begges vedkommende henvises til

OECD’s definition. Dette er i sig selv interessant. Som beskrevet i afsnit 4 omkring EU-direktiverne, fremgår

EU’s definition direkte af direktivets ordlyd, hvorfor definitionen ikke bunder i OECD’s MO.

EU-domstolen har ikke behandlet sager omkring begrebet, hvorfor der ikke i denne forbindelse er foretaget en

uddybende definition. Som det også fremgår af afsnittet, er definitionen meget åben og ikke udtømmende.

LSR konstaterer, at de svenske selskaber er gennemstrømningsselskaber, da renterne føres videre til H4 Ltd.,

Cayman Island. Det vægtes i denne forbindelse, at gældsbrevene er enslydende. Herunder opfattes

koncernbidraget mellem H2 og H3 også som en gennemstrømning, selvom der ikke var tale om reelle renter. Det

anføres direkte, ”at overførslerne mellem de svenske selskaber er sket i form af koncernbidrag og ikke som

renter, er i den forbindelse uden betydning”. Det er også en relevant pointe, at det er gennemstrømningen og den

neutrale skatteeffekt der er afgørende, og ikke den formelle form af værdierne.

Hvad angår vurderingen af beneficial owner anfører LSR ganske præcist, og derfor gengivet:

”Ingen af de ved omstruktureringen etablerede selskaber havde anden aktivitet end holdingvirksomhed, hvorfor

deres forventelige fremtidige indtægter alene var de, der naturligt er knyttet til holdingaktivitet. Ved

etableringen af gældsforholdene i forbindelse med omstruktureringen må det derfor have været en forudsætning

- såfremt debitorselskaberne skulle kunne opfylde de herved påtagne forpligtelser - at disse selskaber ville få

tilført midler fra øvrige koncernselskaber. Dette må have været en fra starten forudsat præmis.
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H2 AB anses herefter for et gennemstrømningsselskab med så få beføjelser over de modtagne beløb, at dette

selskab hverken i medfør af den nordiske DBO eller i relation til EU’s R/R kan anses som retmæssig ejer af de

fra selskabet modtagne renter.”

Det interessante ved denne afgørelse er, at LSR vurderer beneficial owner nøjagtigt ud fra kriterier der fremgår

af OECD’s definition, hvilket omfatter gennemstrømningsselskaber og ”snævre beføjelser til den pågældende

indkomst”.

LSR vurderer her, at et selskab har ”snævre beføjelser” når det på forhånd er givet, at den modtagne indkomst

skal videreføres. I dette tilfælde er det givet allerede ved selskabets stiftelse, og skyldes at selskabet samtidig

med muligheden for at opnå den givne indkomst, har påtaget sig forpligtelser, der vurderes kun at kunne

opfyldes ved videreførelse af den modtagne indkomst.

Vi er for så vidt enige i præmissen om, at såfremt det i en koncernstruktur er forudsat, at en indkomst skal

videreføres, grundet en forpligtelse hertil, og der ikke er anden indkomst, der kan bidrage til at denne forpligtelse

opfyldes, må der være tale om tilstrækkeligt snævre beføjelser til, at det modtagende selskab ikke kan anses for

at være beneficial owner. Dette er i tråd med 2014-kommentarerne til OECD’s MO omkring faktiske

forpligtelser.

Ved etableringen af mellemholdingselskaber må man dog også antage, at det altid er en forudsætning, at

indkomsten i sidste ende skal videreføres, da den tilhører de ultimative ejere, og disse forventer udbytte. Det

afgørende for forudsætningen om videreførelse af indkomsten i dette tilfælde er således, at de indskudte

selskaber, særligt H3 AB, ikke kan opfylde sine forpligtelser, og at konstruktionen således kun er bæredygtig

såfremt indkomsten videreføres.

Dette hænger også sammen med, at H2 AB i modsætning til H1 AB og H3 AB ikke er bundet af gældsbreve, og

ikke har tilsvarende forpligtelse, men alligevel er nødsaget til at yde koncernbidraget for at H3 AB kan opfylde

sine forpligtelser. Dette er således forskellen sammenlignet med et almindeligt holdingselskab, der ikke har

renteforpligtelserne, og således ikke er afhængige af at indkomsten videreføres.

LSR påpeger, at de pågældende selskaber kun har holdingaktivitet, og således også kun indtægter herfra.

Indtægter fra holdingvirksomhed må dog efter vores opfattelse omfatte udbytte, som typisk medfører en

betydelig likviditetsindgang, og dermed kan anvendes til betaling af renterne og dermed opfyldelse af

forpligtelserne. Det kan derfor virke uhensigtsmæssigt, at LSR ser helt bort fra denne mulighed.

Der synes i afgørelsen at blive lagt vægt på de faktiske omstændigheder, hvor det er omstruktureringen og de

efterfølgende gældsforhold, der bliver afgørende.
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Det skal slutteligt nævnes, at denne sag også er blevet indbragt for ØLR. Skatteyder har desuden anmodet om, at

få forelagt præjudicielle spørgsmål for EU-domstolen i denne sag, hvilket SKM har accepteret. 108

9.5 SKM2011.57.LSR – Renter

I SKM2011.57.LSR har LSR behandlet en sag, der til forveksling minder om den senere SKM2011.485.LSR,

der er gennemgået ovenfor. Derfor gennemgås sagens faktum kun kort.

Faktiske omstændigheder

I sagen ejer G1 Ltd. (Jersey) det svenske holdingselskab G5 AB, der igen ejer det svenske holdingselskab G4

AB. Under G4 AB ligger det danske holdingselskab H1 ApS, der igen er moderselskab for underliggende danske

selskaber. G1 Ltd. har ydet et lån til G5 AB, og G4 AB har ydet et lån til H1 ApS. Gældsbrevenes vilkår er

identiske. Der er ingen gældsforhold mellem de svenske selskaber G4 AB og G5 AB, men her er videreført et

beløb svarende til renterne for de øvrige selskabers lån, som et koncernbidrag efter de svenske regler herom.

Strukturen kan illustreres således:

Illustration 7 (egen tilvirkning)

108 Hansen, Hans Severin m.fl. (2013), “Danish ”Beneficial Owner” Cases – A Status Report”, Bulletin for International
Taxation, Volume 67, no. 4/5
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LSR’s afgørelse

LSR kommer dog også frem til samme afgørelse, og afviser fritagelse for begrænset skattepligt efter DBO og

EU-direktiv, da det rentemodtagende selskab G4 AB ikke anses for at være beneficial owner.

Analyse

Argumentationen for hvorfor, at selskabet ikke opfattes som beneficial owner er anderledes end

SKM2011.485.LSR, og efter vores opfattelse også betydeligt mere mangelfuld.

Der lægges først og fremmest vægt på den faktiske konstruktion mellem de nærtstående parter, hvor et beløb

svarende til renterne fra H1 ApS føres op til G1 Ltd. Derudover anfører LSR:

”Da koncernbidraget vil være fradragsberettiget for det indskydende selskab, medens der vil være skattepligt for

det modtagende selskab, vil der ikke komme skattepligtig nettoindkomst af de samlede transaktioner til

beskatning i de svenske selskaber, der således må anses som gennemstrømningsselskaber uden reelle beføjelser

til/muligheder for at træffe afgørelse om disposition af de modtagne overførsler.”

Det konstateres, at der er tale om et gennemstrømningsselskab, hvilket vi for så vidt er enige i, i lighed med

SKM2011.485.LSR.

Foruden kriteriet om gennemstrømning synes det afgørende punkt alene at være det forhold, at transaktionen

mellem de svenske selskaber er skatteneutral i Sverige, hvilket også bruges til at understøtte, at der er tale om

gennemstrømning. Man anvender dog også dette forhold som argument for, at selskabet er uden reelle beføjelser

til den pågældende indkomst, hvilket synes at være irrelevant i denne sammenhæng. At der er tale om

gennemstrømning medfører ikke i sig selv, at selskabet ikke har beføjelser til den pågældende indkomst.

I LSR’s indledende opsummering af sagens faktuelle forhold nævnes at de svenske selskaber var uden ansatte,

lokaler og selvstændig administration, samt at ledelsen var aflønnet i G1 Ltd. Forhold der tidligere er lagt vægt

på i de øvrige afgørelser, men slet ikke nævnes i argumentationen for afgørelsen.

Også i dette tilfælde anfører LSR endvidere, at det ikke har nogen betydning for udfaldet, at beløbet i Sverige

videreføres som koncernbidrag og ikke som renter. En del af rentebeløbet er ikke betalt kontant, men er indgået i

en gældskonvertering, hvilket LSR også anfører ikke har nogen betydning.

Den primære forskel i afgørelsen i forhold til den nyere SKM2011.485.LSR er, at i den nye afgørelse vægter

man selskabernes evne til at opfylde deres påtagne forpligtelser, og man inddrager i dette tilfælde direkte



Page 82 of 114

”snævre beføjelser”. Der er tale om samme situation i indeværende afgørelse, men her inddrager man ikke dette

forhold i afgørelsen.

9.6 Retmæssig ejer – SKAT’s fortolkning

Begrebet ”beneficial owner” fortolkes af SKAT til brug for fastlæggelse af nationale retningslinjer, og er blevet

oversat til ”retmæssig ejer”. SKAT’s fortolkning af begrebet retmæssig ejer fremgår af Den Juridiske

Vejledning. SKAT’s fortolkning er påvirket af sagerne, hvortil man også henviser i Den Juridiske Vejledning.

Hvad angår udbytte og renter, tager SKAT udgangspunkt i OECD’s MO Artikel 10 og 11.

Ifølge Den Juridiske Vejledning er det altid den retmæssige ejer af udbytte, der anses for at være den reelle

modtager af udbytte, og ikke den der umiddelbart optræder som modtager. Det samme gælder for renter, hvor

SKAT’s fortolkning er helt sammenfaldende med fortolkningen i forhold til udbytte. Såkaldte mellemmænd kan

ikke opfattes som retmæssige ejer. Eksempler herpå er agenter eller gennemstrømningsselskaber (conduit

companies).

Bindende svar

I det følgende gennemgås relevante bindende svar på området, der er behandlet efter de gennemgåede sager.

Bindende svar har meget begrænset retskildeværdi, da de kun er bindende i forholdet mellem skatteyderen og

SKAT. De er dog relevante, da de afspejler SKAT’s fortolkning af reglerne, og det er SKAT’s svar på relevante

problemstillinger. For anmodninger om bindende svar der efter SKAT’s vurdering kan blive af mere principiel

og generel karakter, involveres Skatterådet (SR) desuden for at kvalitetssikre det bindende svar.

9.6.1 SKM2014.676.SR - Tilsidesættelse af beneficial owner

SR og SKAT har afgivet bindende svar om, at man kan tilsidesætte beneficial owner-kriteriet, såfremt det ikke

har noget reelt formål i sidste ende. I et bindende svar i 2014 (SKM2014.676.SR) har spørger anmodet om

SKAT’s bekræftelse på flere problemstillinger vedrørende renter af en koncernintern låneaftale mellem selskab

A i Danmark og selskab B i Luxembourg. Et af spørgsmålene var helt konkret, hvorvidt SKAT kunne bekræfte,

at B ikke ville være begrænset skattepligtig af renteindtægter fra A, uanset om rentebetalingerne ville blive ført

videre til højere liggende selskaber i koncernstrukturen. SKAT har i første omgang svaret afvisende.

