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Executive Summary

The purpose of this thesis is to examine the newly implemented anti-avoidance rules in the

Danish legislation regarding international tax regulation. This is achieved through analyses

and assessments of the implemented bills, L 98/2015 and L 167/2015, in relation to EU’s

changes to the Parent-Subsidiary Directive and the OECD Model Tax Convention. Through

these actions the aim of preventing tax avoidance is evaluated.

The regulations in Danish tax legislation is set out in order to provide a foundation of

understanding of the implemented changes. L 98/2015 is a specific anti-avoidance rule

dictating that no tax exemption for income received from a foreign subsidiary is provided, if

this income has induced prior tax deductions. This bill carries along with it a series of

challenges, but is conclusively found to be reasonable and in accordance with the intended

use. L 167/2015 brings about restrictions to the preliminary fixed valuation of asset as well as

the introduction of a general anti-avoidance provision in Danish tax legislation. Specifically

the latter has been the subject of extensive criticism in the public hearings from professional

organisations. The objective of this provision is to prevent tax benefits in arrangements

designed with the purpose of tax avoidance.

The OECD provides general guidance in the BEPS Project to which the Danish anti-avoidance

rules are compared. In this report, it is recommended that general and specific anti-avoidance

rules are utilized thus complementing each other.

The implementation of general anti-avoidance rules is a shift from the existing legal practice

of more specific law in Danish Tax Legislation. A lack of concrete guidance from the Danish

tax authorities as to the exact situations in which, this provision will be utilized, will initially

result in an uncertain tax environment for conducting international business.
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Indledning

Når personer og virksomheder i deres professionelle virke indgår i internationale aktiviteter,

kan der opstå en række skattemæssige udfordringer grundet differencer i nationale

skattelovgivninger. Således er staters nationale skattelovgivning som hovedregel udfærdiget

med det formål at sikre, at indkomst oppebåret i landet også beskattes i det pågældende land.

Er der imidlertid en situation, hvor en person er hjemmehørende i et land, men modtager

indkomst fra et andet land, kan den skattemæssige situation blive mere kompleks. Situationer

som denne søges afdækket i både national lovgivning og gennem internationale samarbejder.

National skattepligt kan eksempelvis være sikret ved en bestemmelse om, at personer

hjemmehørende i landet skal svare skat af al indkomst, de måtte modtage. Dermed kan der

opstå problemer i det tilfælde, at en person hjemmehørende i en stat udfører et virke i et

andet land, som denne oppebærer en indkomst for. Her kan der opstå en situation, hvor

begge stater vil pålægge personen fuld skattepligt af indkomsten, således at denne altså bliver

beskattet dobbelt. Med denne afhandling sættes der fokus på at undersøge konsekvenserne af

ny lovgivning, der er implementeret i dansk skatteret med det formål at værne mod aggressiv

skatteplanlægning, men samtidig undgå disse situationer, hvor der er risiko for, at en

indkomst bliver dobbeltbeskattet.

For at løse udfordringerne med dobbeltbeskatning og for at sikre en fair fordeling af

grænseoverskridende indkomster mellem stater har man både fra EU og OECD’s side indført

forskellige bestemmelser til håndtering heraf. Inden for EU er disse grænseoverskridende

transaktioner således underlagt en række direktiver, som landene har implementeret i egen

lovgivning, hvilket sikrer at personer ikke bliver dobbelt-beskattet. Mellem stater, der ikke

begge er medlem af EU, kan man indgå en overenskomst til at sørge for en fair fordelingen. I

Danmark har man således indgået en række dobbeltbeskatningsoverenskomster, som er

baseret meget nært på OECD’s anbefaling givet i deres modeloverenskomst.

Med implementeringen af både EU-direktiver og OECD’s modeloverenskomst er der opstået

en ny problemstilling i den internationale skatteret, nemlig den modsatte situation, hvor

ingen af landene beskatter den pågældende disposition. Dobbelt ikke-beskatning kan opstå i

det tilfælde at fordelene fra enten en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller fra EU-retten

benyttes til at skabe en situation, hvor ingen af de involverede stater beskatter indkomsten.
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Dette kan ske ved at en indkomst for en person hjemmehørende i et land, men oppebåret i et

andet land, får lempelse for indkomsten i landet hvor den er opstået, samtidig med at der ikke

er skattepligt for indkomsten i landet hvor personen er hjemmehørende. Indførslen af både

EU-direktiverne og dobbeltbeskatningsoverenskomsterne har altså skabt nogle huller i den

internationale skattelovgivning, som personer kan bruge til at minimere deres

skattebetalinger. Som andre omkostninger er en skatteomkostning et element, som en

profitsøgende virksomhed som udgangspunkt vil søge at minimere. Der kan dog i praksis

være stor forskel på, hvordan denne situation gribes an.

Typisk skelnes der mellem 3 former for skatteplanlægning, der alle har til formål at mindske

skatteomkostning i en eller anden udstrækning:

- Tax evasion

- Tax avoidance

- Tax planning

Tax evasion er den mest aggressive metode og kan beskrives som en proces, hvor

virksomheders handlinger bevidst bevæger sig på grænsen til det ulovlige eller herudover for

at minimere deres skatteomkostning så meget som overhovedet muligt. Ved denne ofte

ulovlige tilgang kan der opereres med komplekse selskabskonstruktioner, strukturer og

regler, der kan vanskeliggøre en vurdering af de underliggende økonomiske realiteter, der

skal beskattes. Gennem lande med exceptionelt fordelagtige skatteregler – såkaldte

skattelylande – eller lande med manglende skattemæssig kontrol kan sådanne ulovlige

transaktioner nemmere faciliteres, hvorfor der på politisk niveau ofte kan findes modstand

hertil.

Tax avoidance er til forskel for tax evasion en ikke-ulovlig tilgang til minimering af

skatteomkostningen. Der er her fokus på at betale så lidt skat som muligt, men dog på en

måde så alle love overholdes. Som udgangspunkt er der intet ulovligt i denne tilgang, men der

er bevidst søgt gennem lovlige selskabsstrukturer og deslige at minimere skatteomkostninger

og eventuelt opnås utilsigtet fordel af gældende regler. I denne situation vil der ofte være tale

om udnyttelse af skatteregler i et omfang, hvor der kan drages skattemæssig fordel af

utilsigtede ”huller” i skattelovgivningen. Hermed er der altså ikke ulovlig adfærd, men

dispositionerne kan alligevel med en vis optik anses som værende en uetisk adfærd.

Skattelylande kan her også være en kilde til disse skattefordele, dog inden for

skattelovgivningens rammer.
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Tax planning dækker over situationer, hvor der på en lovlig og strategisk måde, søges at opnå

den skattemæssigt mest optimale opstilling og skatteafregning. Dette er den mindst

aggressive form for skatteplanlægning, hvor virksomheden ikke søger at minimere deres skat

gennem smuthuller, men søger på lovlig og etisk vis gennem forsvarlige skattemæssige og

kommercielt funderede dispositioner ikke at andrage unødvendige skatteomkostninger.

Med den i dansk ret implementerede lovgivning sættes der især fokus på de tilfælde, hvor der

gennem forskellige konstruktioner søges at opnå en utilsigtet skattemæssig fordel.

I flere store koncerner er der lavet komplekse strukturer for at undgå at blive beskattet i lande

med relativt høj skattesats. Der har i de senere år været stor fokus på, både i medierne men

også fra skattemyndighedernes side. Dette kan bl.a. ses på de fremsatte lovforslag fra

skattemyndighederne og også på det konstante mediefokus på bl.a. placering af ”danske

skattekroner” i skattelylande. Skattemyndighederne har en naturlig interesse i at undgå, at

virksomheder flytter indtægter, der hidkommer fra aktiviteter her i landet ud uden at disse

beskattes, da skattegrundlaget og dermed statens indkomstgrundlag i så fald udvandes.

I medierne har fokus været på store internationale koncerner, som i et betydeligt omfang er

blevet beskyldt for ikke at betale tilstrækkelig skat. Man behøver ikke kigge længere tilbage

end til det omdiskuterede salg af DONG-aktier til den amerikanske investeringsbank

Goldman Sachs, hvor mange kritiserede regeringen for at sælge til et selskab, der har ry for at

anvende skattely, og dermed at staten ikke ville modtage skat af Goldman Sachs andel af

eventuelle udbytteudbetalinger fra DONG (Ritzau, 2015). Den daværende regering blev

således hevet ind i debatten om at minimere multinationale selskabers mulighed for at flytte

overskud ud af Danmark, uden at der svares skat af det til den danske stat. Eksempelvis

udtalte tidligere skatteminister Holger K. Nielsen følgende vedrørende behovet for yderligere

lovgivningsmæssige tiltag imod skatteunddragelse (Skatteministeriet, 2013):

” Vi hverken kan eller vil acceptere, at nogle selskaber og enkeltpersoner

udnytter skattereglerne så aggressivt, at de suger værdierne ud af de

lande, de opererer i, og placerer værdierne i skattelylande.”

Skatteunddragelse og korrekt beskatning af selskaber er et stort politisk og økonomisk

område, hvorpå der er meget opmærksomhed. På G20-landenes foranledning er OECD blevet
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anmodet om at udfærdige en rapport med deres anbefalinger til, hvordan der i staterne og

samarbejdet herimellem dæmmes op for international skatteunddragelse. Hermed er det

såkaldte BEPS-initiativ (Base Erosion and Profit Shifting) iværksat, der netop søger at

forhindre udhuling af skattebasen og unddragelse af skattelovgivning.

Som et parløb til OECD’s arbejde har EU ligeledes arbejdet på at udfærdige regler til, hvordan

virksomheders skatteunddragelse kan forhindres. Ud af dette er kommet ændringer til særligt

EU’s moder-/datterselskabsdirektiv, som netop er et direktiv, der blev indført for at sikre

skattepligtige mod at blive dobbeltbeskattet, men som har vist i visse tilfælde at kunne bruges

til at unddrage sig skat, når virksomheder flytter overskud henover landegrænser. Disse

ændringer er af to omgange også blevet implementeret i dansk ret, idet Danmark som

medlem af EU er forpligtet til at implementere en ændring til et EU-direktiv i den nationale

lovgivning. Disse ændringer er indført med vedtagelsen af lovforslag L 98/2015 og L

167/2015, hvor der blandt andet gives mulighed for, at skattemyndighederne kan vurdere en

disposition som værende et udtryk for omgåelse af skattelovgivning og på baggrund heraf ikke

berettiget til skattefradrag. I disse nationale lovforslag er udspil fra OECD’s udkast til BEPS-

rapport også blevet implementeret. Disse implementerede lovforslag er ikke blevet modtaget

med stor opbakning fra erhvervsliv og brancheforeninger, men har mødt massiv kritik

specielt vedrørende ovenfornævnte omgåelsesklausul.

Dette danner udgangspunkt for vores interesse i at undersøge baggrunden for denne kritik, og

hvad der kan forventes af Danmarks fremtidige skattelandskab i en international

sammenhæng efter disse vedtagne lovændringer.
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Problemformulering

Med udgangspunkt i de præsenterede skatteretlige udfordringer og lovændringer søger denne

afhandling at undersøge og kommentere på de vedtagne ændringer i dansk skatteret.

Hovedformålet med afhandlingen er hermed:

At redegøre for betydningen og omfanget af nye tiltag i dansk skatteret mod

international skatteunddragelse samt analysere følgerne af implementeringen af

disse nye bestemmelser med henblik på at kommentere og vurdere konsekvenserne af

denne lovgivning i et internationalt perspektiv.

Denne problemstilling vil vi nærmere søge at afdække gennem besvarelser af mere konkrete

underspørgsmål.

1. Hvilke skatteregler er gældende i dansk ret i forhold til grænseoverskridende

transaktioner?

2. Hvad er baggrunden for og indholdet i de i dansk ret implementerede lovforslag L

98/2015 og L 167/2015?

3. Hvilke konsekvenser og udfordringer medfører ændringen af den gældende danske

skatteret?

4. Hvordan er de implementerede lovændringer i dansk ret i overensstemmelse med

internationale organisationers udspil mod international skatteunddragelse?

Afgrænsning

Denne afhandling bevæger sig inden for rammerne af international skatteret med

udgangspunkt i den danske behandling heraf. Der er dog mange interessante

problemstillinger og ikke mindst elementer heraf, der kunne være relevante at inddrage og

undersøge. For at skærpe fokus på kerneelementer og derved søge at opnå en skarpere

analyse af den centrale problemstilling har vi således været nødsaget til at se bort fra nogle

elementer i international skatteplanlægning. Særligt skal CFC-beskatning og transfer pricing

nævnes som konkrete afgrænsninger i denne afhandlings behandlingsområde.

Afhandlingen vil således ikke inddrage overvejelser omkring CFC-beskatning, der specifikt

vedrører beskatning af mobile indkomster og flytningen af disse til et Controlled
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Foreign/Financial Company i udlandet med det formål at opnå skattefordele. Om end dette

emne kan siges at være relevant i forbindelse med udfordringer med international

skatteplanlægning, vil det ikke være i afhandlingens fokusområde at søge at udfordre denne.

En dybdegående analyse vil være et studie i sig selv og vil således ikke være til gavn for denne

afhandlings overordnede formål.

Ligeledes berører afhandlingen ikke skattemæssige problemstillinger inden for transfer

pricing-området. Afhandlingens fokus er særligt rettede mod nyligt implementerede

skatteretlige tiltag, og således vil overvejelser og prisfastsættelse af kontrollerede

transaktioner i falde inden for rammerne heraf.

Ud over afgrænsning af disse konkrete skatteområder skal det nævnes, at afhandlingen

udelukkende bevæger sig inden for en skatteretslig sfære. Forretningsmæssige overvejelser vil

således kun blive inddraget, såfremt de er af betydning for de skatteretlige dispositioner.

Regnskabsmæssige overvejelser vil ikke blive inddraget og overvejet, ej heller i forbindelse

med eventuelle interstatslige uoverensstemmelser af disse – særligt i forbindelse med

klassifikation.

Afhandlingen forholder sig konkret til danske skatteregler samt udspil fra EU og OECD.