Danmarks DBO med Luxembourg følger OECD’s MO, og det er således en forudsætning for beskatningsretten,

at B er retmæssige ejer af renterne, for at B kan fritages for beskatning af renterne i henhold til SEL § 2, hvilket

SKAT ikke forholder sig til i det konkrete tilfælde.
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SR har dog indtaget en anden holdning, og vurderer, at B kan fritages for beskatning af renterne efter begrænset

skattepligt, uanset hvorvidt B anses for at være retmæssige ejer. Det skyldes ifølge SR, at selskabet A ultimativt

er ejet af selskabet C, som er et børsnoteret selskab i USA, hvormed Danmark har indgået DBO, og der i øvrigt

ikke er nogen af de mellemliggende koncernselskaber, der er hjemmehørende i lande, som Danmark ikke har

indgået DBO’er med.

I henhold til SR’s kommentarer i det bindende svar, er det ny domstolspraksis samt praksis hos SR, at danske

udbyttebetalende selskaber ikke skal indeholde kildeskat af udbytte, såfremt øverste moderselskab og alle

mellemliggende juridiske enheder vil kunne modtage udbytte uden dansk kildeskat.

SR henviser til SKM2012.121.ØLR vedrørende kildeskat på udbytte, hvor det anføres, at både definitionen af,

og tidligere eksempler på, misbrug indeholder tilfælde hvor:

”… personen eller selskabet i den stat, hvormed DBO’en er indgået, skal være skudt ind mellem udbetaleren og

den egentligt berettigede som et mellemled, der viderefører den skattefri udbetaling til den kontrollerende

person i et tredjeland uden DBO. Det må på den baggrund antages, at tilsidesættelse af en overenskomstmæssig

begrænsning i kildeskatten forudsætter, at udbetalingen er ført videre eller i hvert fald med sikkerhed er bestemt

til at blive ført videre til personer i tredjelande uden DBO’er”.

Analyse

Det kan udledes af SRs kommentarer, samt deres henvisning til ØLR’s afgørelse, at beneficial owner-begrebet i

Danmark alene betragtes som et værn mod opnåede skattemæssige fordele ved misbrug af DBO’er, med det

formål at flytte udbytte fra danske virksomheder til personer eller virksomheder i tredjelande hvormed Danmark

ikke har indgået DBO’er.

Det kan udledes, at beneficial owner-vurderingen i Danmark ikke findes relevant, såfremt der ikke er tredjelande

uden DBO involveret i koncernen, og der således ikke foreligger misbrug.

9.6.2 SKM2015.268.SR - Skatterådet om gennemstrømningsselskaber

SR har i 2015 assisteret SKAT i et principielt bindende svar omkring gennemstrømningsselskaber i

SKM2015.268.SR. I det konkrete tilfælde blev et dansk selskab B A/S i en international koncern ikke betragtet

som et gennemstrømningsselskab efter SEL § 2, stk. 1, litra c, 7. pkt., og man vurderede således, at det

udenlandske moderselskab ikke var begrænset skattepligtigt af udbytter fra det danske selskab.

SR har vurderet selskabet efter de samme kriterier, som er opstillet i afsnittet 8.1, hvor bestemmelsen er

gennemgået, omkring anden virksomhed i Danmark, misbrug af overenskomster og rådighed over indkomsten.
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B A/S ejer en række udenlandske datterselskaber, og leverer selv serviceydelser inden for IT og finans til

koncernens datterselskaber, og fungerer desuden som bank/cashpool-selskab for flere af koncernselskaberne. B

A/S har ikke selv nogen ansatte, men anvender ansatte i datterselskabet C A/S til at udføre de nævnte

serviceydelser, og modtager fakturaer herfor. Disse aktiviteter medfører for B A/S (i 2012/13) en omsætning på

et tocifret millionbeløb (ikke offentliggjort) og et resultat ligeledes på et tocifret millionbeløb.

C A/S er et reelt driftsselskab i koncernen, og driver både produktion og udfører salgsaktiviteter i Danmark.

Derudover udføres koncernaktiviteter, herunder udlejningen af medarbejdere til B A/S. Disse aktiviteter

medfører ligeledes en omsætning på et tocifret millionbeløb og et resultat på et tocifret millionbeløb.

Analyse

Anden virksomhed – SR har vurderet, at B A/S har tilstrækkelig anden virksomhed til ikke at skulle opfattes som

et gennemstrømningsselskab. Der er samtidig foretaget vurdering af selskabets direkte danske datterselskab C

A/S, der ligeledes blev anset for at have tilstrækkelig aktivitet.

C A/S må umiddelbart opfattes som et helt reelt driftsselskab, da selskabet har egne lokale produktions- og

salgsaktiviteter i koncernen.

Konklusionen omkring B A/S synes dog mere interessant. Der er tale om et selskab, der ikke har egne ansatte og

ikke yder egen virksomhed. SR lægger vægt på, at selskaberne er ”driftsselskaber, der har væsentlige

forretningsmæssige aktiviteter i Danmark, hvorved der oppebæres betydelige skattepligtige indtægter”.

Man kan stille spørgsmålstegn ved, om koncerninterne ydelser, der udføres af ansatte i et andet selskab, kan

opfattes som selvstændig virksomhed. Det må derfor konkluderes, at den skattepligtige indtægt tillægges høj

grad af betydning. Det kan endvidere udledes, at der skal begrænset virksomhed til at opfylde SKAT’s og SR’s

krav om ”anden virksomhed”.

Misbrug af overenskomster – i det konkrete tilfælde ejes B A/S (og dermed indirekte C A/S) af det udenlandske

selskab A Ltd (selskabets beliggenhed er ikke offentliggjort). A Ltd har dog købt selskaberne af en tidligere ejer

for år tilbage, hvorfor det ikke er A’s disposition, at selskaberne er beliggende i Danmark. SR lægger vægt på, at

der ved selskabets oprindelige etablering var forretningsmæssigt grundlag for placeringen.

C A/S ejer endvidere det tyske datterselskab E GmbH, og SR lægger ligeledes til grund, at dette ejerskab også

var etableret før A Ltd. erhvervede aktierne i B A/S, og denne disposition således heller ikke er foretaget af A

Ltd.
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SR’s vurdering af dette kriterie synes umiddelbart meget forventelig. Det kan udledes, at det er afgørende

hvorvidt det er moderselskabets (i dette tilfælde A’s) disposition hvorledes koncernstrukturen, herunder

placeringen af datterselskaber, sammensættes.

Rådighed over indkomsten – i det konkrete tilfælde er der tale om udlodning af fordringer fra det tyske

datterselskab til C A/S, videre til B A/S og i sidste ende til A Ltd. Det fremhæves at C A/S og efterfølgende B

A/S juridisk har fuld råderet over fordringerne, og at en videreudlodning ikke i sig selv betyder at B og C ikke

har fuld råderet over fordringerne. SR synes ikke at tage egentlig stilling hertil.

Den juridiske ret bør ikke være afgørende i forhold til beneficial owner, hvilket er et helt grundlæggende princip

fra OECD’s MO. Desuden anfører man, at fordringerne ikke passer ind i B’s bankforretning og er et led i

justeringen af A’s købspris for aktierne i B A/S. Disse forhold indikerer efter vores opfattelse i høj grad, at B

ikke er beneficial owner.

I henhold til bemærkningerne til lovforslaget for SEL § 2, stk. 1, litra c, 7. og 8. pkt.109 er det selskabets

beføjelser til den pågældende indkomst der er afgørende.

SR har konkluderet, at der ikke er tale om et gennemstrømningsselskab, da alle 3 kriterier kan afvises. Det er

vores opfattelse, sammenholdt med SR’s egne definitioner, samt baggrund for relevant lovgivning, at

konklusionen ikke skulle have været så ensidig, og at der rejses flere problemstillinger omkring konklusionen,

der ikke umiddelbart besvares eller argumenteres for.

9.7 Sammenfatning

Sager om beneficial owner-begrebet har ikke været behandlet ved den danske Højesteret, men alene ved ØLR to

gange. Særligt i første omgang ved ISS-sagen opfattes dommen som skelsættende for beneficial owner i dansk

retspraksis, hvilket skyldes at problemstillingen for første gang blev behandlet ved en højere retsinstans. ISS-

sagen er desuden afgørende, da ØLR forholdte sig til og fortolkede på begrebet beneficial owner, hvilket er

blevet anvendt af SKAT og LSR efterfølgende.

Begge landsretsdomme har dog den mangel, at ØLR ikke træffer beslutning om hvorvidt de pågældende

selskaber i de pågældende sager er beneficial owner, og selve afgørelserne giver således ikke en retningslinje for

begrebet.

Det skyldes de atypiske fakta i sagerne, hvorved der ikke er tale om mere standardiserede beneficial owner-

problemstillinger. I ISS-sagen er det afgørende punkt således, at der ikke sker videreudlodning af det

109 L 10 af 3. oktober 2012
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pågældende udbytte, hvorfor der ikke er tale om et gennemstrømningsselskab, og vurderingen af hvorvidt

selskabet er beneficial owner efter de mere subjektive kriterier findes derfor unødvendig. Det synes

uhensigtsmæssigt, at man har valgt en sag med atypiske forhold som prøvesag for beneficial owner.

I den seneste landsretsdom findes det ligeledes unødvendigt at tage stilling til beneficial owner-kriteriet, da rette

indkomstmodtager ikke opfyldes grundet sagens fakta. Sagen skal dog behandles af Højesteret, og det kan ikke

udelukkes, at dette kan medføre ny afgørende retspraksis på området.

Det der overordnet kan udledes af landsretsdommene er, at gennemstrømning af indkomsten er altafgørende for,

at et selskab kan frakendes status som beneficial owner. Såfremt indkomsten ikke er videreført vil der ikke være

tale om et gennemstrømningsselskab, hvilket man tolker efter OECD’s MO i henhold til kommentarerne hertil.

Dette er lagt direkte til grund for afgørelse af ISS-sagen og synes derfor at være slået fast.

Derudover fremgår der af ISS-dommen en definition af begrebet:

”ØLR fandt videre, at et holdingselskab kun kan frakendes status som retmæssig ejer, hvis ejeren/ejerne udøver

en kontrol med selskabet, som ligger udover den planlægning og styring på koncernplan, som sædvanligvis

forekommer i internationale koncerner, og hvis det pågældende selskab er indskudt som et mellemled med

henblik på, at den/de bagvedliggende ejere kan opnå fordele i henhold til en DBO, som ikke ville kunne opnås af

ejeren/ejerne direkte.”

Af denne definition kan det udledes, at der efter retspraksis vil være to afgørende kriterier:

• Hvorvidt der udøves kontrol udover hvad der er sædvanligt forekommende

• Hvorvidt der kan være tale om misbrug

Særligt omkring kriteriet ”kontrol” er der betydelig usikkerhed, da ØLR ikke definerer hvad der opfattes som

sædvanligvis forekommende.

Det er vores vurdering, at ØLR’s definition viderefortolker på kommentarerne til OECD’s MO, og hvad der skal

forstås ved ”snævre beføjelser til den pågældende indkomst”.

LSR har ligeledes behandlet flere sager på området, hvor der dog er blevet taget stilling til beneficial owner-

forholdet. Det er klart, at disse afgørelser har lavere retskildeværdi end landsretsdommene, da man ikke kan

udelukke at de højere retsinstanser har en anden holdning, men afgørelserne vurderes alligevel at have en

betydning for retspraksis.
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LSR har også haft den tilgang, at gennemstrømningen har været afgørende, og har ad flere omgange slået fast, at

den formelle form af værdierne er uden betydning, men det er hvorvidt beløbet er gennemstrømmet, der er

afgørende. Det har således været underordnet om beløbet har været videreført som renter/udbytte eller anvendt

til afdrag på gæld, koncernbidrag eller som led i en gældskonvertering el. lign.

Der er set flere eksempler på, at LSR har underkendt et selskabs status som beneficial owner. Som udgangspunkt

har man baseret sig på kommentarerne til OECD’s MO, selvom afgørelserne ikke altid har ligget sig helt op ad

disse. Hvad angår ”snævre beføjelser til den pågældende indkomst”, har LSR i en afgørelse vurderet, at et

nystiftet holdingselskab ikke var beneficial owner af en indkomst, da selskabets moderselskab, ligeledes et

nystiftet holdingselskab stiftet samtidig med det første holdingselskab, var afhængig af at indkomsten

videreførtes, for at dette andet holdingselskab kunne opfylde sine påtagne forpligtelser, som man ikke vurderede

kunne opfyldes via indkomst genereret fra selskabets egen aktivitet.

Med andre ord har man vurderet den samlede overordnede koncernstruktur, og på baggrund af det samlede setup

vurderet, at videreførsel af indkomsten var en nødvendighed for selskabernes eksistens, og der dermed

eksisterede en faktisk forpligtelse til at videreføre indkomsten. De snævre beføjelser blev således godtgjort ved,

at man fandt det givet forinden selskabernes stiftelse, at indkomsten skulle videreføres, hvorfor det første

moderselskab således ikke fandtes at have andet end snævre beføjelser til den pågældende indkomst.

Derudover vurderede man ved en anden lejlighed, at et selskab ikke var beneficial owner af et udbytte, da

selskabet var stiftet med den eneste aktivitet for øje, at drive holdingvirksomhed ved at eje det udloddende

selskab, samt at selskabet ikke havde egne lokaler eller personale, og kun havde meget beskedne driftsudgifter.

Dette synes der også indirekte at blive lagt vægt på i anden afgørelse.

Selvom vi kan være uenige i denne opfattelse, må disse forhold således være hvad LSR tolker som medvirkende

til, at et selskab har ”snævre beføjelser”, og det må således være, hvad der kan opfattes som administrativ

praksis.

Det skal dog nævnes, at disse forhold ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med det kriterie om kontrol ØLR

har anført, hvorfor det ikke kan afvises at ØLR vil være uenig i denne opfattelse.

SKAT’s praksis har den ringeste retskildeværdi, men er alligevel interessant, da SKAT i første omgang er den

instans, der varetager skatteretten i praksis. SKAT tager de tidligere gennemførte sager i LSR og ØLR med i

betragtning, og disse har derfor betydning for SKAT’s praksis og tolkning.
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Tidligere har man rejst en række sager om beneficial owner, hvor man har fundet at danske selskaber har været

indeholdelsespligtige af kildeskat, da man har vurderet, at det udenlandske moderselskab ikke har været

beneficial owner, hvilket har ført til de ovenstående sager.

De senere år har der været mere stille omkring sagerne, hvilket hænger sammen med, at flere af sagerne som

nævnt er indbragt for domstolene. Efter de nævnte sager fra 2012 er SKAT derimod kommet med to bindende

svar. Ud fra disse kan det udledes, at man i en vis grad baserer sig på ISS-sagen.

SKAT udleder, at beneficial owner-vurderingen slet ikke er relevant og nødvendig at foretage, når der ikke

foreligger misbrug, hvorved forstås såfremt der i koncernstrukturen ikke indgår selskaber hjemmehørende i

lande Danmark ikke har indgået DBO med, eller ikke er beliggende i EU. Man anfører endvidere, at det er ”ny

retspraksis”.

I et bindende svar vurderes det, at et dansk mellemholdingselskab er beneficial owner, da selskabet har betydelig

anden virksomhed, da det leverer IT-ydelser til andre koncernselskaber og har betydelig skattepligtig indkomst.

Dette dog på trods af, at selskabet ikke har egne ansatte, og ydelserne reelt leveres af ansatte i andre

koncernselskaber. Dette antyder også, at skattepligtig indkomst vægter i SR’s vurdering.

I det bindende svar lægges der desuden vægt på, at det danske selskab har juridisk ret til udlodningen, der i det

tilfælde er i form af fordringer, hvilket i høj grad synes at modsige de grundlæggende tanker om beneficial

owner som værn.

Alle instanserne anvender som udgangspunkt OECD’s MO og kommentarerne hertil som grundlag for

fortolkning. Alligevel synes instansernes egen fortolkning og afgørelser ikke direkte at være i overensstemmelse

med kommentarerne til MO’en.

I lighed med kommentarerne til OECD’s overenskomst synes begrebet i dansk retspraksis også at blive opfattet

som negativt afgrænset, idet den danske retspraksis vurderer hvorvidt kriterierne fra OECD’s kommentarer er

opfyldt, således at et selskab ikke kan betragtes som beneficial owner.

Retspraksis’ vurdering af begrebet synes som sagt stadig at efterlade en betydelig usikkerhed omkring rammerne

for beneficial owner, selvom der er opstillet nogle kriterier, der kan benyttes i fremadrettet retspraksis og

fortolkning.
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10 Norsk retspraksis

I det følgende afsnit gennemgås norsk retspraksis på området, som tidligere nævnt med det formål, at kunne

sammenligne den danske fortolkning af begrebet, med afgørelser fra et andet sammenligneligt civil law-land.

Afgørelserne fra norsk ret er desuden den nyeste retspraksis i de inddragede lande, der tager stilling til begrebet

beneficial owner.

10.1 Transocean-sagerne

I dette afsnit gennemgås to norske domme afsagt ved Tingretten i Oslo hhv. den 26. juni 2014 og den 2. juli

2014. Den ene blev ført som en civilretlig skattesag110 og den anden som en strafferetlig111. Begge sager tager

udgangspunkt i samme faktum. I den civilretlige sag skulle retten tage stilling til hvorvidt der burde have været

indeholdt norsk kildeskat af udbytte fra et norsk datterselskab til et dansk mellemholdingselskab.

Den strafferetlige sag angik, hvorvidt tre af skatterådgiverne for Transocean-koncernen samt tre af

koncernselskaberne var medvirkende til grov skattesvig ved at have bidraget til ufuldstændige og misvisende

oplysninger til ligningsmyndighederne. Sagerne er de første i Norge hvor der tages stilling til begrebet beneficial

owner. Begge sager indeholder flere forhold udover beneficial owner og er særdeles komplekse i forhold til de

faktiske forhold, som vi dog vil forsøge at simplificere.

Sagerne vil blive gennemgået hver for sig og herefter vil der blive foretaget en samlet analyse af afgørelserne.

Som det vil fremgå, er det bemærkelsesværdige i disse to sager, at man kommer frem til to helt forskellige

resultater på baggrund af de samme faktiske omstændigheder, samt at dommene er afsagt stort set samtidig.

10.1.1 TOSLO-2012-135791 – Den civilretlige skattesag

Det skal indledningsvist bemærkes, at der ved gennemgangen af denne dom i det væsentligste henses til

afgørelsen, der er truffet af Skatteklagenemnda, da det alene er her, hvor man behandler begrebet beneficial

owner. Dommeren i Tingretten tager ikke stilling til begrebet i sig selv, men alene hvorvidt den nordiske

skatteaftale finder anvendelse. Sagsøger og sagsøgtes påstande og anbringelser samt rettens afgørelse vil af

denne årsag kun blive behandlet i mindre omfang.

110 TOSLO-2012-135791 – Oslo Tingrett - Transocean Offshore International Ventures Ltd. og Transocean Offshore Ltd
(TOL) mot Staten v/Skatt vest
111 TOSLO-2011-104857-4 – Oslo Tingrett – Den offentlige påtalemyndighet mot Klaus Klausen, Sverre Eilifssøn Koch,
Einer Brask, Transocean Inc., Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc., Arcade Drilling AS
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Faktiske omstændigheder

Den 26. juni 2014 blev der ved Tingretten i Oslo afsagt dom i en sag om manglende indeholdelse af kildeskat på

udbytte. Sagsøgerne i sagen var Transocean Offshore International Ventures Ltd. (TOIVL) og Transocean

Offshore Ltd. (TOL) og på den anden side var den Norske Stat v/Skatt Vest som sagsøgte. Sagen var indbragt på

baggrund af en afgørelse truffet i det norske Skatteklagenemnda, som sagsøger var uenig i.

I forbindelse med en omstrukturering blev to norske selskaber, Transocean AS og Transhav AS (TH) en del af

Transocean-koncernen. Transocean AS var på tidspunktet for udlodningen ejet 100 % af TH. TH var ejet 100 %

af et dansk selskab, Transocean Offshore Holding ApS (TOHA). TOHA var et eksisterende selskab, som blev

købt af selskabet Transocean Sedco Forex Inc. (TSF), hjemmehørende på Cayman Island. TSF overdrog alle

aktierne i TOHA til TOIVL, som efterfølgende overdrog en del af aktierne til søsterselskabet TOL. Det danske

holdingselskab var herefter ejet med 57,74 % af TOIVL og 42,26 % af TOL, begge selskaber hjemmehørende på

Cayman Island. Disse selskaber var ejet af et selskab, der ligeledes var hjemmehørende på Cayman Island.

Koncernstrukturen kan illustreres som nedenfor.

Illustration 8 (egen tilvirkning)
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På generalforsamlingen i TH den 6. juni 2011 blev det besluttet at udlodde NOK 2.599.920.558 til

moderselskabet TOHA i Danmark. Udbyttet blev ikke overført i form af likvider, men i form af koncerninterne

fordringer. Af Skatteklagenemnda (SKN) blev der foretaget en fordeling af dette beløb mellem tilbagebetaling af

indbetalt overkurs og skattepligtigt udbytte. Det blev afgjort at udbyttebeløbet der burde være indeholdt

kildeskat af udgjorde NOK 1.647.241.672.

I henhold til den norske skatteloven § 10-13 følger det, at der af udbytte som udbetales til aktionærer, der er

hjemmehørende i udlandet, skal svares skat til staten. Denne skatteprocent fastsættes i det årlige skattevedtaket.

For indkomståret var denne procentsats 25 %. Der burde efter intern norsk ret have været indeholdt udbytteskat

på NOK 411.810.418, eftersom TOHA uomtvisteligt var hjemmehørende i Danmark.

Skatteklagenemnda’s afgørelse

SKN (Skatteklagenemnda) indledte med at tage stilling til, hvorvidt den nordiske skatteaftales (DBO’en mellem

nordiske lande, NSA) artikel 10, nr. 3 ville finde anvendelse. Efter denne bestemmelse kan udbytte beskattes i

staten hvor det udbetalende selskab er hjemmehørende. Såfremt den retmæssige ejer af udbyttet er et selskab, der

direkte ejer mindst 10 % af kapitalen i det udloddende selskab, skal udbyttet dog fritages for beskatning i

kildestaten. Eftersom TOHA ejede 100 % af kapitalen var den ene af de to betingelser for skattefritagelse

opfyldt.

SKN skulle herefter tage stilling til, hvorvidt det danske selskab kunne anses for at være den retmæssige ejer af

udbyttet. SKN tager indledningsvist stilling til, hvorvidt begrebet retmæssig ejer skal tolkes autonomt eller i

overensstemmelse med intern ret. Da det konstateres, at begrebet ikke findes i hverken norsk eller dansk ret,

vurderer SKN, at begrebet skal fortolkes autonomt.

Efter SKN’s opfattelse er begrebet indført i DBO’erne med det formål, at forebygge misbrug ved anvendelse af

DBO’er til at reducere kildeskattesatser, hvor man ellers ville være afskåret fra fordelene som en DBO medfører.