Herudover bevæger afhandlingen sig på et mere generelt niveau, hvorfor der afgrænses fra

behandling af konkrete skattelovgivninger i andre lande samt faktisk indgåede

dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Med ovenstående afgrænsninger for afhandlingens fokusområde vil der med afhandlingen

opnås et overblik over det danske skattelandskab i internationalt perspektiv ud fra en analyse

af konsekvenserne af de implementerede bestemmelser i dansk skatteret.
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Metode

Afhandlingen tager afsæt i den retsdogmatiske metode. Hermed indledes afhandlingen med

en redegørende del, hvor danske bestemmelser vedrørende skat i international sammenhæng

gennemgås. Dette gøres primært på baggrund af love og lærebøger, som følge af de gældende

bestemmelser og en velfunderet retspraksis.

Med overblik over det eksisterende retsfundament beskrives de nye lovforslag, der er blevet

vedtaget for at opnå en indsigt i forskelle mellem tidligere gældende ret og de implementerede

bestemmelser. På baggrund heraf kan en analyse af konsekvenserne indledes.

Idet disse er helt nye forslag er disse ikke beskrevet i lærebøgerne, hvorfor analysen vil bero

sig på en gennemgang af de underliggende retskilder og vurderinger. Her tages udgangspunkt

i skatteministeriets kommentarer til lovforslaget for at belyse deres fortolkning af de nye

bestemmelser, samt relevante skatteretlige artikler. Da lovforslagene delvist er baseret på

ændringer i EU’s direktiver, vil denne del også omfatte rapporter direkte fra EU, hvor dette

findes relevant.

Dernæst benyttes høringssvar fra forskellige interessenter i forbindelse med høringsrunden til

lovforslagene samt skatteministeriets svar hertil. Disse høringssvar og kommentarer hertil vil

danne udgangspunktet for analyse og diskussion af lovforslagene.

Endeligt benyttes OECD’s BEPS-rapport som en væsentlig retskilde på området for

dobbeltbeskatningsoverenskomster. Hermed søges en vurdering af skatteministeriets

holdninger i lyset af overvejelserne i denne rapport. Afhandlingen søger dermed at opnå en

normativ beskrivelse af retsområdet på baggrund af samspillet mellem EU’s og OECD’s

anbefalinger, og disse anvendes til at kunne give en nuanceret besvarelse af hvorvidt de

danske lovændringer står mål med disse anbefalinger.

Afhandlingens primære litteratur omfatter dermed lovtekster, herunder også lovforslagene,

samt domme i det omfang, det findes nødvendigt at inkludere disse. Sekundær litteratur vil

blive anvendt i form af lærebøger, artikler, høringssvar, EU’s og OECD’s rapporter samt

skatteministeriets egne kommentarer til lovforslagene. I afhandlingens indledende

deskriptive del vil det primært være sekundær litteratur i form af lærebøger, der vil blive

anvendt, da disse kan bidrage med eksperters fortolkninger af den primære litteratur, og

dermed kan tage en mere subjektiv karakter. Dette vurderes dog ikke at være en udfordring
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for afhandlingen, idet denne litteratur beror sig på retspraksis allerede afprøvet af

domstolene. Afhandlingen tager således en kritisk tilgang til mere subjektiv litteratur.

I de efterfølgende afsnit hvor afhandlingen bevæger sig over i en analyserende og sidenhen

diskuterende og vurderende fase, vil den sidste del af den sekundære litteratur blive inddraget

i form af artikler, men primært i form af høringssvarene, som vil være drivkraften for

kritikken mod lovforslagene. Høringssvarene må anses som værende en art af kvalitativ

analyse afgivet af organisationer med stor faglig og professionel indsigt i området. Her er der

en klar distance fra den objektive litteratur, og kommentarerne i høringssvarene må således

forventes at være af partiel subjektiv karakter, idet de kommer fra interesseorganisationer,

der har interesse i at varetage egne eller medlemmers fordele. Ved at fokusere på de

organisationer, der varetager aktører i skattelandskabets interesser, opnås størst validitet,

idet deres holdninger må være drevet af den effekt, ændringerne kan påtænkes at få på

retspraksis.

Det er derfor vigtigt, at synspunkterne fra de forskellige parter præcist og sagligt gengives, og i

første omgang uden at påføre egne holdninger til disse, da vi kun derved opnår en præcis

”måling” af aktørernes forventninger til konsekvensen af ændringerne. Først efter en foretaget

objektiv analyse af de forskellige holdninger, kan holdninger bringes i spil mod hinanden, for

at nå frem til en vurdering der er støttes af en valid og pålidelig analyse, og som derved søges

at blive så objektiv som mulig.

For at sikre en multifacetteret tilgang benyttes derfor kommentarerne fra skatteministeriet

som modstykke, og desuden bringes relevante artikler i spil for at kunne belyse området fra

flere perspektiver. Til sammenhold hermed inddrages OECD’s holdninger, som de kommer til

udtryk i BEPS-rapporten, for at give den mest nøjagtige vurdering af effekterne af udspillet.

Ved denne tilgang sikres reliabilitet i afhandlingen med inddragelsen af adskillige væsentlige

perspektiver. Synspunkterne søges her præcist og sagligt gengivet fra de forskellige parter.

Først efter at have foretaget en objektiv analyse af de forskellige holdninger, vurderes disse i

forhold til hinanden for at nå frem til en vurdering, der støttes af en valid og pålidelig analyse.

Herved søges det at analysen gøres så objektiv som mulig. Efterfølgende denne proces anføres

egne kommentarer og indspark til disse problemstillinger.

Som anført tages der udgangspunkt i en retsdogmatiske metode, som primært er en

deskriptiv metode, men dog indeholder elementer af normative tilgange i form af de lege

ferenda, hvor det søges af forbedre en nuværende lov eller decideret komme med forslag til
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nye love. Det er ikke hovedformålet med denne afhandling og de lege ferenda kommer derfor

primært til udtryk i opgaven i form af skatteministeriets kommentarer, til hvordan retspraksis

bliver efter indførslen, samt høringssvarenes kommentarer vedrørende specifikke ændringer

til lovforsalget eller konsekvenser ved at indføre det i sin nuværende form. Gennem

afhandlingens behandling af problemfeltet gennem ovenstående tilgang vil egne

kommentarer dog grænse til de lege ferenda. Dog kommenteres ikke konkret på, hvordan

lovene bør tolkes ved domstolene, og denne afhandling omfatter derfor ikke et element af

sententia ferenda. Snarere vil afhandlingens konklusion søge at afdække, hvorvidt Danmark

passer ind i rammerne af de tiltag, der lægges an til fra bl.a. OECD’s side.

Afhandlingen bringer således de forskellige vinkler i spil mod hinanden i det sidste

vurderende stadie, hvor der gennem en deduktiv slutning søges endelig konklusion på

konsekvenserne på baggrund af de analyserede retskilder.
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Afhandlingens struktur

Processen for afhandlingens afdækning af problemfeltet kan opstilles som følger:

Figur 1

Således kan det ses illustreret, hvilke overordnede rammer afhandlingen bevæger sig inden

for.

Indledning: I indledningsafsnittet gives en introduktion til den overordnede problemramme

samt relevansen af denne. Indledningen leder frem til den problemformulering, der kommer

til at forme resten af opgaven, samt underspørgsmål skal skabe klarhed over tilgangen til

afklaring af det overordnede problem.

Metode: Med metodeafsnittet redegøres der for afhandlingens metodiske approach til at

belyse problemstillingen. Her tages stilling til afhandlingens konkrete fremgangsmåde og

overvejelser vedrørende litteratur og kildekritik.

Gældende skatteret: Afsnittet vil lægge fundament for den skatteretlige forståelse af dansk

og international skatteret, der bygges på i afhandlingens analytiske afsnit. Her gennemgås

eksisterende skatteret, hvormed der skabes klarhed over væsentlige elementer heri.

Indledning

Problemformulering

Metode

Gældende skatteret

L 98/2015

L 167/2015

BEPS

BEPS og dansk skatteret

Konklusion

Perspektivering
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Analyse: Heri gennemgås de ændringer, som der med afhandlingen ønskes afklaring af.

Lovforslagene L 98/2015 og L 167/2015 analyseres efter den metodiske tilgang, hvor

indholdet gennemgås, og effekterne heraf vurderes. Her vil også OECD’s BEPS-rapport blive

inddraget, og det undersøges, hvilke overvejelser og retningslinjer denne fremsætter. Dette

munder ud i en generel diskussion af specifikke og generelle værnsregler mod

skatteunddragelse.

BEPS og dansk skatteret: I det overordnede diskuterende afsnit vurderes konsekvenserne

af den implementerede lovgivning i dansk ret. Der kommenteres på effekten af denne

lovgivning og vurderes, hvorvidt denne stemmer overens med formålet. Dette belyses ved en

vurdering af de forskellige holdninger og argumenter, der er fremkommet gennem analysen.

Konklusion: På baggrund af afhandlingens undersøgelser og resultater heraf konkluderes

der på den fremsatte problemformulering. Her opsummeres afhandlingens væsentligste

pointer og munder ud i en samlet besvarelse.

Perspektivering: Her fremsættes bud på, hvad andre tilgange havde betydet for

afhandlingen. Dette medfører også belysning af hvilke andre områder, der vil kunne bidrage

til en større overordnet forståelse af afhandlingens behandlingsområde.
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Gældende skatteret

Formålet med dette afsnit er at give en generel beskrivelse af gældende ret på området

vedrørende internationale selskabers kapitalbevægelighed og udnyttelse af forskellige

forretningsmuligheder i internationale koncerner. Love og bestemmelser på området

gennemgås for at opnå et grundlæggende skatteretligt fundament for den videre behandling.

Kriterier for skattepligt

Der påhviler i Danmark ubegrænset skattepligt for hjemmehørende selskaber efter

selskabsskatteloven § 1, stk. 1. Hermed er hjemmehørende danske selskaber altså fuldt ud

skattepligtige til Danmark. Kriterierne for, hvornår et skattesubjekt kan siges at være

hjemmehørende fremgår også af denne bestemmelse. Generelt for selskaber gælder det, at der

påhviler skattepligt, såfremt disse er indregistrerede efter selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1.

Ud over dette registreringskriterium gælder der efter selskabsskatteloven § 1, stk. 6 et

kriterium for beliggenheden af ledelsens sæde. Herefter skal selskaber anses for

hjemmehørende her i landet, hvis ledelsen har sæde her. Dette gælder, uanset hvor selskaber

eventuelt er indregistreret. Placeringen af ledelsens sæde skal forstås som den lokalitet, hvor

den daglige ledelse foregår.

Har et selskab hjemsted i to forskellige stater efter disses interne skatteregler, opstår en

situation med dobbeltdomicil. Hermed opstår en problemstilling, hvor der i realiteten er

skattepligt til begge stater. Mellem stater søges denne situation ofte afhjulpet gennem

indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster, hvormed staterne afklarer fordelingen af

skattebyrden. I OECD’s modeloverenskomst artikel 4 anføres dobbeltdomicilklausul,

hvorefter selskabet i relation til overenskomsten kun anses for at være hjemmehørende i en af

staterne. Sådanne situationer med dobbeltdomicil kan ofte forekomme, hvis et selskab er

registreret i en stat, men ledelsen udføres de facto i en anden, og at dette i begge stater

medfører hjemsted og hermed ubetinget skattepligt. Efter bestemmelserne i artikel 4

prioriteres hovedsædekriteriet over registreringskriteriet, hvorfor den stat, hvori ledelsen

udfører sit virke i dobbeltbeskatningsoverenskomstens regi bliver domicilstat, mens den

anden stat anses som kildestat. Gennem denne prioritering af kriterierne for hjemsted opnås

altså en afklaring af det skatteretlige domicilland, hvorved uklarheder og risiko for dobbelt

skattebyrde i gældende skatteret søges minimeret.
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Der har været rejst tvivl om hvorvidt skattepligten til Danmark er betinget af at ledelsen har

deres sæde her i landet, hvilket et flertal af dommere ved en højesteretsafgørelse fandt ikke at

være tilfældet, hvorfor de i den givne sag fandt at to selskaber var fuldt skattepligtige til

Danmark på trods af at hovedsædet lå i USA (SKM2007.151.HR, 2007).

Territorialindkomstprincippet

I forhold til at afgøre hvor stor en indkomst, der skal beskattes i et dansk selskab, der også

driver forretning i udlandet, tages der inden for dansk selskabsskatteret udgangspunkt i et

territorialindtægtsprincip. Hermed opgøres et selskabs skattepligtige indkomst som den

indkomst, der kan tilskrives dansk territorium, jf. selskabsskatteloven § 8, stk. 1. Dette gælder

som udgangspunkt, medmindre undtagelsesbestemmelser i stk. 2 til 8 gøres gældende, eller

såfremt international sambeskatning efter selskabsskatteloven § 31 A tilvælges, eller der

foreligger en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de kontraherende stater, som dikterer

beskatningsretten til indtægten.

På baggrund af territorialindtægtsprincippet medregnes indtægter og udgifter, som kan

henføres til fast driftssted eller fast ejendom beliggende i en fremmed stat, Færøerne eller

Grønland ikke til selskabets skattepligtige indtægt som følge af de undtagelsesbestemmelser,

der findes i selskabsskatteloven § 8, stk. 2. Benyttelsen af dette princip medfører altså, at det

umiddelbart kun er indtægter, der vedrører dansk territorium, som er skattepligtige til

Danmark, mens indtægter i udenlandsk fast driftssted skal beskattes efter udenlandsk

skattelovgivning.

Fast driftssted

Udenlandske selskaber med faste driftssteder i Danmark er pålagt begrænset skattepligt

hertil, jf. selskabsskatteloven § 2. I det væsentligste svarer denne beskatning af faste

driftssteder til beskatning af selskaber efter selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a, dog med

visse undtagelser. For at anvende disse bestemmelser skal der dog foreligge et faktisk fast

driftssted med et vist omfang af økonomisk aktivitet samt beslutningskompetence. Hermed er

det altså et krav, at der er tale om en erhvervsvirksomhed for at beskatte denne som værende

et fast driftssted. For beskatningen af faste driftssteder er det især afgrænsningen af, hvad der

konstituerer et fast driftssted, der har betydning for skattepligten. Er der afvigelser mellem

staters skattelovgivning – her specielt med hensyn til definitionen på et fast driftssted – kan

flere utilsigtede konsekvenser for beskatning af internationale selskaber opstå. Såfremt et fast
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driftssted i den anden stat ikke anses som værende et selvstændigt skattesubjekt, men

derimod som værende skattetransparent, vil de umiddelbare skattemæssige konsekvenser

være, at indtægten fra det faste driftssted i Danmark beskattes som følge af dets begrænsede

skattepligt til Danmark, men også i den anden stat som indtægt fra fast driftssted. Hermed

opstår altså en situation med dobbeltbeskatning af den samme indtægt som følge af

manglende koordination mellem de kontraherende staters skattelovgivning.

I Danmark er denne situation søgt løst ved indførsel af specifikke værnsregler i

selskabsskatteloven § 2 A. Med disse værnsregler tages der ved klassifikation af status som

selvstændigt skattesubjekt udgangspunkt i den selvsamme klassifikation, der foretages efter

den kontraherende stats skattelovgivning. Anses et fast driftssted som værende transparent i

den kontraherende stat, hvormed det ikke beskattes, anses det ligeledes efter danske regler

som værende transparent. Den ændrede klassifikation er imidlertid kun skatteretligt

gældende, idet den selskabsretlige klassifikation ikke ændres.

Dobbeltbeskatning og dobbelt ikke-beskatning

Såfremt der for en indtægt ifølge interne skatteregler både skal svares domicilskat og

kildeskat, foreligger der dobbelt skattebyrde. Den modsatte situation kunne også forestilles –

altså hvor en indtægt efter interne skatteregler ikke beskattes i hverken domicil- eller

kildeland. Ingen af disse situationer er tiltænkte eller ønskværdige i international skatteret ud

fra en betragtning af fordeling af skattebyrden og den tilsvarende skatteindtægt.

En måde at imødegå disse problemstillinger er ved indgåelse af dobbeltbeskatnings-

overenskomster. Ofte med udgangspunkt i OECD’s modeloverenskomst udarbejder de

involverede stater – oftest to – en traktat, hvori en fordeling af beskatningsretten mellem de

involverede parter aftales. Selvom denne modeloverenskomst kun er en model for

udformningen af dobbeltbeskatningsoverenskomster, har den også fortolkningsmæssige

betydning for de enkelte dobbeltbeskatningsoverenskomster. Udgangspunktet er her, at den

skattepligtiges hjemland, domicillandet, har ret til beskatning efter en globalindkomst-

betragtning. Modeloverenskomsten regulerer herefter fordelingen af beskatningsretten

mellem domicillandet og landet, hvori den økonomiske aktivitet udøves, kildelandet.

Modeloverenskomsten kan udelukkende anvendes til lempelse af skattepligt og hjemler

således ikke egenhændigt skattepligt. Disse fordelingsbestemmelser fremgår af

modeloverenskomstens artikel 6 – 22. I tilfælde, hvor beskatningsretten tildeles kildelandet,
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er domicillandet pålagt at yde lempelse herfor efter artikel 23 A og B, hvorved der tages højde

for domicillandets beskatningsret for globalindkomst.

Domicil- og kildelandsbeskatning

Den generelle fordelingsbestemmelse af beskatningsretten fremgår af artikel 7 i OECD’s

modeloverenskomst. Heri angives det, at fortjeneste, som er indvundet af et foretagende i en

kontraherende stat, kun kan beskattes i denne stat, medmindre foretagendet driver

erhvervsvirksomhed i den anden kontraherende stat gennem et der beliggende fast driftssted.

Ud fra specifikationerne, der fremgår af artikel 3, skal ”foretagende i en kontraherende stat”

forstås som et foretagende, der drives af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende

stat. Hermed har kun domicillandet altså beskatningsret, mens kildelandet er fraskåret en

beskatning af indtægten, såfremt der ikke er etableret fast driftssted i kildelandet. I dette

tilfælde er domicillandet heller ikke pålagt at yde lempelse for beskatningen, da der ikke er

beskatning af foretagendets indtægt i kildelandet. Er der derimod etableret fast driftssted i

kildelandet, hvortil indtægten kan henføres, har kildelandet beskatningsret hertil efter artikel

7. Med kildelandets beskatning af indtægten, skal domicillandet altså lempe for beskatningen

for at undgå dobbeltbeskatning.

Begrebet ”fast driftssted” defineres i OECD’s modeloverenskomst artikel 5 med dertilhørende

undtagelser. Ved indgåelse af en dobbeltbeskatningsoverenskomst undgås hermed risici ved

forskelle i lokale skattesystemers interne definitioner af begrebet og de skattemæssige

konsekvenser, som disse kunne medføre. Det angives yderligere i artikel 3, stk. 2, at der ved

anvendelsen af overenskomsten skal tages udgangspunkt i de heri angivne definitioner. Det er

først i de tilfælde, hvor definitionerne ikke fremgår af modeloverenskomsten, at der skal tages

udgangspunkt i intern skatteret. Praksis i international skatteret lægger sig dog op ad en

autonom fortolkning, hvor der altså søges et resultat uden inddragelse af intern ret

(Michelsen et al. , 2013).

Lempelse generelt

Lempelse af beskatning i domicillandet efter modeloverenskomsten skal finde sted, hvis

beskatningsretten efter fordelingsbestemmelserne i artikel 6 – 21 er tildelt kildelandet.

Hermed skal domicillandet altså ikke lempe for beskatningen, hvis kildelandet efter disse

bestemmelser ikke er tildelt beskatningsretten. Alt efter hvad der er aftalt i den enkelte

dobbeltbeskatningsoverenskomst, kan forskellige lempelsesmetoder til ophævelse af
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dobbeltbeskatningen benyttes. Der fremsættes i modeloverenskomsten to lempelsesmetoder,

som domicillandet efter omstændighederne skal yde lempelse efter, eksemptionsmetoden i

artikel 23 A og creditmetoden i artikel 23 B.

Efter modeloverenskomstens eksemptionsmetode skal indkomst eller formue, som

kildelandet er tildelt beskatningsretten til, som udgangspunkt fritages for beskatning i

domicillandet. Efter artikel 23 A, stk. 3 skal der i tilfælde, hvor en person er hjemmehørende i

en af de kontraherende stater og oppebærer indkomst eller ejer formue, som efter

overenskomsten er undtaget fra beskatning i denne stat, tages hensyn til den skattefritagne

indkomst eller formue ved skatteberegningen. Hermed er der i modeloverenskomsten indført

et progressionsforbehold. For anvendelsen af denne lempelsesmetode er det uden betydning

for domicillandets lempelse, at der rent faktisk er pålagt skat i kildelandet. Idet der i

domicillandet beregnes skat af den samlede indkomst og lempes skattebetaling for den del af

indkomsten, der tilfalder kildelandet, afhænger beskatningen i domicillandet udelukkende af

de interne skatteregler. Dette kan muligvis medføre en situation med dobbelt ikke-

beskatning, som dog i visse dobbeltbeskatningsoverenskomster er søgt afklaret ved indførsel

af bestemmelser om subsidiær beskatningsret, hvormed domicillandet alligevel kan påligne

skat, såfremt kildelandet ikke kan udnytte beskatningsretten. Subsidiær beskatningsret er dog

ikke indført som en bestemmelse i OECD’s modeloverenskomst, hvorfor den må betragtes

som en undtagelse frem for en regel.

I danske dobbeltbeskatningsoverenskomster beregnes progressionsforbeholdet oftest efter ny

metode. Denne adskiller sig fra den i modeloverenskomsten angivne metode ved, at den

lempelsesberettigede indkomst medtages i den danske indkomstopgørelse, og skatten

beregnes som normalt. Først efter beregning af den danske skat uden lempelse beregnes den

faktiske lempelse ud fra danske skatteregler. Den nye og gamle metode for beregning af

progressionsforbeholdet når dog frem til samme skattelempelse, men kan give forskelle i den

opgjorte skattepligtige indkomst.

Såfremt det beløb, der kan pålignes kildeskat er omfattet af modeloverenskomstens artikel 10

eller 11, som vedrører udbytter og renter, skal domicillandet indrømme fradrag med et beløb

svarende til den skat, der er erlagt i kildelandet, jf. artikel 23 A, stk. 2. Efter denne artikel

benyttes altså creditmetoden til beskatningslempelse for udbytter og renter. Fradragsbeløbet

kan imidlertid ikke overstige den del af skatten, der kan henføres til disse indkomster. Det

fremgår her også af stk. 4, at den generelle eksemptionsbestemmelse i stk. 1 ikke kan finde
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anvendelse på indkomst eller formue fra en stat, når den anden stat anvender

bestemmelserne til at fritage sådan indkomst eller formue fra beskatning eller anvender

bestemmelserne i stk. 2 i artikel 10 eller 11 på sådan indkomst. Stk. 2 i disse artikler omfatter

den situation, hvor modtager af henholdsvis udbytte eller renter ikke er den retmæssige ejer

af disse, hvorefter domicillandet kan påligne skat, dog med visse procentvise begrænsninger.

I modeloverenskomstens artikel 23 B præsenteres creditmetoden for ophævelse af

dobbeltbeskatning. I modsætning til eksemptionsmetoden, hvor domicillandet fritager den

pågældende indkomst eller formue fra beskatning, er hovedprincippet i creditmetoden, at der

gives fradrag i domicillandet for den i kildelandet betalte skat. Efter bestemmelserne i artikel

23 B, stk. 1, litra a skal domicillandet tillade fradrag i den hjemmehørende persons

indkomstskat eller formueskat med et beløb lig den erlagte henholdsvis indkomst- eller

formueskat i kildelandet. Størrelsen af dette fradragsbeløb er dog begrænset til den del af

skatten, som kan beskattes i den anden stat. Hermed sikres det, at fradragsbeløbet ikke

overstiger den i domicillandet beregnede skat af den pågældende indkomst. I stk. 2 af denne

artikel tages der som ved eksemptionsbestemmelsen et progressionsforbehold for tilfælde,

hvor der i kildelandet ikke er hjemmel til beskatning. I denne situation skal der ved

skatteberegningen af øvrig indkomst og formue tages hensyn til den indkomst eller formue,

der i kildelandet er undtaget for skat.

Med begrænsningen af fradragsbeløbet i creditmetoden opnås en sikkerhed for den faktisk

betalte skat. Idet fradragsbeløbet i domicillandet ikke er større end den i kildelandet betalte

skat, er der ved denne metode – modsat eksemptionsmetoden – et dependent forhold mellem

skattepåligningen i domicil- og kildeland. Dette forhold påvirkes ligeledes af den specifikke

creditlempelsesmetode, der anvendes. Efter modeloverenskomstens artikel 23 B anføres som

ovenfor beskrevet den almindelige creditmetode. Andre metoder omfatter fuld credit, hvor

der gives lempelse for det fulde beløb, der er betalt i den anden stat og som kan beskattes i

den anden stat, og matching credit, hvor creditlempelsen beregnes ud fra den skat, som

kildelandet ville kunne have krav på, såfremt særlig lovgivning, der tilgodeser udenlandske

investeringer ikke ville kunne gøres gældende. Hermed vil matching creditmetoden særligt

være anvendelig i dobbeltbeskatningsoverenskomster med lande, der fordrer investeringer fra

udenlandske parter. Dette vil særligt være ulande eller lande med mindre udviklede

skattelovgivninger.
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Mens skattefritagelsen i domicillandet efter eksemptionsmetoden var uafhængig af den

faktiske erlagte skat i kildelandet, er fradraget efter creditmetoden afhængig af den erlagte

skat i kildelandet. Hermed kan der altså være mere gunstige lempelsesforhold efter

eksemptionsmetoden end ved creditmetoden.

Lempelse i dansk ret

Ved anvendelsen af lempelsesbestemmelserne i OECD’s modeloverenskomst må der tages

hensyn til, at dobbeltbeskatningsoverenskomsten ikke udgør selvstændig juridisk hjemmel til

beskatning samt at skatteyder kan fravælge at benytte de angivne bestemmelser. Der er altså

mulighed for at se bort fra de lempelsesmuligheder, der præsenteres i dobbeltbeskatnings-

overenskomsten og tage udgangspunkt i eventuelle lempelsesbestemmelser implementeret i

national ret. Hermed kan det i visse situationer være fordelagtigt inden for dansk ret at

benytte sig af de lempelsesregler, der primært findes i ligningsloven § 33. Det er ligeledes

disse regler, der må benyttes i den situation, hvor der ikke er indgået en dobbeltbeskatnings-

overenskomst mellem Danmark og kildelandet. Den generelle lempelsesregel i ligningsloven §

33 foreskriver lempelse som almindelig credit, dog i overensstemmelse med eventuelle

indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster, jf. ligningsloven § 33, stk. 2. Efter ligningsloven

§ 33, stk. 2 kan der ikke gives større lempelse end det beløb, den anden stat har ubetinget krav

på at oppebære. Hermed er der altså i national ret hjemlet en undtagelse til den generelle

regel om, at bestemmelserne i en indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke kan øge

beskatningen i en given situation. Ved beregning af den maksimale lempelse efter

ligningsloven § 33 F i henhold til LL § 33 eller indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst, skal

de udgifter, der vedrører den beskattede indkomst, fratrækkes. Fordelingen af de udgifter, der

ikke umiddelbart kan henføres til dansk eller udenlandsk indkomst behandles i ligningsloven

§ 33 F, stk. 2, hvorefter disse skal fordeles efter forholdet mellem dansk og udenlandsk

bruttoindkomst.

Den maksimale lempelse kan hermed beregnes efter ligningsloven § 33, stk. 1 som den del af

den samlede danske skat, der efter forholdet mellem den i kildelandet beskattede del af

indkomsten og den hele i Danmark beskattede del, falder på kildelandets del af indkomsten.