Man anfører, at der i teorien er enighed om, at begrebet skal tillægges en bredere betydning end den betydning

det måtte tillægges i intern ret. SKN konkluderer:

”Skatteklagenemnda legger til grunn at begrepet må gis en autonom betydning med utgangspunkt i skatteavtalen

og dens kontekst.”

SKN anfører, at kommentarerne til OECD’s MO fra 2003 kan anvendes til fortolkning af begrebet retmæssig

ejer. Der er i dommen kun medtaget uddrag af SKN’s afgørelse. Det fremgår, at SKN har inddraget international

retspraksis, men det fremgår imidlertid ikke hvilke domme, der er blevet lagt vægt på. Man konkluderer dog, at
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der ikke er nogen entydig definition på begrebet. Efter SKN’s opfattelse skal det derfor afgøres ud fra en

helhedsvurdering, hvor flere forhold er afgørende, om TOHA er retmæssig ejer af udbyttet.

SKN finder, at det vigtigste forhold i vurderingen er, hvorvidt TOHA havde bestemmelsesrett (råderet) over

indtægten, herunder anvendelsen af denne. Der skal i denne forbindelse ses på de reelle og ikke de formelle

forhold. Såfremt TOHA har en retlig eller faktisk forpligtelse til at videreudlodde midlerne til en tredjeperson,

vil TOHA efter SKN’s opfattelse ikke være beneficial owner.

SKN var af den opfattelse, at TOHA ikke havde en egentlig råderet over det modtagne udbytte, men at

beslutningen om videreudlodning blev truffet af ledelsen i moderselskabet TSF. Man konkluderer desuden, ud

fra dokumenterne der blev fremlagt i sagen, at beslutningen blev taget bl.a. på grund af de forestående ændringer

om ophævelse af skattefriheden på udbytter i Danmark.

Om selskabet har forretningslokaler og praktiske ressourcer (her tænkes formentlig på ansatte mv.), til at drive

dets aktivitet skal, i henhold til SKN, inddrages i vurderingen. Omfanget af selskabets forretningsmæssige drift

skal vurderes, herunder om eneste aktivitet er at viderekanalisere indtægter.

Såfremt selskabet ikke har, eller ikke har behov for, nogen økonomisk fordel af indtægten, ville dette tale imod,

at TOHA var beneficial owner. Hvor længe TOHA har været i besiddelse af udbytteindtægten før den udloddes

igen har også betydning. Fordi TOHA ikke havde nogen egen drift og hertil tilknyttede omkostninger, udover til

management og revisor, vurderes det af SKN, at selskabet ikke kan drage nogen økonomisk fordel af indtægten.

Videreudlodning til TOIVL og TOL blev besluttet 13 dage efter beslutning om udlodning fra TH til TOHA.

SKN fandt, at dette var relativt kort tid.

Slutteligt anfører SKN, at strukturen i koncernen skal have et ”velbegrunnet forretningsmessig innhold”. Hvis

dette ikke er tilfældet, finder SKN heller ikke, at TOHA vil have nogen mulighed for at træffe egne beslutninger

omkring anvendelse af indtægten.

SKN fandt det vanskeligt at se, at der skulle være noget forretningsmæssigt indhold i strukturen, udover at

kanalisere indtægter op igennem koncernen uden nogen indeholdelse af kildeskat, og at selskabet ikke har nogen

fortjeneste af sin funktion som ”eierselskap” styrkede denne opfattelse.

På baggrund af en samlet vurdering af ovenstående fandt SKN, at TOHA ikke kunne anses for at være beneficial

owner af udbyttet i henhold til NSA artikel 10, stk. 3.
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Tingrettens afgørelse

Ved afgørelsen indleder retten med, ved henvisning til norsk retspraksis, at det er helt legitimt at inddrage

skattemæssige konsekvenser, når internationale omstruktureringer i større internationale koncerner skal

planlægges.

Herefter redegøres for den norske lovgivning, der finder anvendelse for afgørelsen, herunder formålet med denne

lovgivning.

Tingretten fandt, at det ville være hensigtsmæssigt, at se på om NSA vil finde anvendelse. Det konkluderes dog,

at denne ikke kan finde anvendelse, da det fremgår af aftalen, at formålet er undgåelse af dobbeltbeskatning. Da

udbytteindtægter som danske selskaber modtog fra udenlandske selskaber, ikke på tidspunktet for udlodningen

var skattepligtige i Danmark, var der ikke tale om, at der ville ske dobbeltbeskatning. Norge ville alene have en

beskatningsret. Retten finder, at såfremt en skattepligt eksisterede i Danmark, ville det have været relevant at

inddrage NSA. Således bliver beneficial owner-vurderingen også irrelevant.

Dommen er anket til Borgarting lagmannsrett.

10.1.2 TOSLO-2011-104857-4 – Den strafferetlige dom

Tingretten fik i denne sag anledning til at tage stilling til begrebet beneficial owner. Baggrunden herfor var, at

anklagemyndigheden mente, at de tiltalte i samme Transocean-sag havde overtrådt den norske ligningslov § 12-

1. Overtrædelsen bestod i, at de tiltalte ikke havde oplyst, eller havde medvirket til at oplysninger ikke blev

givet, om at udbytte fra TOHA blev ført videre til selskaberne på Cayman Island. Retten fandt, at det måtte

afgøres ud fra om de tiltalte havde forstået den materielle skatteret korrekt, i forhold til bl.a. om TOHA var

beneficial owner af udbyttet og NSA derfor ville finde anvendelse. I fald de tiltalte havde forstået dette korrekt,

ville der ikke være grundlag for tiltalen om overtrædelse af ligningslovens § 12-1.

De faktiske omstændigheder i sagen er gennemgået tidligere i dette afsnit.

Rettens afgørelse

Retten tog indledningsvist stilling til om NSA, artikel 10, stk. 3 kunne finde anvendelse. Retten fandt, at NSA

ville finde anvendelse på trods af, at man i Danmark på udlodningstidspunktet ikke beskattede modtaget eller

udloddet udbytte efter dansk lovgivning.
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Dette blev udtrykt således:

”Det er videre på rene at det skattefritaket NSA etablerte i utdelende land, ikke var betinget av at det utdelte

utbytte faktisk ble beskattet i mottakerlandet. Den danske ordningen med skattefritak var altså ikke i strid med

NSA. ”

Da der ikke tidligere var taget stilling til begrebet beneficial owner ved en domstol i Norge, fandt retten

anledning til en detaljeret gennemgang af international retspraksis og litteratur. Begrebet måtte, efter rettens

opfattelse, skulle tolkes i overensstemmelse med sædvanlige principper, der anvendes til fortolkning af

internationale aftaler. Der blev her henvist til en tidligere dom, hvor man konkluderede at Wienerkonventionens

artikel 31 var et udtryk for folkeretslig sædvane.

Retten inddrager en stor del af den retspraksis, der er gennemgået tidligere i denne afhandling, herunder også

ØLR’s dom. Herudover inddrages OECD’s kommentarer til MO’en, herunder også de discussion drafts, der ikke

var endeligt vedtaget på tidspunktet for afgivelse af dommen. Særligt punkt 12.4 blev fremhævet i denne

forbindelse.

Ud fra denne kommentar kom retten frem til:

”Det er heller ikke nødvendig å påvise en klar kontraktsrettslig eller annen rettslig forpliktelse på mottakers

hånd, som forplikter han til å videreføre godet. Det er tilstrekkelig at en slik tilsvarende begrensning i den

direkte mottakers råderett påvises. At selskapet er et gjennomstrømningsselskap (conduit company) har mindre

betydning.”(vores fremhævning)

Retten kommer således frem til, i lighed med den tidligere retspraksis, at det særligt er modtagerselskabets

råderet over indtægten, der er afgørende for om selskabet er beneficial owner.

På baggrund af ØLR’s dom, SKM2012.121.Ø, samt Philip Bakers112 (der var indkaldt som vidne i sagen)

kommentarer til dommen kommer retten frem til, at et mellemholdingselskab kan anses for at være beneficial

owner, når ejerne af dette selskab ikke udøver en kontrol som ligger ud over den koncern-/ejerstyring der anses

for værende normal.

112 Fremgår af domsdokumentet
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Retten erklærer sig endvidere enig med Hans Severin Hansen, og udleder jf. hans artikel, at det må anses for

sædvanligt, at en koncernledelse træffer beslutning om anvendelse af fri kapital i underliggende datterselskaber,

samt at dette ikke medfører, at datterselskabet ikke kan være beneficial owner af et udbytte113.

Vi finder det nærliggende, at citere rettens konklusion om, hvilke kriterier der er af afgørende betydning ved

bedømmelsen af, om et selskab er beneficial owner;

Hvis utbyttet utdeles til et mellomliggende (mor)selskap, som på grunn av skatteavtale får en skattefordel, og

utbyttet fra dette mellomliggende selskapet utdeles til dettes morselskap, må det mellomliggende selskap anses å

være «virkelig rettighetshaver» hvis selskapet sto fritt til enten å beslutte om utbyttet skulle disponeres over

og/eller hvordan utbyttet skulle disponeres. Hvis det mellomliggende selskap var forpliktet mht. begge deler,

enten på grunnlag av rettsregler eller på grunnlag av kontrakt, foreligger ikke slik frihet. Slik frihet foreligger

heller ikke hvis det foreligger andre omstendigheter som gir samme resultat; det vil si at den formelle frihet ikke

hadde noen som helst realitet. Å gjennomføre en slik disposisjon gjennom det som må anses å ligge innenfor

normal planlegging og styring i et konsern, fratar ikke det mellomliggende selskap den frihet som skal til for

å bli ansett som «beneficial owner».(vores fremhævning)

Ovenstående blev holdt op imod de faktiske forhold i sagen. Det blev lagt til grund, at det ud fra en

helhedsvurdering, hvor forhold for og imod blev afvejet, skulle vurderes hvorvidt TOHA var beneficial owner af

udbyttet fra TH.

For retten synes det at være væsentligt at fastlægge, at TOHA var et fuldt retskraftigt selskab, hjemmehørende i

Danmark. Der blev lagt vægt på, at TOHA havde en valutarisiko i de 13 dage frem til udlodning til TOIVL og

TOL, eftersom udbyttet blev udbetalt i USD. Herudover blev der lagt vægt på, at TOIVL og TOL måtte stå

tilbage for kreditorer i tilfælde af, at TOHA gik konkurs. Retten fandt, at der ikke forelå nogen juridiske eller

øvrige aftaleretlige forpligtelser for TOHA til at videreudlodde udbyttet. Det forhold at TOHA ikke havde nogen

ansatte eller egne lokaler, fandt retten var helt normalt for et holdingselskab.

113Hansen, Hans Severin (2011), “Det store hykleri – om beneficial owner-sagerne”, Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2011,

537– Bemærkningen der refereres til er: ”Efter Skatteministeriets opfattelse er det alene afgørende, om de bagvedliggende
ejere på forhånd har truffet den overordnede beslutning om anvendelsen af udbyttet eller renterne og dermed har begrænset
mellemholdingselskabets rådighed over det modtagne beløb. Er dette tilfældet, er mellemholdingselskabet ikke "beneficial
owner". Med denne fortolkning er det vanskeligt at pege på et mellemholdingselskab, der opfylder ministeriets kriterium for
at være "beneficial owner". Det er nemlig helt sædvanligt, at større beslutninger i en koncern i første omgang træffes af
topledelsen i koncernen, hvorefter de gennemføres af de relevante selskabsorganer i de respektive datterselskaber.
Fortolkningen er derfor reelt indholdsløs.”
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Anklagemyndigheden havde anført, at det forhold at udbyttet var udloddet i form af fordringer talte for, at der

var tale om gennemstrømning hvor TOHA ikke havde nogen reelle rettigheder over udbyttet. Retten fandt dog

ikke, at udbyttets karakter havde nogen indflydelse på vurderingen.

I forhold til kriteriet om råderetten synes retten særligt at lægge vægt på det forhold, at alle beslutninger der blev

truffet i TOHA var af fuld selskabsretlig selvstændighed, eftersom der ikke eksisterede retslige forpligtelser for

TOHA til at foretage videreudlodning.

Retten anfører:

”Det legges også til grunn at TOHA hadde full selskapsrettslig selvstendighet, slik at styre og generalforsamling

ikke  på grunnlag av lovpålegg eller kontrakt  var rettslig forpliktet til å fatte vedtak om utbyttebetaling på

bestemt tidspunkt eller med bestemt innhold.”(vores fremhævning)

Retten vurderer endvidere om der forelå en faktisk forpligtelse for TOHA til at foretage en videreudlodning. På

trods af koncernledelsens påvirkning af beslutningen om udlodning af udbytte til TOIVL og TOL, fandt retten

ikke, at der var tale om en beslutning, der lå uden for normal koncernledelse.

Retten kom på baggrund af ovenstående frem til, at TOHA måtte anses for, at være beneficial owner af udbyttet

og konkluderer således:

”For denne konklusjonen er det ikke et enkelt moment som er avgjørende; avgjørende er summen av de 

relevante momenter som taler for, veid mot de momenter som taler mot. Retten vil særlig peke på at TOHA som

selskap var en realitet med selskapsrettelig frihet, ansvar og risiko, og at å styre gangen i utbytteutdelingen må

antas å ligge innenfor vanlig konsernstyring. Det tyngste momentet som taler mot konklusjonen er at TOHA’

selvstendighet var mer formell enn reell.”

10.2 Analyse af de to domme

Det skal indledningsvis nævnes, at der i disse sager er flere forhold, der bliver taget stilling til. I forhold til

formålet med denne afhandling har vi inddraget det, som vi anser som det væsentligste.

Efter vores opfattelse er afgørelserne særligt interessante, da der i denne sag er tale om gennemstrømning, hvor

der ikke eksisterede nogen dokumenter, der juridisk eller kontraktuelt medførte en forpligtelse til

videreudlodning af udbyttet. Der skulle dermed tages stilling til om der eksisterede en forpligtelse, ud fra de

faktiske omstændigheder, der begrænsede TOHA’s ret til at råde over udbyttet.

Vedrørende afgørelsen fra SKN skal det nævnes, at der er tale om en administrativ afgørelse, som efter

retskildelæren ikke kan tillægges lige så stor retskildeværdi, som det ville være tilfældet ved en
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domstolsafgørelse. Den civilretlige dom er desuden anket til højere instans, hvorfor denne ikke kan anses for

bindende. Det modsatte er tilfældet i straffesagen, som godt nok i første omgang blev anket af

anklagemyndigheden, men anken er efterfølgende blevet tilbagekaldt med endelig frifindelse til følge114.

Det er, som nævnt indledningsvis, særligt bemærkelsesværdigt, at dommene kommer frem til to vidt forskellige

resultater. Vi stiller os uforstående over for dommerens konklusion i den første afgørelse, hvor man kommer

frem til, at NSA ikke finder anvendelse, da Danmark ikke beskatter udbyttet efter danske regler. Det fremgår

hverken af ordlyden af artikel 10, stk. 3 i NSA, OECD’s MO eller i kommentarerne hertil, at det er et krav at

domicillandet skal beskatte udbyttet, for at kildelandets beskatningsret skal begrænses. Vi er derfor også enige

med Eivind Furuseth som i sine kommentarer til dommen påpeger:

”…it is remarkable, and alarming, that the Court totally misunderstands the scope and the applicability of a tax

treaty… The Court is not correct when it states that the tax treaty between Norway and Denmark does not

restrict Norway from levying its domestic WHT rate (25 %) on a dividend distribution from Norway to Denmark,

because Denmark under its domestic legislation has opted not to tax the dividend…”115

På baggrund af ovenstående, sammenholdt med det forhold at dommen er anket og dermed ikke bindende, samt

at den anden omtalte dom kommer frem til modsatte resultat, finder vi det tvivlsomt at dommen skulle være

udtryk for gældende ret.

SKN anlægger på samme måde som i den gennemgåede danske og internationale retspraksis en autonom

fortolkning af begrebet beneficial owner. Dette kan ligeledes udledes af dommen i straffesagen, hvor man

fortolker begrebet ud fra den kontekst begrebet indgår i, i dette tilfælde DBO’en, som det også er tilfældet i den

internationale retspraksis der henses til.

Både SKN og domstolen i straffesagen lægger særlig vægt på TOHA’s råderet over udbyttet. Dette er i

overensstemmelse med tidligere gennemgåede retspraksis. Det springende punkt i begge afgørelser synes at være

koncernledelsens involvering i beslutningen om udbetaling af udbyttet fra TH til TOHA og videre fra TOHA til

TOIVL og TOL. Heri er man dog uenige om udfaldet.

SKN kommer frem til, at koncernledelsens involvering medfører, at TOHA’s beføjelser er så snævre at de ikke

havde mulighed for at råde over udbyttet. Vi vil til SKN’s afgørelse desuden bemærke, at det forekommer

besynderligt, at man opstiller et kriterie om, at det modtagende selskab skal have et behov for en økonomisk

fordel knyttet til transaktionen. Det afvises at dette kriterie er opfyldt, eftersom de vurderer at TOHA ingen

114 Fremgår af domsdokumentet, med henvisning til LB-2014-197809-2
115 Furuseth, Eivind (2015), “Tax Treaty Case Law around the Globe 2015”, Schriftenreihe IStR Band 97, s. 165-166
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forretningsmæssig drift har. Det er vores vurdering, at der her må være henset til at eneste reelle aktivitet var

ejerskab af et enkelt datterselskab. Det er ligeledes vores vurdering, at det er et særdeles vanskeligt kriterie at

vurdere beneficial owner begrebet ud fra, og bør ikke tillægges betydning.

I forhold til koncernledelsens involvering kommer Tingretten som nævnt frem til et andet resultat i straffesagen.

Det er særligt interessant, at man her kommer med et bud på, hvad der skal anses for at være sædvanlig

planlægning og styring i en international koncern, hvilket man i ØLR’s dom ikke fandt anledning til at tage

stilling til.

Retten fandt, at følgende kunne anses for normal styring i en koncern:

”Det bemerkes at mor er generalforsamling i datter, og at mor velger styrerepresentantene og når som helst kan

avsette dem. Det er også vanlig at styremedlemmene i datterselskaper er ansatte i konsernet. At eier reelt fatter

beslutning om hvordan fri kapital i et datterselskap, hvor datteren er et rent holdingsselskap, skal benyttes, må

anses som det normale. ”

Som tidligere påpeget i denne afhandling er det svært at se, at beslutninger, der træffes af en koncernledelse på

vegne af mellemholdingselskabet, som sædvanligvis vil finde sted, ikke i sig selv bør medføre, at

mellemholdingselskabet ikke anses for at være beneficial owner. Det er efter vores vurdering helt normalt, at en

beslutning om udbytte i et underliggende datterselskab i praksis træffes på et højere koncernniveau. Tingretten

anfører endvidere, hvilket vi også tidligere har påpeget, at moderselskabet har afgørende stemmeret på

generalforsamlingen.

Det er ligeledes interessant, at man i samme dom lægger vægt på ansvar og risiko. Dette kommer til udtryk ved

inddragelse af valuta- og insolvens risikoen. Disse momenter vurderes, at være hentet fra Prévost og Velcro

dommene fra Canada, hvor samme momenter indgår i vurderingen af beneficial owner. Herudover synes der at

blive anlagt en form for hybrid fortolkning, i og med at der henses både til de formelle juridiske rammer for

selskabet og det juridiske ejerskab af indtægten, samt de økonomiske perspektiver i forhold til råderetten og

risikoen i forhold til den pågældende indtægt.

Overordnet set synes dommen at skabe en god ramme for vurderingen af beneficial owner begrebet i relation til

mellemholdingselskaber. Efter vores opfattelse trækker dommen i retning af mere generel anerkendelse af

mellemholdingselskabers status som beneficial owner, i forhold til den linje man ser fra skattemyndighederne i

Danmark.

Som det er tilfældet i den øvrige retspraksis på dette område, synes de faktiske omstændigheder i denne sag også

at være helt afgørende for udfaldet af dommen.
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11 Svensk retspraksis

Sverige er, af samme årsager som Norge, inddraget til den komparative analyse. Som det er tilfældet i Norge, er

antallet af afgørelser vedrørende beneficial owner-problematikken begrænsede.

11.1 HFD-6063-11 – Faktisk ret til indkomsten

Den eneste dom der, efter vores overbevisning, eksisterer i svensk retspraksis er HFD-6063-11 fra 2012 og er

afgjort af Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD).116 Denne dom udspringer af en klage over en förhandsbesked117

afgivet af Skatterättsnämnden (SRN). Skatteyder var ikke enig i SRN’s afgørelse og indbragte herefter

afgørelsen for domstolen i Sverige. Retten gav SRN medhold i deres afgørelse. Der fremgår ikke mange detaljer

af den offentliggjorte dom, hvorfor der tages udgangspunkt i SRN’s afgørelse, der indeholder de faktiske

omstændigheder i sagen. Det skal indledningsvist nævnes, at afgørelsen ikke vedrørte beneficial owner i relation

til en DBO, men at begrebet blev inddraget i forbindelse med tolkning af et svensk internretligt begreb.

Faktiske omstændigheder

Et svensk moderselskab i koncernen Y, Y AB, solgte i 2008 alle aktierne i et amerikansk datterselskab, Z, til et

andet amerikansk datterselskab Å. Å stiftede to nye datterselskaber og solgte herefter disse og Z til et svensk

selskab X AB, som også var en del af Y koncernen. Som betaling for disse selskaber blev der stiftet et

rentebærende gældsbrev (lån A) mellem Å og X AB.

På samme tidspunkt omdannede et hollandsk holdingselskab (som var en del af samme koncern), Holding AB,

en del af dets aktier i datterselskabet N BV, til præferenceaktier.118 Præferenceaktierne gav fortrinsret til et

udbytte stort set svarende til renterne vedrørende lån A. N BV ejede 100 % af aktierne i datterselskabet, Ä BV,

begge hjemmehørende i Holland. Præferenceaktierne blev overført vederlagsfrit til Ä BV og de almindelige

aktier blev solgt til det amerikanske selskab Å, hvor der blev udstedt aktier i Å til Holding AB som betaling. Å

overdrog efterfølgende sin fordring vedrørende lån A til Ä BV. Som betaling herfor blev der lavet et nyt

rentebærende gældsbrev med samme lånebetingelser som lån A (lån B). Fordringen vedrørende lån A blev

herefter overført fra Ä BV til N BV som et koncerntilskud.

Å stiftede i 2009 et nyt amerikansk datterselskab, Ö. Efterfølgende overførte Å sin fordring på Ä BV (lån B) til

Ö som et koncerntilskud. Å påtog sig i den forbindelse en forpligtelse til at opfylde Ä BV’s forpligtelser i

relation til lån B, i tilfælde af at Ä BV ikke var i stand til at opfylde disse.