Det nævnte forhold udgør hermed skattefradragsprocenten, mens den i kildelandet betalte

skat udgør den reelle lempelse. Gennem denne beregning sikres det, at det opnåede fradrag

ikke er højere end det i Danmark beskattede beløb, hvilket også er i overensstemmelse med

stk. 2 i modeloverenskomstens artikel 23 A og 23 B.
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I forbindelse med lempelse for dobbeltbeskatning under dansk intern ret skal igen henvises til

selskabsskatteloven § 8, stk. 2, hvorefter danske selskaber som udgangspunkt ikke skal

indregne udenlandsk fast ejendom eller fast driftssted til dansk skattepligtig indkomst.

Valg af lempelsesmetode

Hvilke lempelsesmetoder, der finder anvendelse, er afhængig af, hvad der er aftalt ved

indgåelsen af den konkrete dobbeltbeskatningsoverenskomst. Valget af lempelsesmetode

bunder i politiske og økonomiske overvejelser, specielt med hensyn til skattemæssig

neutralitet. Den gennemgående tanke er her, at skattereglerne bør påvirke valget af

økonomiske dispositioner mindst muligt. Således sikrer lempelse efter eksemptionsmetoden

skattemæssig neutralitet i kildelandet, mens creditmetoden sikrer skattemæssig neutralitet i

domicillandet.

Wienerkonventionen af 1969

Ved tvister eller uklarheder mellem de kontraherende stater skal en dobbeltbeskatnings-

overenskomst fortolkes på baggrund af bestemmelserne om folkeretlige traktater, som blev

tiltrådt og ratificeret af Danmark ved Wienerkonventionen i 1969. Efter denne skal folkeret-

lige traktater – omfattende dobbeltbeskatningsoverenskomster – anvendes og fortolkes i

overensstemmelse med bestemmelserne heri. Wienerkonventionen af 1969’s artikler 31-33

omhandler specifikt fortolkningen af folkeretlige traktater. Dennes artikel 31, stk. 1 anfører, at

en traktat skal fortolkes i god tro, hvormed der forstås loyalt i overensstemmelse med den

sædvanlige betydning, der måtte tillægges traktatens udtryk i deres sammenhæng og belyst af

hensigt og formål (Wienerkonventionen, , 1969). Generelt er det gennemgående for disse

fortolkningsbestemmelser, at der tolkes i overensstemmelse med traktatens hensigt, formål,

sammenhæng og sædvanlige betydning. Der lægges altså vægt på en objektiv fortolkning af

traktaten. For fortolkningen af indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster betyder dette, at

disse må fortolkes i overensstemmelse med eksempelvis kommentarerne til OECD’s

modeloverenskomst, idet disse danner rammen, som de enkelte aftaler er baseret på

(Michelsen et al., 2013).

I fortolkningen af en traktat skal der efter Wienerkonventionens artikel 31, stk. 2 ud over

selve teksten inklusive præambel og bilag også tages hensyn til eventuelle efterfølgende

aftaler mellem deltagerne vedrørende traktatens fortolkning eller anvendelsen af dens

bestemmelser. Efterfølgende praksis vedrørende en traktats anvendelse samt relevante
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folkelige retsregler, som finder anvendelse i forholdet mellem de kontraherende parter, skal

ligeledes medtages i fortolkningen af traktaten. Såfremt det kan godtgøres og hermed er klart

dokumenteret, at der er en fælles intention hos kontraktparterne, skal dette tillægges særlig

betydning ved fortolkningen efter artikel 31, stk. 4. Hermed lægges der også værdi til en

subjektiv fortolkning af traktaten. Det må dog hertil antages, at en sådan subjektiv fortolkning

i praksis skal tillægges en lavere fortolkningsmæssig værdi end de konkret objektive

fortolkningsbestemmelser.

Såfremt fortolkning efter bestemmelserne om almindelig fortolkning i artikel 31 fører til et

flertydigt, uklart eller meningsløst fortolkningsresultat, hjemler artikel 32 anvendelsen af

supplerende fortolkningsmidler. Disse fortolkningsmidler udgøres af forarbejderne til

traktaten og selve omstændighederne ved dennes indgåelse. Hermed kan disse altså benyttes

bekræftende i forhold til den betydning, der fremkommer ved fortolkning efter artikel 31 og

en yderligere konkretisering heraf.

Udbytte

I det følgende gennemgås de danske regler, der påvirker samspillet mellem danske og

internationale virksomheder, herunder specielt udbyttebeskatning. Udbytteudlodninger er en

meget ligetil måde, hvorpå selskaber kan flytte overskud eller fri kapital rundt i en koncern.

Dermed kan det også give muligheder for at flytte indtægter fra et skattedomicil til et andet.

OECD’s modeloverenskomst

Ved beskatning af udbytte lægges der vægt på forholdet mellem udbytteudlodder og –

modtager. Udbytter fra datter- eller koncernselskabsaktier, der udloddes til et fuldt

skattepligtigt moderselskab, er efter selskabsskatteloven § 13, stk. 1 som udgangspunkt

skattefrit. Heri er dog lagt det forbehold, at hvis det udbyttegivende selskab hjemmehørende i

udlandet har fradrag for udlodningen, tilregnes modtagelse af udbyttet skattepligtig

indkomst, medmindre beskatningen frafaldes eller nedsættes efter moder/-datterselskabs-

direktivet. Ved datterselskabsaktier forstås aktier, der ejes af et selskab, der ejer mindst 10 %

af aktiekapitalen, mens der ved koncernselskabsaktier forstås aktier, hvor disses ejer er

sambeskattet eller kan sambeskattes efter selskabsskatteloven § 31 A, jf. definition på hhv.

datter- og koncernselskabsaktier samt undtagelser hertil i aktieavancebeskatningsloven §§ 4

A og 4 B. OECD’s definition på datterselskabsaktier afviger fra den interne danske
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skatteretlige, da moderselskabet efter artikel 10, stk. 2 skal eje mindst 25 % af kapitalen i

selskabet, for at dette udgør et datterselskab.

Artikel 10 i OECD’s modeloverenskomst adresserer fordelingen af beskatningsretten mellem

kildeland og domicilland ved udlodning af udbytte fra et selskab en kontraherende stat til

aktionærer i en anden kontraherende stat. Efter artikel 10, stk. 1 er det udgangspunktet, at

udbytte kan beskattes i aktionærens domicilland, men kildelandet har også mulighed for

beskatning efter artikel 10, stk. 2. Kildelandet kan således indeholde op til 5 % af

bruttoudbyttet, hvis udbyttemodtager er et selskab, der ejer mindst 25 % af det udbetalende

selskab – eller alternativt 15 % af bruttoudbyttet i alle andre tilfælde. Såfremt der indeholdes

kildeskat af det udloddede beløb, skal domicillandet yde almindelig creditlempelse herfor, jf.

artikel 23 A, stk. 2 og artikel 23 B, stk. 1.

Udlodder et dansk datterselskab udbytte til et begrænset skattepligtigt moderselskab, skal der

som hovedregel ikke ske dansk beskatning. Det er dog en betingelse herfor i aktieavance-

beskatningsloven § 4 A, at beskatning af udbyttet skal frafaldes efter en dobbeltbeskatnings-

overenskomst eller moder-/datterselskabsdirektivet.

I OECD’s modeloverenskomst følger det af artikel 10, stk. 2, at udlodningen kan nedsættes i

kildelandet, hvormed udlodningen kan ske skattefrit. Udlodningen af udbytte fra datter-

selskab til moderselskab vil hermed være skattefri, såfremt der foreligger en dobbelt-

beskatningsoverenskomst mellem Danmark og domicillandet, og der tages udgangspunkt i

bestemmelsen i modeloverenskomsten. Yderligere er det et krav for skattefrihed efter OECD’s

modeloverenskomst for datter- og koncernselskabsaktier, at udbytteudlodningen fra et dansk

selskab ikke blot er en videreudlodning af modtaget udbytte fra et udenlandsk datter- eller

koncernselskab, hvor det danske selskab ikke er den retmæssige ejer af udbyttet, jf.

selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra c. Hermed er der værnet for koncernstrukturer, der søger

at minimere deres skattebetaling gennem omgåelse af tilsigtet skattepligt ved benyttelse af

gennemstrømningsselskaber.

Sker udbytteudlodningen ikke fra et datterselskab eller et koncernforbundet selskab, men der

altså er tale om porteføljeaktier, er udlodningen ikke skattefri. Er udbyttemodtager fuldt

skattepligtig til Danmark, medregnes denne udlodning som skattepligtig indkomst fra

modtager. Har det udbyttemodtagende selskab i denne situation begrænset skattepligt til

Danmark, skal der efter SEL § 2, stk. 1, litra c ved udlodning indeholdes kildeskat efter

kildeskatteloven § 65.
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OECD’s definition af udbytte fremgår af artikel 10, stk. 3 som en række generelle eksempler.

Herudover henvises der her til kildelandets skattelovgivning i det tilfælde, hvor andre

selskabsrettigheder, der ikke specifikt er nævnt, behandles på samme måde som indkomst fra

aktier. Dette medfører altså, at såfremt kildelandet anser en betaling til aktionærer i

domicillandet som udlodning af udbytte, er denne kvalifikation også gældende i domicil-

landet, selvom en sådan betaling ikke anses som sådan i domicillandets interne ret. I

modeloverenskomsten er der altså taget højde for en mulig forskellig klassifikation af udbytte

gennem denne værnsregel, som kan siges at være meget lig den interne danske skatteretlige

værnsregel i selskabsskatteloven § 2 B, hvor de danske kriterier for skattetransparens

ligeledes følger den anden stats interne lovgivning.

Moder-/datterselskabsdirektivet

Behandlingen af udbytte mellem moder- og datterselskaber i hvert sit medlemsland eller et

fast driftssted for en virksomhed i et andet landet, behandles inden for EU-ret i moder-

/datterselskabsdirektivet. Formålet med direktivet er at sikre ens behandling af udlodning af

udbytte mellem moder- og datterselskab, hvad enten disse er hjemmehørende i samme eller i

forskellige medlemsstater. Direktivet har således indflydelse på den skattemæssige

behandling af udbytte i begge stater. Efter direktivets artikel 5 er et datterselskabs udlodning

til moderselskabet fritaget for kildeskat, jf. også selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra c for

intern dansk skatteret. Moderselskabets domicilland har herefter to muligheder for

behandling af udbytteindtægten, jf. artikel 4. En mulighed er helt at undlade at beskatte

udbyttet, hvorved beskatningen af udbytte altså helt frafalder – dette er eksemptionsmetoden.

Alternativt kan domicillandet beskatte udbytteindtægten, men give moderselskabet tilladelse

til at trække tidligere betalt selskabsskat, der er betalt på lavere niveau og vedrører dette

overskud, fra det skyldige skattebeløb op til en grænse på det skyldige skattebeløb -

creditmetoden. For at benytte denne alternative mulighed med creditlempelse er det et krav,

at ethvert selskab og datterselskab er på lavere niveau er omfattet af direktivets definitioner af

selskab moder-, datterselskab eller fast driftssted, jf. artikel 2 og 3. Et moderselskab er heri

defineret som et selskab i en medlemsstat med en kapitalandel på mindst 10 %, hvor

kapitalandelskriteriet efter bilateral aftale kan erstattes af stemmeretskriteriet.
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Renter

Internationale lån er ligeledes en måde, hvorpå kapital kan flyttes inden for en koncern-

struktur. De rentebetalinger, der tilknyttes disse lån, er i sagens natur et interessant

skatteobjekt, da der typisk er fradrag for rentebetalinger og omvendt skat på rente-

indbetalinger, i modsætning til udbytter som ikke umiddelbart giver anledning til fradrag.

Dermed kan renter i sig selv udgøre et spekulativt instrument, og lånene dermed være en

afledt faktor af dette. Dette da man eksempelvis kan flytte en indkomst fra et land til et andet

ved at oprette et koncerninternt lån. Derfor er det også et interessant emne når man taler

international skatteplanlægning.

Hertil skal det nævnes, at der er en markant forskel på renter og udbytter i skattehenseender,

da udbytter som udgangspunkt er beskattede midler, og kildeskat på udbytter derfor en skat

på et allerede beskattet indkomst.

National dansk ret

I intern dansk skatteret er renteindkomst en skattepligtig indkomst efter statsskatteloven § 4.

Hermed foreligger skattepligt for fuldt skattepligtige personer. Denne skattepligt gælder også

udenlandske selskaber, for så vidt disse oppebærer renter fra kontrolleret gæld fra kilder her i

landet, jf. selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra d samt vedrørende kursgevinster i dennes litra

h. Denne forudsætning gælder dog ikke for renter knyttet til et fast driftssted. Såfremt

skattepligten af renter skal frafaldes eller nedsættes efter EU's rente-/royaltydirektiv eller

efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med den stat, det udenlandske selskab er

hjemmehørende i, er det udenlandske selskab ligeledes ikke skattepligtigt. Pligten til at

indeholde kildeskat bortfalder også, hvis det rentemodtagende selskab kan godtgøre, at den

udenlandske selskabsbeskatning af renterne udgør mindst ¾ af den danske

selskabsbeskatning, samt at renterne ikke viderebetales til et andet udenlandsk selskab, hvor

selskabsbeskatning af renterne er under ¾ af den danske (SKAT, 2015).

OECD’s modeloverenskomst

I OECD’s modeloverenskomst behandles renter efter artikel 11. Udgangspunktet er her efter

artikel 11, stk. 1, at renter, der betales mellem to kontraherende stater, fra kildeland til

domicilland, kan beskattes i domicillandet. Denne beskatning i domicillandet suppleres

imidlertid af stk. 2, der angiver, at en sådan rente også kan beskattes i kildelandet i
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overensstemmelse med denne stats lovgivning. Der er dog hertil den begrænsning, at hvis den

retmæssige ejer af renterne er hjemmehørende i domicillandet, må kildeskatten ikke overstige

10 % bruttorentebeløbet. Domicillandet skal her yde almindelig lempelse ved kildelandets

beskatning efter artikel 23 A og B. For Danmarks kildeskat af renter har modeloverens-

komstens bestemmelser i artikel 11 kun betydning i de situationer, hvor der foreligger

begrænset skattepligt til Danmark, idet modeloverenskomsten ikke giver selvstændig

hjemmel til påligning af skatter.