116 Högsta Förvaltningsdomstolens dom – Stockholm 21. maj 2012 – 6063-11
117 Skatterättnämnden – Förhandsbeskedet – 2011-09-15 (dnr 71-10/D)
118 En aktie med særlig fortrinsret til eksempelvis et bestemt udbytte i forhold til almindelige aktier. Til gengæld har
besidderen af en præferenceaktie ingen eller kun begrænset stemmeret på generalforsamlingen.
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Den komplekse omstrukturering og de tilhørende transaktioner resulterede i, at N BV nu var kreditor i relation til

lån A. N BV havde således juridisk ret til renterne af lånet som skulle betales af X AB. Ö var kreditor i relation

til lån B og havde juridisk ret til renterne heraf der skulle betales af Ä BV. Ä BV finansierede sine renteudgifter

til Å og sidenhen Ö ved udbytte fra de erhvervede præferenceaktier i N BV.

De relevante transaktioner i relation til lån a og b kan illustreres således:

Illustration 9 (egen tilvirkning)

Spørgsmålet var herefter om det svenske selskab X AB ville have skattemæssigt fradrag for renterne efter svensk

lovgivning. I udgangspunktet var dette tilfældet efter kap. 16 § 1 inkomstskattelagen (IL). Fradragsretten var dog

under visse betingelser begrænset efter kap. 24 § 10 a-e IL. I denne sag var det litra b og d i sidstnævnte

paragraf, der fandt relevans. Efter litra b er renteudgifter fra koncerninterne lån opstået i forbindelse med køb af

aktier som hovedregel ikke fradragsberettiget. Af litra d fremgår dog:

”10 d § Ränteutgifter avseende sådana skulder som avses i 10 b § ska dras av om inkomsten som motsvarar

ränteutgiften skulle ha beskattats med minst 10 procent enligt lagstiftningen i den stat där det företag inom

intressegemenskapen som faktiskt har rätt till inkomsten hör hemma, om företaget bara skulle ha haft den

inkomsten.”(vores fremhævning)

Der var i denne sag ingen tvivl om, at den umiddelbare modtager af renteindtægterne vedrørende lån A var N

BV, der var hjemmehørende i Holland. Der var heller ingen tvivl om, at indkomsten i henhold til hollandsk

intern ret skulle beskattes med 25,5 % og at 10 %-kravet var opfyldt. Spørgsmålet der henstod, var dermed,

hvilket selskab der ”faktiskt har rätt til inkomsten”. I tilfælde af N BV skulle anses for at have den faktiske ret til

indkomsten ville fradragsretten for X AB blive opretholdt.

Skattemyndighederne var imidlertid af den opfattelse, at det var Å der faktisk havde retten til indkomsten, frem

til overdragelse af fordringen til Ö, hvorefter Ö havde den faktiske ret. Jf. ovenstående illustration af
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transaktionsflowet, blev renteindtægterne fra X AB ført videre til Ä BV via præferenceaktierne og fra Ä BV til

Å/Ö via lån B. I Holland havde Ä BV fradrag for renterne, således at den hollandske skattepligt blev

neutraliseret. I henhold til amerikanske skatteregler var Å ikke skattepligtig af renteindtægterne fra Ä BV,

hvilket resulterede i, at der alene var tale om et fradrag i Sverige.

Det samme var tilfældet for Ö efter overdragelse af fordringen. Eftersom Å/Ö ikke var skattepligtig af

renteindtægterne i USA, ville 10 %-kravet ikke være opfyldt, såfremt Å/Ö blev anset for at have den faktiske ret

til indkomsten. Det ville i sidste ende betyde, at X AB ikke ville have skattemæssigt fradrag i Sverige for

renteudgifterne.

Skatterättsnämndens afgørelse og Högsta Förvaltningsdomstolens dom

SRN skulle således tage stilling til, om det var N BV eller Å/Ö, der skulle anses for at have den faktiske ret til

indkomsten. SRN indleder med at henvise til lovbemærkningerne til 10 d §, i forhold til fortolkningen af

udtrykket ”faktiskt har rätt til inkomsten” hvoraf det fremgår:

”Det räcker med andra ord inte att endast ha en formell rätt till inkomsten utan företaget ska vara den

verklige och rättmätige ägaren som åtnjuter de ekonomiska fördelarna (jfr uttrycket ´beneficial owner´). Att

beskattning med minst tio procent sker i det företag inom intressegemenskapen som i ett första led tar emot

räntebetalningen räcker således inte om inkomsten slussas vidare - i ett eller flera led - till ett annat företag

inom intressegemenskapen.”119(vores fremhævning)

Med henvisningen til ovenstående fra lovforarbejderne kan det udledes, at SRN på baggrund heraf vurderer, at

det ikke er nok at man har den formelle ret til indkomsten, men at modtageren også skal være den virkelige og

retmæssige ejer, som opnår økonomiske fordele. Herudover vil fradragsretten efter 10 d § ikke finde anvendelse,

såfremt indkomsten videreføres til et andet selskab inden for koncernen. Altså i en gennemstrømningssituation.

SRN anførte, at der var tale om koncerninterne transaktioner og at det i ansøgningen ikke var godtgjort, at der

var en mening med de foretagne transaktioner, herunder etableringen af lån a og b, udover at overholde 10 %-

kravet i 10 d §. SRN anførte endvidere, at det var højest utænkeligt, at N BV ville anvende renteindtægter fra X

AB til andet end udbytteudlodning til Ä BV og Å. At N BV, på grund af dets drift, kunne komme i en situation

hvor de ikke ville være i stand til at betale udbytte til ejerne, fandt SRN ikke ville ændre på denne opfattelse.

Dette fordi Å havde påtaget sig forpligtelsen til at betale renteudgifterne til Ö, såfremt Ä BV ikke selv var i stand

til at opfylde sine forpligtelser i relation til lån B.

119 Den svenske regering, ”Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag”, Regeringens proposition
2008/09:65, p.85-86
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På denne baggrund kom SRN frem til, at det ikke var N BV, men Å/Ö der måtte anses for at være den der

”faktiskt har rätt til inkomsten” i henhold til 10 d §. Da renteindtægterne ikke blev beskattet i USA, var 10 %-

kravet ikke opfyldt og renteudgifterne i X AB var derfor ikke fradragsberettiget.

Ved HFD anbragte Skatteverket samme argumentation som SRN jf. ovenstående. Det svenske selskab anførte, at

der ikke for N BV eksisterede nogen forpligtelse til at videreføre renteindtægterne til nogen anden. Det blev af

selskabet påpeget, at det var en forudsætning for udlodning for præferenceaktierne, at det selskabsretligt var

muligt, samt at der på generalforsamlingen blev taget beslutning om udlodning af udbytte. Retten så dog bort fra

dette argument og erklærede sig enig i SRN’s afgørelse.

11.2 Analyse af afgørelserne

Vores vurdering af ovenstående afgørelse er i udgangspunktet, at den bidrager meget lidt til tolkningen af

begrebet beneficial owner i DBO’erne. Som det blev nævnt tidligere, vedrører sagen da heller ikke begrebet i

sammenhæng med en DBO, som Sverige har indgået med en kontraherende stat. Derimod er det en sag, hvor

man inddrager begrebet beneficial owner og sidestiller dette med et svensk internretligt begreb.

Det kan udledes af afgørelsen, at udtrykket ”faktiskt har rätt til inkomsten” skal sidestilles med beneficial

owner. Udtrykket beneficial owner indgår i andre sammenhænge i svensk ret, herunder også DBO’erne120,

hvorved det indgår i samme sammenhæng, som det er tilfældet i dansk ret. Fortolkningen af ”faktiskt har rätt til

inkomsten” kan således anvendes i fortolkningen af beneficial owner. Afgørelsen nævner ikke OECD’s MO

direkte, men da de svenske DBO’er også i al væsentlighed bygger på OECD’s MO må det antages, at SRN også

fortolker begrebet efter OECD’s MO.

SRN synes at vægte ”åtnjuter de ekonomiska fördelarna” (nyder de økonomiske fordele) i deres vurdering højt.

Som det ellers er tilfældet i flere af de tidligere gennemgåede domme, synes SRN ikke at tillægge det stor vægt,

at N BV ikke har nogen juridisk eller faktisk forpligtelse til at videreformidle udbyttet. Der redegøres tværtimod

for fra selskabets side, at aktionærerne ikke er garanteret noget udbytte, men at dette afhænger af det samlede

resultat af selskabets drift.

At SRN mener, at dette ikke er tilfældet, fordi Å har forpligtet sig til at betale renteudgifterne, såfremt Ä BV

ikke måtte være i stand til dette, er vi ikke enige i. Denne forpligtelse har intet med N BV at gøre og er alene et

forhold mellem Å og Ö efter vores opfattelse.

120 Kleist, David (2013), “First Swedish Case on Beneficial Owner”, INTERTAX vol 41, issue 3
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Denne opfattelse synes også at blive delt af 3 af de 7 nævnsmedlemmer, der var uenige med de andre 4

medlemmer. I deres bemærkninger anførte de:

” Som framgår uppbär N BV ränteinkomsterna utan någon skyldighet att vidarebefordra dessa till Ä BV. För att

ett belopp som är nästan lika stort som ränteinkomsten ska betalas från N BV till Ä BV fordras ett beslut om att

lämna utdelning. Med hänsyn härtill finns det, enligt vår uppfattning, inte någon grund för att anse att N BV inte

skulle vara den som faktiskt har rätt till inkomsten enligt 24 kap. 10 d § första stycket 1 IL.”

De pågældende nævnsmedlemmer henviser desuden til beneficial owner-begrebets betydning i relation til

OECD’s MO og kommentarerne hertil.

David Kleist, associate professor ved Göteborgs Universitet, er i sin artikel ”First Swedish Case on Beneficial

Owner” kommet frem til, at Å’s forpligtelse over for Ö ikke kan være afgørende i bedømmelse af N BV, som

beneficial owner af renteindtægterne. Han anfører i artiklen følgende:

”The guarantee is relevant for determining whether the US creditor will receive a payment corresponding to the

interest paid by the Swedish company, but it is not relevant for determining whether there is a predetermined

flow of funds from the Swedish company via the Dutch companies to the US creditor. In my view, it is therefore

difficult to see in what way the guarantee is relevant for determining whether the Dutch parent company can

be regarded as beneficial owner of the interest paid to it by the Swedish company.”(vores fremhævning)

SRN synes desuden at finde det helt afgørende i deres vurdering, at der er en meget lille sandsynlighed for, at

renteindtægterne ikke bliver videreført til Ä BV og Å via udbytte. Dette kan udledes af SRN’s bemærkning:

”Att N BV skulle använda den mottagna ränteinkomsten på lån A till något annat än att lämna den som

utdelning på preferensaktien till Ä BV synes knappast komma ifråga.”

Efter vores opfattelse forekommer det uhensigtsmæssigt, at inddrage en sandsynlighedsbetragtning i vurdering af

beneficial owner, og ligeledes svært at afgøre om et selskab ville have anvendt en indkomst anderledes, end på

den måde det faktisk er gjort.

Hvis man skal drage en parallel til de internationale sager, kan denne sag sammenlignes med Indofood, i forhold

til at der modtages indkomst, som bliver videreført til andre selskaber, der skal bruge denne indkomst til at

opfylde forpligtelser. Der er dog efter vores opfattelse, den helt afgørende forskel, at der ikke eksisterer nogen

forpligtelse for N BV til at videreformidle renteindtægterne. Det er væsentligt at bemærke, at såfremt det af de

faktiske omstændigheder måtte fremgå, at Ä BV’s eneste mulighed for at opfylde sine forpligtelser over for Å/Ö
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var at modtage udbytte fra N BV, kan det rejse en diskussion om, hvorvidt der eksisterer en forpligtelse ud fra de

faktiske omstændigheder til at videreføre udbyttet.

Vi er dog af den opfattelse, at eftersom Ä BV alene besidder præferenceaktier og de formentlig kun har

begrænsede stemmerettigheder på generalforsamlingen, ville selskabet ikke være i stand til at modsætte sig en

beslutning truffet af N BV. Dette har i en del af den tidligere gennemgåede retspraksis været et moment, der har

indgået i den samlede vurdering af beneficial owner. Det skal dog bemærkes, at der hverken af SKN eller HFD’s

afgørelser fremgår detaljerede oplysninger omkring dette, og hverken SKN eller HFD anfører noget der skulle

indikere, at der eksisterer en juridisk eller en faktisk forpligtelse. I lyset af de seneste kommentarer til OECD’s

MO, hvor det fremgår af punkt 12.4, at en forpligtelse til at videreføre indkomsten må være af afgørende

betydning i vurderingen af et selskabs status som beneficial owner, er det svært at følge SKN og HFD’s

afgørelser.

Efter vores opfattelse bidrager afgørelserne ikke i væsentlig grad til tolkningen af begrebet beneficial owner.

12 Sammenligning af retspraksis i Danmark, Sverige og Norge

I de foregående afsnit er retspraksis for de tre lande gennemgået, og i indeværende afsnit vil vi analysere

sammenfald og forskelle, samt dermed også samle op på de centrale elementer i fortolkningen af beneficial

owner-begrebet. Det er værd indledningsvis at nævne, at de faktiske forhold har været forskellige i alle sagerne,

hvilket også har haft en afgørende betydning for udfaldet af sagerne. Det er fælles for de afgørende elementer i

de tre lande, at der er tale om kriterier, der anvendes til, at vurdere hvornår et selskab ikke kan opfattes som

beneficial owner. Dette er i overensstemmelse med vores opfattelse af, at begrebet er negativt afgrænset.

Autonom fortolkning

Først og fremmest synes det at være tydeligt, at Danmark og Norge vurderer, at begrebet skal fortolkes

autonomt, herunder med udgangspunkt i OECD’s kommentarer til MO’en og international retspraksis, hvor dette

også er anført. I den svenske retspraksis tages der ikke stilling til den autonome fortolkning. Det anføres heller

ikke direkte at begrebet skal tolkes efter OECD’s MO, hvilket dog efter vores opfattelse, på baggrund af

analysen af den svenske afgørelse, må antages at være sandsynligt.

Snævre beføjelser til den pågældende indkomst

Synspunktet om at et selskab ikke kan opfattes som beneficial owner, såfremt det kun har snævre beføjelser til

den pågældende indkomst, synes at være helt afgørende i alle tre lande, hvilket også fremgår ordret af
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kommentarerne til OECD’s MO. International retspraksis deler ligeledes dette synspunkt. Det er således tydeligt,

at dette er et afgørende forhold.

Definitionen af dette forhold er dog i sig selv bred, og der er forskellige bud på hvad der skal forstås ved snævre

beføjelser.

De tre nordiske lande er enige om, at en forpligtelse, uanset om denne er retlig/juridisk eller faktisk, til

videreførelse er afgørende for, om der er tale om at et selskab har snævre beføjelser til en given indkomst. Dette

fremgår også af kommentarerne til OECD’s MO fra 2014.

Som en faktisk forpligtelse er eksemplet fra dansk praksis en situation, hvor en koncernkonstruktion kun er

bæredygtig, såfremt den pågældende indkomst videreføres. Idet denne konstruktion er oprettet samlet, vurderer

man, at der er tale om en faktisk forpligtelse. I den svenske sag ses en lignende situation, hvor man ligeledes

vurderer, at det har været formålet med en særlig konstruktion at videreføre indkomst, hvilket således medfører

en faktisk forpligtelse.

Det skal dog nævnes, at 3/7 af nævnsmedlemmerne var uenige i denne betragtning, da de ikke mente, at der var

tale om en faktisk forpligtelse, idet der var tale om et udbytte, der endnu ikke var besluttet udloddet, og derfor

ikke var tale om et automatisk transaktionsflow.

Et andet eksempel på at der foreligger snævre beføjelser fremgår af ISS-sagen fra dansk retspraksis. Her anføres

det, at såfremt en ejer udøver en kontrol med det indskudte selskab, som ligger ud over den planlægning og

styring på koncernniveau, som sædvanligvis forekommer i international koncern, vil dette tale imod at selskabet

kan anses for at være beneficial owner. I forhold til de nyere 2014-kommentarer til OECD’s MO synes denne

kontrol at være type af en faktisk forpligtelse. Man fandt dog ikke anledning til at uddybe, hvad der skulle

forstås ved sædvanlig planlægning og styring.

Det har man til gengæld i den ene af de norske afgørelser. Her inddrages ØLR’s afgørelse, hvor man erklærer sig

enig i, at en faktisk forpligtelse kan eksistere ved ejernes kontrol med det mellemliggende selskab. Man kommer

i denne sag med et fortolkningsbidrag til, hvad der skal forstås ved sædvanlig planlægning og styring.

Her finder retten, at det må anses for sædvanligt, at moderselskaber har mulighed for at ansætte og afskedige

ledelsesmedlemmer, som følge af deres bestemmende indflydelse på generalforsamlingen. Ligeledes er det

sædvanligt, at ledelsesmedlemmer i det indskudte selskab også er ansatte i andre selskaber i koncernen, herunder

overliggende selskaber. Endelig bliver det anført, at det er normalt, at overliggende ejere træffer beslutning om

hvorledes fri kapital i et datterselskab, hvor dette er et holdingselskab, skal anvendes.
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Gennemstrømning

Der synes ikke at herske nogen tvivl om, at indkomsten skal videreføres (gennemstrømning), før den

umiddelbare modtager kan underkendes som beneficial owner. Dette fremgår tydeligt i ISS-sagen, hvor man

ikke tog stilling til om modtageren var beneficial owner, da indkomsten aldrig var ført videre til de overliggende

ejere. I flere af LSR’s afgørelser, har man lagt afgørende vægt på, at indkomsten er videreført.

Af to af LSR’s afgørelser fastslås det, at den form indkomsten videreføres i, ikke er afgørende for hvorvidt der er

tale om gennemstrømning. I begge sager var renteindkomst videreført som koncernbidrag og en del af

rentebeløbet var i én sag ikke betalt i likvider, men indgik i en gældskonvertering. I en tredje af LSR’s afgørelser

var et udbytte videreført i form af afdrag på gæld. I straffesagen i Norge var man af samme opfattelse. Udbyttet,

der blev modtaget og videreført, var i begge tilfælde i form af fordringer og ikke likvider, hvilket ifølge retten

ikke havde nogen betydning, i forhold til om der forelå gennemstrømning, og om det mellemliggende selskab

havde råderet over indkomsten.

I samme dom fra Norge anføres det dog, at det forhold at der sker en gennemstrømning ikke i sig selv er nok til,

at et selskab skal underkendes som beneficial owner, men at råderetten er det mest afgørende, herunder

selskabets dispositionsmuligheder i relation til indkomsten.

I den svenske dom synes det ligeledes at fremgå, at gennemstrømning er afgørende, på trods af det ikke er anført

lige så klart som i dansk og norsk retspraksis.

Misbrug

Det synes, i dansk retspraksis, at være helt afgørende at et selskab er indskudt i en koncernstruktur, med det

formål at misbruge fordelene i en DBO, som selskabet i det andet land ikke ville kunne opnå selv. SKAT har i et

bindende svar desuden anført, at såfremt der i en koncernstruktur ikke indgår selskaber, hvormed Danmark ikke

har indgået en DBO, vil det ikke være relevant, at foretage en vurdering af hvilket selskab der er beneficial

owner. I én af LSR’s afgørelser lægges der vægt på, at et selskab var stiftet i umiddelbar tilknytning til et køb af

et dansk selskab, hvorfra der blev udloddet udbytte. Man lægger således vægt på hensigten med

koncernstrukturen. Dette understreges i et bindende svar afgivet af SR, hvor det opfattes som afgørende, at en

koncernstruktur er etableret inden en ny ejer erhverver koncernen.

I én af de norske afgørelser synes der indirekte, at blive lagt vægt på, at formålet med indskydelsen af et selskab

i en eksisterende koncernstruktur ikke blev foretaget grundet skattemæssige årsager, men af forretningsmæssige

årsager. Lignende er tilfældet i den svenske dom, hvor man ikke fandt, at der var en mening med de foretagne

transaktioner, udover skattemæssige hensyn.
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Substansen (ansatte/lokaler/aktivitet)

Der synes, at være uenighed omkring betydningen af mellemholdingselskabets aktivitet og substans. I en

landsskatteretsafgørelse blev et selskab underkendt som beneficial owner primært på den baggrund, at selskabet

ikke havde ansatte eller egne lokaler, og kun meget beskedne driftsudgifter. Denne sag er dog indbragt for ØLR,

hvorfor den ikke er bindende, og hvorfor det forventes at der vil blive taget afgørende stilling til forholdet.

De øvrige danske afgørelser tillægger dog ikke dette forhold særlig betydning. I den norske fandt man helt

modsat, at ingen ansatte og ingen lokaler var helt normalt for et holdingselskab, og derfor ikke havde nogen

betydning. I den svenske dom og den internationale praksis tillægges forholdet ikke betydning.

Det skal bemærkes, at man jf. afsnit 8.1 i lovbemærkningerne til SEL § 2, stk. 1, litra c, 7. og 8. punkt lægger

vægt på, at selskabet har ”anden virksomhed” end at modtage og videreudlodde udbytte, som et kriterie der er

afgørende for, om et selskab kan anses for at være beneficial owner. Som det også er nævnt i afsnittet, efterlader

dette kriterie om ”anden virksomhed” dog en række ubesvarede spørgsmål, herunder vedrørende

holdingvirksomhed. Dette ”anden virksomhed” synes dog ikke at blive tillagt vægt i afgørelserne, men det skal

også nævnes, at afgørelserne er afsagt før lovbemærkningerne. Grundet den begrænsede anvendelse i praksis

tidligere, vurderer vi ikke, at den blive tillagt meget betydning fremadrettet.

Det må kunne konkluderes, at forholdet omkring ansatte, lokaler og selskabets substans generelt ikke har

væsentlig betydning for beneficial owner-begrebet i relation til holdingselskaber.

Økonomisk risiko vedrørende indkomsten

I den norske dom har den økonomiske risiko og valutarisikoen været afgørende for, at et selskab er blevet

anerkendt som beneficial owner. Dette er ikke tilfældet i Sverige og Danmark, hvor risikoen slet ikke nævnes.

Det er dog ikke ukendt i international retspraksis, da de canadiske domme også tillægger dette forhold stor

betydning.

Vores opfattelse

Det er meget tydeligt, at de faktiske forhold i situationerne er afgørende, hvilket kan gøre det vanskeligt at

udlede en ensidig fortolkning af begrebet beneficial owner.

Vi er enige i retsinstansernes konstatering af, at begrebet skal fortolkes autonomt. Dette synes at være helt i

overensstemmelse med kommentarerne til OECD’s MO, og sikrer desuden større retssikkerhed, da der er tale

om et internationalt begreb. Begrebet indgår i mange DBO’er landene imellem, og det er derfor også nødvendigt
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at fortolkningen ensrettes, så skatteyder kan have en berettiget forventning om de skattemæssige konsekvenser af

dispositioner, der foretages på tværs af lande.

De snævre beføjelser til den pågældende indkomst, også forstået som råderetten, er ligeledes helt centralt efter

OECD’s kommentarer til MO’en, og således meget passende at inddrage i fortolkningen. Hvorvidt der eksisterer

en faktisk forpligtelse synes at være meget åbent for fortolkning. Vi er for så vidt enige i, at såfremt man kan

udlede, at der findes en faktisk forpligtelse til at videreføre en indkomst, er der tale om snævre beføjelser. I

retspraksis bliver der dog hurtigt tale om antagelser, når man skal vurdere hvorvidt der er tale om en faktisk

(ikke juridisk forpligtelse), og i de gennemgåede sager har vurderingerne efter vores opfattelse ikke

nødvendigvis været korrekte.