Modeloverenskomstens definition af renter findes i artikel 11, stk. 3. På visse punkter adskiller

denne definition sig fra intern dansk skatteret. OECD’s definition omfatter indkomst af

gældsfordringer af enhver art. Hermed inddrages også gevinster, som efter dansk ret

beskattes efter kursgevinstloven. Dette medfører, at der kan opstå situationer, hvor Danmark

er domicilland og skal yde creditlempelse for betalt kildeskat, hvor den beskattede indkomst

efter dansk ret anses som en kursgevinst. Yderligere problemstillinger vedrørende

definitionsforskellen mellem dansk ret og modeloverenskomsten kan opstå ved

afgrænsninger over for udbytte, idet renter fra konvertible obligationer efter modeloverens-

komsten skal anses for renter indtil konverteringen. Disse begrebsmæssige definitions-

forskelle kan, som det ses, føre til forskellig skattemæssig behandling mellem to stater.

For gyldig anvendelse af en dobbeltbeskatningsoverenskomsts bestemmelser er det et krav, at

indkomsten stammer fra en af de kontraherende stater. Dette forhold reguleres af

modeloverenskomstens artikel 11, stk. 5, der fastslår kriterierne for indkomstkildens

placering. Heri bestemmes det, at renter skal anses for at hidrøre fra en af de kontraherende

stater, såfremt de udbetales af en i den pågældende stat hjemmehørende person. Renter, der

ikke omfattes af dette – hvor udbetaler af renten altså er hjemmehørende i et tredjeland – er

ikke omfattet af bestemmelserne i modeloverenskomsten. Her tages der dog forbehold for den

situation, hvor udbetaler af renten har et fast driftssted i kildelandet, hvortil rente-

udbetalingen tilhører og vedrører gæld retmæssigt stiftet i det faste driftssted. I denne

situation anses landet, hvori det faste driftssted er beliggende, som værende rente-

udbetalingens kildeland. Et yderligere forbehold for renter tilhørende fast driftssted findes i

artikel 11, stk. 3, hvori det angives, at bestemmelserne i stk. 1 og 2 ikke finder anvendelse,

såfremt den retmæssige ejer af renten i domicillandet, udøver erhvervsvirksomhed gennem et

fast driftssted i kildelandet, hvortil gældsfordringen, der ligger til grund for

renteudbetalingerne, tilhører. I dette tilfælde finder bestemmelserne i artikel 7 vedr.
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fortjeneste ved forretningsvirksomhed og fast driftssted sted. Hermed er kildelandet altså

ikke begrænset af procentbegrænsningen af kildeskatten på 10 % efter artikel 11, stk.2.

I modeloverenskomstens bestemmelser tages der også hensyn til det forhold, hvor der opstår

rentebetalinger mellem to interesseforbundne parter, jf. artikel 11, stk. 6. Overstiger renten på

en gældsfordring den tilsvarende markedsrente mellem uafhængige parter, finder artikel 11

kun sted på markedsbeløbet. Hermed beskattes det overskydende beløb af renteudbetalingen

efter modeloverenskomstens øvrige bestemmelser.

Rente-/royaltydirektivet

Den EU-retlige behandling af renter findes i EU's rente-/royaltydirektiv. Dette direktiv er

udstedt med det formål at etablere et fælles system for beskatning af renter og royalties, der

betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater. Dette formål er

afstedkommet ud fra betragtninger om, at transaktioner mellem selskaber på et indre marked

– som EU – ikke bør være undergivet ringere skattemæssige vilkår, end transaktioner mellem

selskaber fra samme EU-medlemsstat. Hertil skal direktivet sikre, at renter (og royalties) kun

beskattes en gang og herved undgå dobbeltbeskatning. Konklusionen fra EU er, at den mest

hensigtsmæssige måde at fjerne disse mulige problemer er at ophæve beskatningen af renter

(og royalties) i kildelandet. Definitionen af renter er jf. direktivets artikel 2, litra a helt lig den

tilsvarende definition af renter i OECD’s modeloverenskomst.

Rente-/royaltydirektivets anvendelsesområde og procedure fremgår af dettes artikel 1. Her

fremsættes betingelser, der skal være gældende for anvendelse af direktivet. Det er således en

betingelse for anvendelse af direktivet, at de pågældende selskaber er hjemmehørende i EU-

medlemslande. Herudover er det ligeledes et krav, at der foreligger associering mellem

selskaberne i en sammenhængende periode på mindst et år. Begrebsdefinitionerne af, hvad

der i direktivet forstås ved ”selskab, associeret selskab og fast driftssted”, bestemmes i artikel

3. Et selskab i en medlemsstat efter artikel 3, litra a kan defineres som et selskab, skal det

have en selskabsform som listet i bilaget til direktivet. For Danmark nævnes alene aktie- og

anpartsselskaber. Yderligere er det et krav, at selskabet i overensstemmelse med lokal

skattelovgivning skal anses som værende hjemmehørende i den pågældende medlemsstat

samt værende omfattet af en af de i artikel 3, litra a listede skatter, hvor der specifikt for

Danmark nævnes selskabsskat.
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For at selskaber efter rente-/royaltydirektivet kan anses som værende associerede, skal

betingelserne i artikel 3, litra b være overholdt. Ved et associeret selskab skal der herefter

forstås et selskab, der direkte besidder en andel på mindst 25 % af det andet selskabs kapital,

eller et selskab, hvori et andet selskab besidder mindst 25 % af kapitalen. Yderligere er et

selskab associeret med et andet selskab, hvis et tredje selskab direkte besidder en andel på

mindst 25 % af både dets kapital og af det andet selskabs kapital. Disse kapitalandele må kun

vedrøre selskaber, der er hjemmehørende i EU. Medlemsstaterne kan erstatte kriteriet om en

minimumkapitalandel med en minimumsandel af stemmerettighederne. Der lægges i

direktivet vægt på, at der skal være direkte besiddelse af kapitalandele eller

stemmerettigheder.

Hovedbestemmelsen for behandlingen af rente- og royaltybetalinger fremgår af artikel 1, stk.

1. Her angives det, at betalinger af renter eller royalties, der opstår i en medlemsstat, fritages

for enhver form for skat i denne stat, hvad enten den opkræves ved indeholdelse ved kilde

eller ved skatteansættelse, forudsat at den retmæssige ejer af de pågældende renter eller

royalties er et selskab i en anden medlemsstat eller et fast driftssted beliggende i en anden

medlemsstat og tilhørende et selskab i en medlemsstat.

Netop faste driftssteder er der i artiklens efterfølgende bestemmelser lagt fokus på, samt

hvorvidt det faste driftssted kan ses som betaler og retmæssige ejer. Efter artikel 1, stk. 3

anses et fast driftssted kun for at være betaler af renter og royalties, hvis betalingerne udgør

en fradragsberettiget udgift for det faste driftssted i den medlemsstat, hvori det er beliggende.

I artikel 1, stk. 4 og 5 introduceres betingelserne om retmæssigt ejerskab og selskaber og faste

driftssteder i direktivet. Betingelserne for retmæssigt ejerskab fremgår her som værende til

eget brug for selskaber, mens der for faste driftssteder lægges særlig vægt på direkte

forbindelse. Disse formuleringer er essentielt ens, idet der i begge tilfælde fokuseres på, at

betalinger skal vedrøre gældsfordringer, der faktisk vedrører selskabet eller det faste

driftssted. I rente-/royaltydirektivet fremsættes der altså direkte krav om beneficial

ownership, hvilket ikke gør sig gældende i moder-/datterselskabsdirektivet. Hermed opstilles

der altså skarpere krav i forhold til skattepligt – og fradrag – efter rente-/royaltydirektivet.

Direktivet fremsætter i artikel 4 begrænsninger i kildestatens forpligtelser til at anvende

direktivet. Dette omhandler efter artikel 4, stk. 1 situationer, hvor betalinger behandles som

udlodning af udbytte eller som tilbagebetaling af kapital efter kildestatens lovgivning.

Ligeledes omfattes situationerne, hvor betalinger fra gældsfordringer indebærer en ret til en
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andel i debitors fortjeneste, eller konvertibel gæld, der altså berettiger fordringshaver til at

ombytte ret til renter til en ret til andel i debitors fortjeneste. Yderligere nævnes situationen,

hvor betalinger fra gældsfordringer ikke indeholder nogen bestemmelse om tilbagebetaling af

hovedstolen, eller hvor tilbagebetalingen heraf skal finde sted mere end 50 år efter

udstedelsesdatoen. Herudover nævnes i stk. 2 begrænsninger i benyttelsen af fordele efter

direktivet, såfremt betaler og den retmæssige ejer er interesseforbundne. Dette er ligeledes i

overensstemmelse med internt, dansk skatteretlige regler efter det gældende armslængde-

princip i ligningsloven § 2.

Begrænsning i anvendelsen af direktivet fortsættes i artikel 5, hvor der sættes fokus på svig og

misbrug ved benyttelse af rente- og royaltybetalinger. Denne artikels stk. 1 anfører således, at

direktivet ikke udelukker anvendelsen af nationale eller overenskomstbestemte tiltag, der har

til formål at forhindre svig og misbrug. Dette fokus på bekæmpelse af misbrug fortsættes i

artiklens stk. 2, hvor medlemsstater gives mulighed for at tilbagekalde fordele, der gives

adgang til gennem rente-/royaltydirektivet, såfremt skatteunddragelse, skatteundgåelse er

misbrug kan anføres som en af de væsentligste årsager til en disposition.

Opsummering af gældende skatteret

Med de gennemgåede internationale bestemmelser til koordinering af skattelovgivning er der

opnået klarhed over det gældende internationale skattelandskab, specifikt ud fra et dansk

skatteretligt perspektiv. EU’s direktiver og OECD’s modeloverenskomst imødekommer altså

behovet for et overordnet og fundamentalt, skatteretligt grundlag. I forhold til afklaring af

afhandlingens problemfelt er der hermed skabt et gennemgående overblik og forståelsesbasis,

der fordrer videre behandling af afhandlingens konkrete fremsatte problemstillinger.

Omgåelse af skatteretlige bestemmelser

EU’s direktiver samt OECD’s modeloverenskomst forholder sig til risici for omgåelse af

skatteregler og besvigelse. I international kontekst er der stort fokus på udnyttelsen af

skatteregler til minimering af skattebetalinger, hvilket også fremgår klart af direktivernes og

modeloverenskomstens indsatte værnsbestemmelser mod svig og misbrug.

Visse staters nationale skattelovgivning har mere lempelig skattemæssig regulering end de

nævnte bestemmelser, hvorfor disse af skattepligtige kan anvendes som forsøg på at

minimere skatteomkostningen. Ved hermed at benytte såkaldte skattelylande er det muligt at
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omgå internationale bestemmelser og hermed drage fordel af disse nationale lovgivninger.

Foruden at have en konkurrenceforvridende effekt fratages skattemyndighederne ligeledes et

ellers berettiget skatteprovenu. Såfremt der bag disse dispositioner foreligger reelle

forretningsmæssige bevæggrunde, vil der ikke være tale om omgåelse af skatteregler. Er de

skattemæssige fordele en væsentlig årsag til en foretagen disposition, må det dog vurderes, at

der er tage om et arrangement af mere spekulativ karakter.

Mens der i dansk ret ikke har været hjemlet en konkret omgåelsesklausul, kan det dårligt

afvises, at der er etableret retspraksis for en gældende realitetsgrundsætning (Michelsen et al.

, 2013). Højesteretsdommer Jørgen Nørgaard udtaler hertil, at der så vidt muligt må henvises

til traditionelle retskilder ved en skatteretlig realitetsbedømmelse, men at der ikke er

anledning til at mene, at en skatteretlig realitetsgrundsætning ikke vil kunne medføre en

tilsidesættelse af et skatteretligt arrangement som ulovlig skatteunddragelse (Nørgaard,

2001).

Hermed følger det, at såfremt der forekommer en situation, hvor det vurderes, at der

foreligger omgåelseshensigt, vægtes de underliggende økonomiske realiteter højere end de

formelt juridiske forhold. Hermed følger, at hvis der findes væsentlig uoverensstemmelse

mellem et arrangements indhold og forhold, vil dette bidrage til, at der bestemmes til fordel

for det faktiske indhold. Skatteretsprofessor Jan Pedersen udtrykker i sin forklaring af

realitetsgrundsætningen, at denne alene indeholder normer for den skatteretlige

faktumbestemmelse (Pedersen, 2000). Ud fra denne formulering må realitetsgrundsætningen

anses som havende det overordnede formål at vurdere et arrangements underliggende reelle

indhold. Såfremt der efter denne vurdering findes, at der er forskel mellem indhold og form,

skal det vurderede indhold behandles efter de gældende skatteregler. Realitetsgrund-

sætningens formål er altså udelukkende at medvirke til en overordnet vurdering af den

faktiske disposition, og ikke de efterfølgende skattemæssige konsekvenser. Følgerne af den

vurdering, som realitetsgrundsætningen medfører, behandles således efter den gældende

skatteret, hvorfor det udelukkende er de indledende faktumbestemmelser, der bestemmes af

realitetsgrundsætningen.

Med realitetsgrundsætningen som udelukkende værende en metode til vurdering af det

pågældende arrangement kan det argumenteres, at der ikke kræves selvstændig hjemmel til

fortolkningen af arrangementet. Dette ville følge ud fra en betragtning om, at det er en

standardforudsætning, at der skal være konsistens mellem form og indhold. Ud fra et
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retssikkerhedsmæssigt perspektiv, tager realitetsgrundsætningen udgangspunkt i almindelige

principper om lovfortolkning, hvorfor denne ikke indebærer de samme

retssikkerhedsmæssige konsekvenser som en hjemlet – men mindre objektiv – generel

omgåelsesklausul. I et vist omfang kan realitetsgrundsætningen tænkes som værende en

indholdsmæssig generel omgåelsesklausul udelukkende hjemlet i retspraksis (Hansen, 2012).