Vi er meget enige i den norske dom omkring, hvad der må forstås som sædvanligt forekommende kontrol i

internationale koncerner, og herunder almindelig drift i holdingselskaber. Det er også tidligere i afhandlingen

anført, at dette er i overensstemmelse med litteraturen, og det må være nødvendigt at anerkende

holdingvirksomhed som erhvervsmæssig aktivitet, hvilket også er afsagt af Højesteret, som tidligere nævnt.

Det er dog efter vores opfattelse et paradoks, der åbner op for en problemstilling omkring holdingselskaber.

Såfremt det anses for sædvanligt, at de højere liggende ejere er repræsenteret i holdingselskabets ledelse, kan

ansætte og afskedige ledelsen og træffer beslutningen om udlodning af fri kapital, vil det være svært at se

hvornår der udøves en kontrol, der ligger ud over dette, og hvor der således vil være snævre beføjelser, og

selskabet ikke kan anerkendes som beneficial owner.

Det skal dog nævnes, at det er den norske ret, der fortolker den danske definition således, og det kan ikke

udelukkes, at de danske domstole vil have en anden opfattelse.

Vi er desuden enige i, at der skal være gennemstrømning af en indkomst, for at begrebet kan være aktuelt. Dette

synes helt grundlæggende i forhold til kommentarerne til OECD’s MO. Hensigten om eller tilstedeværelsen af

misbrug må også siges at være helt central, da der er tale om en misbrugsbestemmelse. Af samme årsag finder vi

det uhensigtsmæssigt at EU’s M/D ikke indeholder beneficial owner-begrebet, da værnet underkendes af, at EU-

direktivet i situationer kan anvendes, hvor DBO’erne ikke kan.

Selskabets substans må, i lyset af ovenstående, også være af mindre betydning, da holdingselskaber typisk ikke

har ansatte eller lokaler. Det er som nævnt også kun begrænset hvad det tillægges af betydning i sagerne, hvilket

må være passende.
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Kriteriet om ”anden virksomhed” er forholdsvis nyt, og vi forventer ikke, at dette bliver afgørende, da der ikke

tidligere er tillagt dette betydning i retspraksis, og at det desuden strider mod anerkendelsen af

holdingvirksomhed som erhvervsmæssig aktivitet.

Hvad angår den økonomiske risiko, må forholdet efter vores vurdering være af mindre betydning generelt, da det

ikke nævnes i dansk praksis, og ikke direkte fremgår af kommentarerne til OECD’s MO. Vi er dog enige i, at

kriteriet bliver relevant i eksempelvis de canadiske domme, og anvendelsen af kriteriet må derfor afhænge af de

faktiske omstændigheder i en given sag. Særlig forhøjet økonomisk risiko kan tale for mere end snævre

beføjelser.

13 Konklusion

Det er efter dansk skatteret nødvendigt at vurdere, hvorvidt et selskab er beneficial owner af en given indkomst,

når der fra et dansk selskab udbetales udbytte eller renter til et selskab hjemmehørende i et andet EU-land eller et

land hvormed Danmark har indgået en DBO, og denne indkomst videreføres til et selskab hjemmehørende i

ikke-EU-land, hvormed Danmark ikke har indgået en DBO.

Det er i disse tilfælde nødvendigt at foretage en vurdering af den umiddelbare modtager som beneficial owner,

for at afgøre hvorvidt beskatningen skal nedsættes eller frafaldes efter en DBO eller R/R og den begrænsede

skattepligt til Danmark jf. SEL, og pligten til indeholdelse af kildeskat jf. KSL således bortfalder.

Vurderingen af hvorvidt den umiddelbare indkomstmodtager er beneficial owner af den pågældende indkomst er

ikke nødvendig at foretage, for at afgøre hvorvidt EU’s M/D er gældende, da begrebet ikke indgår i direktivet.

Beneficial owner-begrebet defineres ikke i lovgivningen. I henhold til de gennemgåede afgørelser fra Danmark,

Norge og Sverige samt international retspraksis, skal beneficial owner-begrebet i forhold til DBO’erne fortolkes

med udgangspunkt i OECD’s MO og kommentarerne hertil, der danner grundlag for DBO’erne. Der er bred

enighed om, at begrebet skal fortolkes autonomt og ikke efter intern ret.

Hvordan begrebet i forhold til R/R skal fortolkes fremgår ikke tydeligt af retspraksis og litteraturen. I en enkelt

afgørelse har LSR anført, at begrebet i R/R også skal fortolkes med udgangspunkt i OECD’s MO og

kommentarerne hertil. Dette må dog stadig siges at være uvist, da EU-domstolen ikke har taget stilling til dette.

Beneficial owner-begrebet er afgrænset negativt, hvorved forstås at det defineres hvornår et selskab ikke

betragtes som beneficial owner. Fortolkningen af begrebet baserer sig på kriterier for hvornår et selskab ikke kan

betragtes som beneficial owner, der ved anvendelsen af begrebet skal vurderes.
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Begrebet skal efter kommentarerne til OECD’s MO fortolkes som et værn mod misbrug af skattemæssige

fordele når et selskab indskydes som et gennemstrømningsselskab med henblik på, at de bagvedliggende ejere

kan opnå fordele i henhold til en DBO, som ikke ville kunne opnås af ejerne direkte. Det kan også konstateres ud

fra retspraksis, at der lægges vægt på kriteriet om, at der foreligger misbrug, ved vurderingen af hvorvidt et

selskab kan opfattes som beneficial owner af en indkomst.

Videreførelse af indkomsten og dermed gennemstrømningen er et uomtvisteligt kriterie for, at et selskab kan

frakendes status som beneficial owner, og der skal forekomme gennemstrømning for, at der kan foreligge

misbrug. Disse kriterier er retspraksis fra Norge og Sverige enige i skal tillægges afgørende vægt.

Der er efter den inddragede retspraksis enighed om, at et afgørende kriterie, der lægges vægt på i vurderingen af

et selskabs status som beneficial owner af en indkomst, er selskabets beføjelser og råderet til indkomsten.

Såfremt selskabet kun har snævre beføjelser til den pågældende indkomst, kan selskabet ikke opfattes som

beneficial owner.

Kriteriet om snævre beføjelser foreligger, såfremt der for den umiddelbare modtager af indkomsten eksisterer en

forpligtelse til at videreføre indkomsten til højere liggende ejer. Denne forpligtelse kan være både juridisk eller

faktisk. En juridisk forpligtelse er objektiv, og kan eksempelvis være et gældsbrev eller en royaltyaftale.

En faktisk forpligtelse kan eksistere ud fra de faktiske omstændigheder, hvilket medfører fortolkningsmæssig

usikkerhed. En faktisk forpligtelse kan forekomme såfremt det er givet, at en indkomst skal videreføres, hvilket

kan være tilfældet når det synes at være en nødvendighed for koncernstrukturen. ØLR finder, at en faktisk

forpligtelse kan eksistere i tilfælde hvor de højere liggende ejere udøver en kontrol og styring, der ligger ud over,

hvad der sædvanligt forekommer i internationale koncerner.

Det findes i litteraturen og i norsk retspraksis normalt for et holdingselskab, at højere liggende ejere er

repræsenteret i holdingselskabets ledelse og træffer beslutning om udlodning af fri kapital, hvilket således ikke

ligger ud over sædvanlig kontrol og styring, og dermed ikke medfører, at der er tale om snævre beføjelser.

Svensk retspraksis er desuden enig i, at kriteriet om en faktisk forpligtelse skal tillægges vægt.

Generelt er der lighed mellem fortolkningen af begrebet i de inddragede nordiske lande. Den eneste betydelige

forskel er, at der i norsk retspraksis lægges vægt på et kriterie om økonomisk risiko i forhold til indkomsten,

hvilket ikke bliver inddraget i dansk og svensk retspraksis.

Man må endeligt konkludere, at der skal foretages en helhedsvurdering af de faktiske omstændigheder i den

konkrete sag, når det skal vurderes hvorvidt et selskab kan opfattes som beneficial owner af en indkomst, hvor

ovennævnte kriterier bør tillægges vægt i afgørelsen.
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14 Perspektivering

Beneficial owner-begrebet er opstået for mange år siden, men er først blevet særligt interessant i dansk ret op

gennem 00-erne, hvor SKAT fik fokus på bestemmelsen, og i en række tilfælde opkrævede kildeskat fra danske

selskaber. Efter de første slag i LSR og ØLR i 2010-2012 synes der de seneste år at have været stille omkring

begrebet i dansk retspraksis. Dette skyldes i høj grad, at flere af landsskatteretssagerne, er blevet indbragt for

højere retsinstanser, hvor de endnu ikke er blevet behandlet. Beneficial owner-begrebet i Danmark er efter vores

opfattelse stadig meget påvirket af usikkerheder, da der kun er få forhold, der er entydigt fastlagt gennem

retspraksis og lovgivning. Det vil blive meget interessant, og efter vores opfattelse også meget afgørende, hvad

udfaldet af de ikke afgjorte sager bliver. Særligt fordi vi dermed forventer, at ØLR vil blive tvunget til faktisk at

tage stilling til beneficial owner-vurderingen i en given situation.

Den nye misbrugsbestemmelse mod misbrug af EU-direktiverne i ligningslovens § 3 er tidligere nævnt kort, men

vi har ikke inddraget den nærmere, da der er tale om en særskilt misbrugsbestemmelse, der ikke relaterer sig til

beneficial owner. Bestemmelsen har dog et vist sammenfald med beneficial owner-begrebet, da det er en

værnsregel, der nægter opnåelse af utilsigtede skattemæssige fordele ved international lovgivning mv., såfremt

der er tale om et ikke reelt arrangement, der ikke er tilrettelagt af velbegrundede kommercielle årsager. Vi

forventer, at sammenfaldet vil medføre, at ligningslovens § 3 får indflydelse på fortolkningen af beneficial

owner-begrebet. Særligt ved problemstillinger omkring EU’s R/R er begge værn gældende, hvorfor det vil blive

interessant at se, hvorvidt begreberne vil blive fortolket og vurderet samlet.

Vi er fortsat uforstående overfor, hvorfor der i EU’s M/D ikke har været indføjet en bestemmelse om beneficial

owner, da dette har været tilfældet i EU’s R/R. Manglen åbner op for muligheder for misbrug, som ellers

afhjælpes i EU’s R/R og DBO’erne. Det vil blive interessant, hvorvidt ligningslovens § 3 vil hindre misbrug af

EU’s M/D, hvilket beneficial owner-begrebet ikke har været anvendeligt imod.

Det vil ligeledes blive interessant, at se effekten af de seneste års forhøjede fokus på beneficial owner-begrebet

på længere sigt. En skærpelse af beneficial owner-begrebet kan medføre, at kapitalfonde og større internationale

koncerner generelt vil tilrettelægge deres koncernstrukturer anderledes, såfremt beneficial owner-begrebet

medfører, at man i højere grad bliver pålagt dansk kildeskat. Resultaterne af den gennemgåede retspraksis har

været blandede, men der synes ikke at være nogen klar tendens til, at beneficial owner-begrebet er skærpet i en

sådan grad, at internationale koncerner vil blive ramt i så høj grad, at det vil have en globalt mærkbar effekt på

koncernstrukturer, eller nedsætte anvendelsen af skattely.
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