Hermed vil realitetsgrundsætningen virke som et værn mod økonomiske og juridiske

uoverensstemmelser. Dette vil dog også medføre, at der med realitetsgrundsætningen ikke

kan tages hånd om situationer, der er tilrettelagt med omgåelseshensigt, men hvor der faktisk

er overensstemmelse mellem form og indhold. Hvis dispositionen er foretaget gennem en

juridisk opstilling, der vil give den skattepligtige utilsigtede skattefordele, men hvor indholdet

heraf ikke strider mod dispositionens form, vil der ikke være mulighed for at korrigere dette

med henvisning til realitetsgrundsætningen. Det vil ikke være muligt at henføre en afvisning

af skattemæssige fordele hertil, idet der ikke er underliggende modstridende forudsætninger.

I sådanne situationer, hvor der er foretaget en decideret omgåelse af skattereglerne, må der

henvises til, at der søges fordele, som vil kunne benægtes med en omgåelsesklausul og ikke en

realitetsgrundsætning. Hermed er der altså foretaget en sondring mellem anvendelses-

området for realitetsgrundsætningen og en generel omgåelsesklausul. Det fastlægges her, at

forskellen mellem disse netop består i, at mens realitetsgrundsætningen vurderer de

underliggende, økonomiske realiteter, der ligger bag en disposition, kan der med en

omgåelsesklausul nægtes fordele ved at fastslå, at der foreligger omgåelseshensigt. De

konkrete beviser, der skal til for at underbygge en sådan påstand, kan synes mere subjektive

og vage. Realitetsgrundsætningen kan hermed siges at være funderet i mere faste og objektive

rammer for fortolkning.

Ved anvendelsen af en realitetsgrundsætning i dansk ret kan der dog stadig være retsmæssige

usikkerheder, hvis denne sætning ikke er klart defineret. Som værende et begreb for, at de

økonomiske omstændigheder skal være bestemmende for den retslige behandling, medfører

det som sådan ikke retsmæssige usikkerheder. Først i det omfang, at der kan refereres til

realitetsgrundsætningen som en decideret omgåelsesklausul, der ikke har hjemmel i dansk

ret, kan dette medføre retssikkerhedsmæssige problemstillinger.

Realitetsgrundsætningen kan hermed siges at have karakter af en generel omgåelsesklausul,

om end der ikke findes skatteretlig hjemmel for denne. Mens risici for en vidt omfavnende

realitetsgrundsætning kan frygtes, vurderes dette dog ikke at medføre tilstrækkelig hjemmel
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til at tilsidesætte en skattemæssig disposition alene ud fra en vurdering af den skattepligtiges

hensigt. Realitetsgrundsætningen er altså ikke tilstrækkelig til at kunne medføre en

tilsidesættelse af skattemæssige dispositioner, der har til primært formål at opnå utilsigtede

skattefordele, hvis disse dispositioner ellers er foretaget på armslængdevilkår (Michelsen et

al. , 2013). Hermed har realitetsgrundsætningen altså ikke en definitiv rolle som

omgåelsesklausul.
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Introduktion til de danske tiltag

L 98/2015

Den 25. november 2013 blev der af EU-kommissionen fremsat ændringsforslag til moder-

/datterselskabsdirektivet, der skulle sikre, at direktivet ikke giver mulighed for situationer

med dobbelt ikke-beskatning eller andre utilsigtede muligheder for skatteunddragelse. Dette

skulle sikres gennem 3 nedenstående punkter:

1. Indførsel af klausul i medlemslandene, der medfører, at skattepligt af udbytter

ikke kan frafaldes eller lempes, såfremt udbyttebetalingen har medført fradragsret

på et lavere niveau, der ikke er modsvaret af en skattebetaling på et

mellemliggende niveau.

2. Indførsel af generel omgåelsesklausul, der skal muliggøre omstødelse af

skattesager, hvor det vurderes, at en opsætning eller dele heraf udelukkende er

istandsat for at opnå skattefordele efter direktivets bestemmelser.

3. Udvidelse af direktivets anvendelsesområde til yderligere også at omfatte nye

selskabsformer i Rumænien.

Punkterne 1 og 3 blev vedtaget i EU-rådet den 8. juli 2014, og det er disse ændringer der

implementeres med lovforslag L 98/2015, der blev vedtaget af Folketinget den 26. februar

2015. Forslaget implementerer ud over ændringerne til EU’s moder-/datterselskabsdirektiv

en bred række ændringer på flere skattelove, hvoraf de væsentligste set ud fra et perspektiv

omhandlende international skatteplanlægning udgøres af ændringer til skattemæssige

behandling af: henstand ved personers skattebetaling vedrørende exitbeskatning, en

rentefradragsbegrænsning for selskaber, ændring af skatteprocenten på renter og royalties fra

25% til 22% og endelig implementering af ændringer til moder-/datterselskabsdirektivet.

Da afhandlingens fokus er på international skatteplanlægning og specifikt ændringerne til

moder-/datterselskabsdirektivet, er det udelukkende denne del af lovforslaget, der vurderes

relevant for yderligere gennemgang og diskussion. I det følgende gennemgås og analyseres

konsekvenserne af implementeringen af L 98/2015 for international skatteret i et dansk

retsperspektiv.

Den vedtagne ændring i selskabsskatteloven § 13 er vist nedenfor. Teksten, der er markeret, er

det lovstykke, der er frafaldet bestemmelsen efter implementeringen af L 98/2015.
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Selskabsskatteloven §13 efter implementering af L 98/2015

§ 13. Til den skattepligtige indkomst medregnes ikke:

1) Overkurs, som et selskab opnår ved udstedelse af aktier eller ved udvidelse af sin
aktiekapital.

2) Udbytte, som de i § 1, stk. 1, nr. 1-2 b, 2 d-2 j , 3 a-5 b, nævnte selskaber og foreninger

m.v. modtager af aktier eller andele i selskaber omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-2 b, 2 d-2 j og 3

a-5 b, eller selskaber hjemmehørende i udlandet. Dette gælder dog kun udbytter af

datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens §§ 4 A og

4 B. 1. pkt. omfatter ikke udbytter, i det omfang det udbyttegivende selskab har fradrag for

udlodningen medmindre beskatningen i udlandet frafaldes eller nedsættes

efter bestemmelserne i direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning

for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater. Bestemmelsen i 1.

pkt. omfatter heller ikke udbytte, i det omfang et datterselskab på et lavere ejerniveau har

haft fradrag for udbytteudlodningen, uden at fradraget er modsvaret af beskatning af

udbytteudlodningen til et mellemliggende niveau, og kildebeskatningen af

udbytteudlodningerne i ingen af de mellemliggende niveauer har skullet frafaldes eller

nedsættes efter direktiv 2011/96/EU. Bestemmelsen i 1. pkt. omfatter ikke udbytte

vedrørende aktier som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 19. Bestemmelsen i 1. pkt.

finder tilsvarende anvendelse, hvis udbyttemodtageren er et tilsvarende selskab eller en

forening m.v. som nævnt i § 2, stk. 1, litra a, og selskabet eller foreningen m.v. er

hjemmehørende i en fremmed stat, der er medlem af EU eller EØS, på Færøerne eller i

Grønland eller en stat, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. Ved

bedømmelsen af, om et selskab eller en forening m.v. som nævnt i § 2, stk. 1, litra a,

opfylder betingelsen i 2. pkt., medregnes samtlige aktiebesiddelser, som selskabet eller

foreningen m.v. har i det udbyttegivende selskab.

Som det ses af ovenstående, var klausulen allerede implementeret i dansk ret, og den

væsentlige ændring består således i, at den tidligere var begrænset således, at den ikke kunne

finde anvendelse på situationer, hvor udbyttebeskatningen skulle lempes efter moder-

/datterselskabsdirektivet, til nu også at gælde disse situationer. Det må derfor formodes, at

denne klausul vil få flere anvendelsesmuligheder nu, idet rigtig mange af sådanne

transaktioner må formodes at være omfattet af moder-/datterselskabsdirektivet.

Fritagelse for skattepligt af udbytter fra datterselskaber er dermed i al almindelighed gjort

betinget af, at det udloddende datterselskab ikke har fradrag for udlodningen. Dette resulterer
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i, at såfremt der er opnået skattefradrag for udbyttet fra det udloddende datterselskab eller et

mellemliggende selskab, vil det udbyttemodtagende danske moderselskab være skattepligtigt

af udbyttet.

I høringssvarene til skatteministeriets høringsrunde har der ikke været mange kommentarer

til denne del af lovforslaget, hvilket formodentlig skal ses som et udtryk for, at de forskellige

interesseorganisationer anerkender, at dette er en implementering af moder-

/datterselskabsdirektivet, hvilket Danmark er forpligtet til. Yderligere synes det, at der er

bred enighed om, at finansielle instrumenter, der er designet til at give fradrag i et land og

ikke ifalder skattepligt i et andet, er kritisable, hvorfor en værnsregel mod dette ikke vurderes

urimelig. Den eneste kommentar til dette punkt i høringssvarene kommer fra FSR – danske

revisorer, der kommenterer på, hvorvidt denne ændring vil påvirke selskabsskatteloven § 2 B,

der netop værner mod såkaldte hybride, finansielle instrumenter, der medfører forskellig

klassifikation i nationale skattelovgivninger. Et eksempel herpå vil være et instrument, der

behandles som et lån i et land, mens specifikke elementer heri medfører, at det skal

klassificeres som egenkapital i det andet land.

Hertil er skatteministeriet helt klare i deres svar, idet det anføres at den nye formulering er

lavet for at sikre, at der svares dansk skat af en betaling sendt ind i landet, som har givet

fradrag i udlandet. Selskabsskattelovens § 2 B omhandler den omvendte situation, og skal

således sikre at der ikke gives fradrag for en betaling til et selskab i udlandet, hvis ikke

betalingen beskattes der (Skatteministeriet, 2014). Dette gøres ved, at instrumentet

klassificeres afhængigt af, hvordan det pågældende instrument klassificeres i det

modstridende land. Dette betyder, at behandles instrumentet efter interne danske regler som

gæld, men i udlandet som egenkapital, behandler vi det ligeledes som egenkapital i Danmark,

hvormed der opnås ensrettet skattemæssig behandling.

Afledte effekter

Indførelsen af L 98/2015 i dansk ret har som nævnt tidligere ikke givet anledning til megen

modstand i høringssvarene, men efterfølgende er der dog blevet rettet kritik imod den. Det

anføres således fra eksempelvis Ernst & Young, at ændringen kan påtænkes at have

uhensigtsmæssige konsekvenser på visse koncernstrukturer, hvormed situationer med

dobbeltbeskatning kan forekomme. Således argumenterer de for, at den nye værnsregel kan

medføre udfordringer i sambeskatningen af koncerner, hvor overskudsgivende selskaber giver
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et fradragsberettiget koncernbidrag til et underskudsgivende selskab (Ernst & Young, 2015).

Såfremt dette koncernbidrag vurderes at have passeret et dansk koncernselskab, vil dette

selskab efter det vedtagne lovforslag L 98/2015 være skattepligtigt heraf. Herudover er der

risiko for, at det bidragsmodtagende datterselskab yderligere bliver anset som værende

begrænset skattepligtig til Danmark, hvormed der opstår en reel risiko for, at selskabet ifalder

dobbeltbeskatning til Danmark. Denne situation har næppe været et tiltænkt formål med den

vedtagne lov. Et sådant eksempel illustreres i nedenfor.

Figur 2

(Ernst & Young, 2015)

Sambeskatning foretages forskelligt i forskellige lande, og ovenstående figur er et eksempel på

en situation, hvor sambeskatningen sker ved, at et overskudsgivende selskab (Udenlandsk

DS1) giver et fradragsberettiget koncernbidrag til et underskudsgivende selskab (Udenlandsk

DS2). Da begge selskaber er ejet af et dansk selskab er det uvist, om det kan vurderes, at

bidraget har passeret et dansk selskab, og dermed vil udløse dansk beskatning, som følge af at

bidraget er fradragsberettiget i det betalende selskab. Der vil hermed være risiko for, at der

udløses beskatning af koncernbidraget og samtidig stadig i det modtagende selskab, hvilket

vil medføre en dobbeltbeskatning af en transaktion, der i udgangspunktet var tiltænkt at være

skatteneutral i den forstand, at den skulle være fradragsberettiget i et land, men beskattes

tilsvarende i et andet. Det er klart, at sådanne situationer ikke er formålet med lovforslaget,

og det er derfor vigtigt, at det afklares, hvordan sådanne situationer vil blive behandlet, for at

undgå at transaktioner, der reelt er rent udenlandske, medfører dansk beskatning. Førend der

kommer afklaring af dette, vil denne ændring være med til at øge retsusikkerheden på

skatteområdet.
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Udhuling af skattegrundlaget

Det overordnede mål med både EU og OECD’s arbejde, er at udforme regler til at undgå base

erosion, altså udhuling af staters skattegrundlag. Ændringen i selskabsskatteloven § 13 jf.

lovforslag L 98/2015 er dermed implementeret for at bidrage til at nå dette mål. Hertil bør

bemærkes, at effekten af denne ændring ikke umiddelbart hjælper til at dæmme op for

udhuling af det enkelte lands skattegrundlag. Dette anføres ud fra den optik, at der stadig kan

være andre EU-lande, som ikke har en lov svarende til den danske værnsregel i selskabs-

skatteloven § 2 B, og som derfor giver fradrag for en betaling til et dansk selskab, på trods af

at det i Danmark umiddelbart klassificeres som udbytte eller lignende skattefri betaling.

Hermed vil deres skattegrundlag være blevet udhulet. Således kan man forestille sig, at der

efter denne ændring stadig kan opstilles arrangementer med det formål at flytte indtægten til

Danmark fra et land med højere skat, hvor det så vil blive beskattet. Ud fra et rent dansk

synspunkt er det danske skattegrundlag dermed sikret, idet vi har regler, der beskytter for

betalinger både ind og ud af landet, men det er muligt at det stadig kan være attraktivt at få et

fradrag ved at flytte indkomst til Danmark og derved opnå et fradrag i afsenderlandet,

hvormed den samlede skattebetaling for koncernen formindskes, om end Danmark har sikret

deres skatteindtægt.

Denne problemstilling fokuserer professor Christoph Marchgraber ligeledes på, idet han

anfægter, at EU udelukkende har kommet med en ændring til eksemptionsmetoden i moder-

/datterselskabsdirektivet ud fra en åbenbar optik om, at dette kan løse om udhuling af

skattegrundlaget. Han fremhæver dog, at creditmetoden, som også allerede findes i EU’s

direktiv, og som ikke er blevet ændret i det nye direktiv, ville være en bedre løsning til at

dæmme op til denne problemstilling (Marchgraber, 2014). Holdningen om, at creditmetoden

er mest effektiv til at hindre dobbelt ikke-beskatning deles ligeledes af Michelsen et al.

(Michelsen et al. , 2013, p. 1054ff.)
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Figur 3

(Marchgraber, 2014)

Figuren ovenfor viser det føromtalte scenarie, hvor et enkelt lands skattebase kan udhules, og

en anden stat derefter kunne beskatte indkomsten. Dette muliggøres ved, at et moderselskab i

medlemsstat A har ydet et lån til datterselskab i medlemsstat B. Lånet er i medlemsstat A dog

klassificeret som egenkapital, hvilket kan skyldes at tilbagebetalingen f.eks. er afhængig af

datterselskabets resultat. Laves der dermed en udbetaling fra datter til moder, kan denne

være klassificeret som fradragsberettiget rentebetaling i medlemsstat B og skattefrit udbytte i

medlemsstat A, hvilket samlet vil medføre et skattefradrag i forhold til, hvis udbetalingen

havde været klassificeret som udbytte i begge lande. Havde dette været tilfældet, var der

således ikke opnået fradrag i medlemsland B.

Forestiller man sig således et tænkt eksempel, hvor medlemsstat A har en skatteprocent på

20% og medlemsstat B en skatteprocent på 25%, og samt at datterselskabet har et overskud

på 100, som udbetales til moderen som fradragsberettiget afdrag, betyder dette, at de opnår

en skattebesparelse på 25. I moderselskabet vil de 100 efter eksemptionsmetoden blive

beskattet fuldt ud grundet de nye regler, som i Danmark er implementeret i

selskabsskattelovens § 13. Dette vil medføre en samlet beskatning på 20 og dermed en samlet

skat for koncernen på -5 hvis man tager besparelsen på 25 i medlemsstat A med i

betragtningen.
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Anvendes i stedet for den indirekte creditmetode, vil det ligeledes være 100, der skal beskattes

med 20% i medlemsstat A og da der ikke er nogen skattebetaling i datterselskabet, opnås der

ingen credit i medlemsstat B, og den samlede skat bliver dermed også her et fradrag på 5.

I dette scenarie forefindes der således ikke forskellige skattemæssige konsekvenser af, hvilken

lempelsesmetode, der benyttes.

Figur 4

(Marchgraber, 2014)

Sætter man et tredje selskab i et tredje land ind i koncernstrukturen, kan der opstå langt flere

situationer, som kan give forskellige udfald afhængigt af, hvorvidt der anvendes lempelse

efter eksemptions- eller creditmetode. Ovenfor er denne opstilling vist grafisk. Til dette

eksempel skal det dog nævnes, at koncernstrukturen skal være opsat af forretningsmæssige

årsager, og ikke alene for at opnå en skattefordel, da den i så fald vil kunne tilsidesættes jf. de

nye bestemmelser i ligningslovens § 3 om en international omgåelsesklausul indført på
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baggrund af ændring af moder-/datterselskabsdirektiv, som er implementeret i dansk ret med

lovforslag L 167/2015. Dette lovforslag behandles senere i afhandlingen.

På baggrund af ovenstående figur gives et eksempel, hvor selskabsskatten er forskellig i de tre

lande, og det gennemgås hvilken betydning henholdsvis eksemptionsmetoden og den

indirekte creditmetode kan få på udfaldet af den samlede skattebetaling i en koncern. Disse er

ligeledes belyst i Christoph Marchgrabers artikel fra 2014 ”Tackling deduction and non-

inclusion schemes – The proposal of the European Commission” (Marchgraber, 2014).

Eksempel

I eksemplet er der i medlemsstat A og C en selskabsskatteprocent på 20%, mens medlemsstat

B har en skat på 10%, og hybriden opstår, som det ses af figuren imellem medlemsstat A 0g B,

og i betalingen fra C til B er dermed en almindelig udbyttebetaling, der fritages fra beskatning

efter moder-/datterselskabsdirektivet. I datterselskab 2 opnås der et overskud før skat på 100,

af hvilket der til medlemsstat C bliver pålagt skat på 20, inden de resterende 80 kan sendes til

datterselskab 1 som udbytte. I datterselskab 1 sendes de 80 blot videre som en betaling af

overskuddet til moderselskabet, og herved opnås et fradrag på 8, altså indtil videre i forløbet

en samlet beskatning for koncernen på 12.

Når man i moderselskabet modtager overskuddet vil det umiddelbart, ud fra tankegangen om,

at det er et hybridinstrument blive klassificeret som udbytte og dermed fritages for

beskatning, enten ved eksemptionsmetoden, hvor man blot undlader at beskatte det, eller

efter creditmetoden hvor man beskatter bruttooverskuddet og herefter giver fradrag for

tidligere skattebetalinger. Med de nye regler kan der dog ikke opnås eksemptionslempelse,

idet der har været fradrag på et lavere niveau, hvilket betyder at såfremt eksemptionsmetoden

anvendes i landet, vil overskuddet blive beskattet. Da creditmetoden ikke er ændret med de

nye regler, er der ikke forskel på, hvordan dette behandles efter ændringer. Effekten heraf ses

nedenfor.

Anvender medlemsstat A eksemptionsmetoden beskattes det modtagene udbytte på 80 fuldt

ud hvilket giver en skattebetaling på 16 og dermed en samlet beskatning på 28. Det kan

umiddelbart være svært at vurdere, hvornår en beskatning kan anses som værende for høj, lav

eller passende. For at have en reference mener vi, at det kan vurderes i forhold til

beskatningen, der var indtruffet, hvis selskaberne alle var placeret i det land, hvori indtægten

er optjent. Da kildelandet her er medlemsland C, ville skatten i så fald være 20, og der ville frit
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kunne udbetales udbytte videre, hvor den samlede skat efter at indtægten var flyttet til det

ultimative moderselskab stadig ville være 20. Dermed er skatten for koncernen i dette

tilfælde, hvor medlemsstat A anvender eksemption, faktisk forøget i forhold til en

indenlandssituation.

Anvender medlemsstat A i stedet for creditmetoden, betyder det, at modtagelsen af udbyttet i

moderselskabet på 80 udløser en beskatning af hele overskuddet som grundlag for

beregningen. Dermed beregnes der altså skat af 100, hvilket giver en skattebetaling på 20.

Hertil opnås dog fradrag i skattebeløbet på de 12, som allerede er betalt, hvilket giver en

skattebetaling til medlemsstat A på 8 og dermed en samlet skattebetaling for koncernen på

20. Den samlede skattebetaling bliver i dette eksempel altså lig en ren domestisk situation i

medlemsstat C. Det afhjælper dog stadig ikke det problem, at selvom de nye regler sikrer, at

der ikke opnås både et fradrag og en eksemptionslempelse, så kan der stadig skabes

situationer, hvor enkelte landes skattegrundlag udhules, sådan som det i ovenstående

eksempel ses med medlemsstat B. Yderligere skal det også nævnes, at hvis man i ovenstående

eksempel antager, at medlemsstat A i stedet for at have en skatteprocent på 20 % har en på 10

%, opnås en samlet beskatning for koncernen ved eksemption- og creditmetode på

henholdsvis 20 og 12, hvorfor eksemption i dette scenarie ville komme tættest på en

domestisk situation.

På baggrund af ovenstående vurderes det ikke, at creditmetoden endegyldigt er

eksemptionsmetoden overlegen. Det findes dog, at creditmetoden i forholdsvist flere tilfælde

vil medføre en beskatning, der svarer til domestiske forhold. Oftest vil creditmetoden således

for koncernbeskatningen medføre en beskatning lig det ultimative moderselskabs domestiske

beskatningen. Anvendelsen af creditmetoden fører dog alt andet lige til en større

administrativ byrde.

L 98/2015 som specifik værnsregel

Benægtelse af eksemption ved betalinger, der har opnået fradrag, er ikke en markant ændring

af gældende regler i Danmark. Reglen har været en del af dansk skattelovgivning; den har blot

været begrænset til situationer, der ikke omfattes af moder-/datterselskabsdirektivet. Denne

specifikke værnsregel finder kun anvendelse, hvis det specifikke kriterie om fradrag har

fundet sted. På denne måde ligger den i forlængelse af, hvordan man i Danmark hidtil har

udformet værnsregler. Her er der netop fokuseret på specifikke værnsregler til forskel fra
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generelle værnsregler, idet disse netop er præcist og konkret formuleret og målrettet de

situationer, hvor de er tiltænkte at finde anvendelse. Generelle værnsregler er modsat dette

mere overordnede guidelines og således mere bredt formulerede regler.

At der er implementeret endnu en specifik værnsregel i dansk skatteret er således ikke noget

nyt, og kan også være en medvirkende faktor til, at der ikke har været udpræget kritik af

denne ændring i høringssvar, da interessenter anerkender, at dette er en regel, der faktisk

ligger fint i forlængelse af Danmarks øvrige skattelandskab.

Opsummering

Vi har i dette afsnit været inde på ændringen til selskabsskatteloven § 13, som også er

implementeret som følge af ændringen til EU’s moder-/datterselskabsdirektiv. Reglen har i

overordnede træk eksisteret i Danmark, men har været begrænset til situationer, der ikke var

omfattet af direktivet til nu at gælde alle situationer. Reglens evne til at undgå udhuling af

landes skattegrundlag er således blevet behandlet og udfordret. Ses denne i lyset af det

samlede EU-landskab, kan der stadig være lande, for hvem skattegrundlaget udhules af

hybride instrumenter, hvilket denne regel er et værn mod. Dette er dog ikke umiddelbart

tilfældet for Danmark, idet vi har værnsbestemmelsen i selskabsskatteloven § 2 B, der

omhandler den omvendte situation af § 13 og sikrer, at der ikke i Danmark gives fradrag for

en betaling, der ikke modsvarende beskattes i det land, der modtager betalingen.

Der er ligeledes gennemgået eksempler, der kunne indikere at et øget fokus på at anvende

creditmetoden frem for eksemptionsmetoden ville opnå et bedre værn mod udhuling af

skattegrundlaget. Det vurderes dog på baggrund af de eksisterende værnsregler i dansk ret

ikke, at det er strengt nødvendigt at benytte creditlempelse frem for eksemptionslempelse i

danske dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Implementeringen af L 98/2015 medfører en skærpelse af de eksisterende specifikke

værnsregler i dansk ret. Denne udgør hermed som udgangspunkt en videreførelse af vante

skatteretlige forhold. Dette gør sig ikke ligeledes gældende ved indførslen af de mere generelle

værnsregler, der implementeres med L 167/2015.
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L 167/2015

I dette afsnit beskrives det andet af de forslag, der er vedtaget i dansk skatteret. Dette er

vedtaget senere end L 98/2015 og har til hensigt at begrænse selskabers muligheder for at

foretage international skatteplanlægning. Dette lovforslag implementerer ligeledes ændringer

til moder-/datterselskabsdirektivet og yderligere bestemmelser. Indførelsen af dette forslag

har været mere kontroversielt end indførelsen af L 98/2015. Dette skyldes for det første at

ændringerne til EU’s direktiv, som indføres med dette lovforslag, ikke blev godkendt i EU-

Rådet, samtidig med den ændring, der indføres med det tidligere beskrevne lovforslag.

Således blev forslaget om at indføre en generel omgåelsesklausul først afvist af Rådet for

senere at blive godkendt på Rådsmøde den 27. januar 2015 (Rådets direktiv (EU) 2015/121,

2015).

Med denne lov indføres dog yderligere end blot ændringen til moder-

/datterselskabsdirektivet, idet man i Danmark har valgt at indføre yderligere regler, hvilket

uddybes senere i afsnittet. Dette skyldes, at der i december 2014, af et flertal i Folketinget,

blev vedtaget en aftale om at styrke indsatsen mod internationale koncerners

skatteunddragelse. Lovforslaget er dermed et led i dette arbejde, foruden at det er

implementeringen af punkt 2 fra ændringsforslagene til EU’s moder-/datterselskabsdirektiv.

Lovforslaget, der blev fremlagt den 26. januar 2015 (Skatteministeriet, 2015), indeholder

nedenstående tre elementer, som alle er udformet for at dæmme op for virksomheders

aggressive skatteplanlægning:

1. Indførsel af international omgåelsesklausul i dansk skattelovgivning.

2. Skat på stifteren af trusts.

3. Bortfald af bindende svar om aktivers værdi, hvis der forekommer væsentlig ændring i

aktivets værdi.

I det følgende beskrives lovforslaget L 167/2015 som blev vedtaget i sin endelige form den 21.

april 2015 af Folketinget, dog med hovedvægt på punktet omhandlende en generel

omgåelsesklausul. I forhold til de generelle rammer for international skatteplanlægning

vurderes netop dette område at have omfattende betydning og hermed at bidrage væsentligt

til at belyse afhandlingens problemstillinger.
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International omgåelsesklausul i dansk skattelovgivning

Efter det på Rådsmøde d. 27. januar 2015 blev vedtaget at implementere en generel

omgåelsesklausul i moder-/datterselskabsdirektivet, var Danmark ligeledes forpligtet til at

implementere denne klausul i dansk ret som følge af EU-medlemsskabet. Dette er gjort med

lovforslag L 167/2015, der blev vedtaget i dansk ret den 21. april 2015. Udover at

implementere en omgåelsesklausul på udbyttebetalinger i moder-/datterselskabsforhold på

baggrund af ændringen i EU-direktivet, er der i Danmark yderligere indført en lignende

klausul på rente- og royaltybetalinger samt transaktioner omfattet af fusionsskattedirektivet.

Disse to klausuler er altså ikke dikteret fra EU’s side, men er et yderligere skridt i dansk

skatteret. Der er egenrådigt truffet beslutning om at indføre disse med det formål at dæmme

op for internationale koncerners skatteunddragelse. Klausulen på disse to områder har

samme ordlyd, som EU’s formulering i ændringen til direktivet. Desuden er der vedtaget en

omgåelsesklausul, som skal implementeres i Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Denne er formuleret på baggrund af OECD’s anbefalinger i deres omfattende rapport vedr.

BEPS og er dermed ikke fuldstændig identisk med den formulering, der anvendes i den øvrige

lovgivning. Skatteministeriet vurderer dog i deres udtalelser, at forskellen mellem de to

formuleringer ikke giver anledning til væsentlige uoverensstemmelser (Skatteministeriet,

2015).

De nye klausuler implementeres alle i dansk ret ved en tilføjelse til ligningsloven, hvor der

indføres en ny § 3, som er vist nedenfor. Der er ikke tale om ændring af paragraffer, men

udelukkende en tilføjelse, idet den tidligere § 3 var ophævet.

”§ 3. Skattepligtige har ikke de fordele, der følger af direktiv 2011/96/EU

om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra

forskellige medlemsstater, direktiv 2003/49/EF om en fælles ordning for

beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber

i forskellige medlemsstater og direktiv 2009/133/EF om en fælles

beskatningsordning ved fusion, spaltning, partiel spaltning, tilførsel af

aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige

medlemsstater og ved flytning af et SE’s eller SCE’s vedtægtsmæssige

hjemsted mellem medlemsstater som implementeret i dansk lovgivning, til

arrangementer eller serier af arrangementer, der er tilrettelagt med det

hovedformål eller der som et af hovedformålene har at opnå en

skattefordel, som virker mod indholdet af eller formålet med direktiverne,

og som ikke er reelle under hensyntagen til alle relevante faktiske forhold

og omstændigheder. Et arrangement kan omfatte flere trin eller dele.
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Stk. 2. Ved anvendelsen af stk. 1 betragtes arrangementer eller serier af

arrangementer som ikke reelle, i det omfang de ikke er tilrettelagt af

velbegrundede kommercielle årsager, der afspejler den økonomiske

virkelighed.

Stk. 3. Skattepligtige har ikke fordel af en

dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvis det er rimeligt at fastslå under

hensyn til alle relevante faktiske forhold og omstændigheder, at opnåelsen

af fordelen er et af de væsentligste formål i ethvert arrangement eller

enhver transaktion, som direkte eller indirekte medfører fordelen,

medmindre det godtgøres, at indrømmelsen af fordelen under disse

omstændigheder vil være i overensstemmelse med indholdet af og formålet

med den pågældende bestemmelse i overenskomsten.

Stk. 4. Uanset stk. 3 skal stk. 1 og 2 anvendes ved vurderingen af, om en

skattepligtig er udelukket fra fordelen i en bestemmelse i en

dobbeltbeskatningsoverenskomst med et land, der er medlem af EU, hvis

den skattepligtige alternativt kunne påberåbe sig en fordel i et af

direktiverne om direkte beskatning.”

(Retsinformation, 2015)

Som det ses af ovenstående er der i stk. 1 indført en generel omgåelsesklausul til de tre EU

direktiver. Det angives her, at der kan ses bort fra skattefordele, såfremt de pågældende

arrangementer eller dispositioner ikke vurderes at være reelt, forretningsmæssigt funderet. I

stk. 2 gives der en definition på hvilke arrangementer, der vurderes at være drevet af

skatteincitamenter, om end denne definition er meget bred. I stk. 3 gives den generelle

omgåelsesklausul, der skal gælde i situationer styret af en dobbeltbeskatningsoverenskomst

og i forlængelse heraf anføres i stk. 4, at man skal anvende stk. 1 og 2 i situationer, hvor der er

indgået dobbeltbeskatningsindkomst med det kontraherende land, men hvor dette samtidig

er medlem af EU. Hermed har skattepligtige med stk. 4 heller ikke fordele af skattelempelser

efter et EU-direktiv, hvis der er nægtet lempelse efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Skatteministeriet har i bilagene til lovforslaget givet et eksempel på en situation, hvor

omgåelsesklausulen finder anvendelse som vist i figuren nedenfor.
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(Skatteministeriet, 2015)

fremgår af ovenstående struktur kan moderselskabet i land C, der ejer

lskabet i land A ikke skattefrit modtage udbytter direkte fra land A, da dette efter

regler pålægger kildeskat på sådanne betalinger til lande udenfor EU. Hvis der

indsættes et holdingselskab imellem de to selskaber, som placeres i land B, der ikke

ebeskatning på udbytter, kan der nu udbetales skattefrit udbytte fra land A til B som

moder-/datterselskabsdirektivet. Dernæst kan der videreudloddes udbytte til

lskabet i land C uden kildeskat, da land B ikke pålægger kildeskat på

betalinger, ej heller vedrørende udbytteudbetalinger til en modtager uden for EU.

ende eksempel blev beskrevet af EU-kommissionen i et memo den 25. november 2013

situation, hvor omgåelsesklausulen kan anvendes til at pålægge en kildeskat til land A

ttet, idet hovedformålet med indskydelsen af holdingselskabet i land B er at opnå

rdelen i direktivet. Skatteministeriets kommentar til ovenstående eksempel er dog, at

ed datterselskabet i land B er tale om et gennemstrømningsselskab, som i dansk lov

er omfattet af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c. Hermed kan den skattefri

udlodning uden for EU i henhold til dansk lov omstødes ved argumentation om, at

lskabet i land B ikke er udbyttets retmæssige ejer, hvorved der ved arrangementet

ås de tilsigte skattefordele.
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Trusts

Med lovforslaget blev også vedtaget en indsættelse i ligningslovens § 16 K medførende en

række bestemmelser med det formål at begrænse muligheder for at opnå utilsigtede

skattemæssige fordele ved brug af en trust. Således er dette endnu et tiltag i dansk skatteret

rettet mod udnyttelsen af fordelagtige skatteregler.

En af de primære årsager til at benytte sig af en trustkonstruktion er den række af skatte-

mæssige fordele, som dette medfører. De krav, der påligger trusts og visse udenlandske fonde,

kan afvige betydeligt fra dansk lovgivning på centrale områder. Der findes ikke en generel

definition af, hvad der udgør en trust i dansk skatteretligt henseende. Dette bedømmes ud fra

dansk skatteret med udgangspunkt i de reelle omstændigheder efter udenlandsk ret. Såfremt

dette fører til, at trusten eller den udenlandske fond anerkendes skattemæssigt, frafalder

skattepligten af afkastet af den indskudte fondsformue.

Helt centralt i dansk ret er forhold som stifters uigenkaldelige afkaldsgivelse af råderetten

over den overførte fondsformue, hvilket er et krav for, at trusten kan anerkendes som

underlagt danske fondsbeskatningsregler. Er dette forhold ikke opfyldt i udenlandsk ret, og

har stifter altså stadig mulighed for at råde over formuen, er der i større omfang risiko for, at

stifter kan benytte dette til at andrage sig utilsigtede skattefordele.

I fondsbeskatningslovens § 3 A er der indsat værnsregler for at modvirke skattepligtige

personers indskud i lavtbeskattede udenlandske trusts. Dette er gjort i form af indskuds-

afgifter. I det vedtagne lovforslag er det vurderet, at denne værnsregel ikke er effektiv til at

forhindre skatteundgåelse, samt at der her også er mulighed for reelt at kunne genkalde

indskudt formue gennem forskellige opstillinger. På denne baggrund indføres det, at stifter

skal beskattes af indkomst optjent i trusts og udenlandske fonde, hvor disse krav om

uigenkaldelig udskillelse af formue ikke er gældende. Hermed vil stifter altså blive beskattes,

som var der fuld adgang til formuen. Ved indførslen heraf ophæves værnsreglen om

indskudsafgift i fondsbeskatningslovens § 3 A.

Ud over krav om at der skal gives endeligt og uigenkaldeligt afkald på den indskudte

fondsformue, er der vedtaget endnu en værnsregel. Denne har til formål at modvirke, at den

skattepligtige opnår utilbørlige skattemæssige fordele ved indskud af kapital i et udenlandsk

kontrolleret selskab, der videre indskyder kapitalen som formue i trusten, hvorigennem den

skattepligtige ikke ifalder beskatning. Ved vedtagelse af ligningslovens § 16 K må den
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skattepligtige medregne trustens indkomst i egen skatteopgørelse, såfremt den skattepligtige

selv ville have været skattepligtig af afkastet fra den indskudte kapital, på trods af at denne de

facto er indskudt gennem et mellemliggende kontrolleret selskab.

Med indførelsen af disse bestemmelser er det således søgt at begrænse muligheden for at

benytte en trustkonstruktion med utilbørlige skattemæssige fordele, som del af den samlede

lovimplementering. Her har især været fokus på krav til uigenkaldelig afkaldsgivelse af

indskudt formue samt værn mod skattefordele opnået gennem kunstige selskabsstrukturer.

Der værnes således her også mod opstilling af sådanne forretningsmæssige arrangementer for

at modvirke forsøg på aggressiv skatteplanlægning.

Indførelsen af denne bestemmelse viser altså et fortsat fokus på bekæmpelse af skatteund-

dragelse fra lovgivers side. Hermed er værnsreglerne på trust-området at betragte som et

udtryk for, at arbejdet mod aggressiv skatteplanlægning spreder sig til mere og mere

specifikke områder. De umiddelbare effekter af denne mere specifikt rettede lovgivning vil

afhandlingen ikke nærmere behandle, idet det vurderes, at disse trustkonstruktioner i praksis

finder begrænset anvendelse. Det er ligeledes Danske Advokater opfattelse, at danske

skattepligtige personer ikke opretter trusts uden for Danmark for at udnytte skatteregler

(Danske Advokater, 2015). Hermed vurderes det ikke, at en yderligere behandling af de

implementerede skatteregler på trust-området vil bidrage væsentligt til afhandlingen og

afdækning af dennes problemfelt.

Bindende svar ved værdiansættelse af aktiver

Det vedtagne lovforslag L 167/2015 har også medført ændringer til SKATs afgivelse af

bindende svar – og mere specifikt muligheden for tilbagekaldelsen af disse – hvilket specielt

har betydning for selskaber, der flytter aktiver ud af landet.

I tidligere gældende dansk ret har bindende svar været afgivet af SKAT eller i særlige tilfælde

skatterådet. Hermed har svaret kunne bruges i den efterfølgende sagsbehandling. Der har

været flere krav i forbindelse med afgivelsen af et bindende svar, så som et krav til en

fornøden sikkerhed af spørgsmålets karakter. Herudover ville et afgivet bindende svar ikke

være gyldigt, såfremt væsentlige forudsatte parametre var frafaldet. Idet der ofte anmodes om

bindende svar i situationer, der netop er behæftede med større usikkerhed, har de antagne

forudsætninger afgørende betydning. Udgangspunktet har været, at et bindende svar er
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gyldigt i 5 år, hvilket dog i praksis ofte er begrænset til en periode på 3 til 6 måneder

(Skatteministeriet, 2015).

Det er i vedtagne lovforslag konkluderet, at tidligere gældende ret ikke er fuldt tilstrækkelig til

at imødegå situationer, hvor værdiansættelser ikke er retvisende. Dette har resulteret i en

udvidelse af lovgivningen angående bindende svar vedrørende et aktivs værdi.

Det vedtagne lovforslag i skatteforvaltningslovens § 4 indeholder således bestemmelser, der

åbner op for skattemyndighedernes mulighed for at tilbagekalde bindende svar vedrørende

værdiansættelsen af aktiver. Disse har primært effekt ved overdragelse af aktiver mellem

nærtstående parter samt ved grænseoverskridende flytning af aktiver. Ændringen kommer

som følge af, at der er set eksempler på, at der er givet bindende svar for et aktivs værdi, som

efterfølgende har vist sig at afvige markant fra den faktiske værdi. Herefter er det foreslået og

vedtaget, at skattemyndighederne har mulighed for at se bort fra et bindende svar, såfremt

værdien inden for fristen for adgang til at revidere en skatteansættelse overstiger værdien i

det bindende svar med mindst 30 % og mindst MDKK 1.

Der er i vedtagne lovforslag foretaget en snæver afgrænsning af hvilke parametre, der må

tillægges afgørende betydning for en vurdering af, hvorvidt et aktivs værdi afviger væsentligt

fra det indledningsvist fastsatte. En konstatering af væsentlig værdiafvigelse efter afgivet

bindende svar kan således baseres på en efterfølgende salgsværdi eller alternativt

sandsynliggøres ud fra størrelsen af aktivets afkast. Kan der på baggrund heraf konstateres, at

der er hjemmel for, at det bindende svar kan tilbagekaldes, medfører dette ikke automatisk

beskatning. Der kan være forhold, der retfærdiggør den konstaterede værdi. Skatteyders

position ved frafald af et bindende svar er hermed ikke anderledes, end havde der ikke været

afgivet bindende svar. Ud over muligheden for at tilbagekalde bindende svar vedtages også en

maksimal gyldighedsperiode for bindende svar på 6 måneder for værdien af aktiver.

Indførelsen af muligheden for at tilbagekalde bindende svar søger således at forhindre, at

skattepligtige transaktioner ikke ifalder den fulde skattepligt, såfremt det efterfølgende

vurderes, at den indledende værdiansættelse har været væsentlig forkert. Hermed dæmmes

der altså op for den risiko, at skattepligtige dispositioner ikke beskattet som tilsigtet, fordi der

på tidspunktet for værdiansættelse ikke var fuld information omkring alle faktorer.

Samlet betyder dette, at der med L 167/2015 indføres værnsregler i form af en generel

international omgåelsesklausul, forhindring af skattemæssig udnyttelse af



52

trustkonstruktioner samt begrænsninger til afgivne bindende svar ved værdiansættelse af

aktiver. Disse tiltag medfører en opstramning af den konkrete skattelovgivning for at undgå,

at skattepligtige undviger den tiltænkte skattepligt på disse områder.
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L 167/2015 – analyse af høringssvar

I det følgende afsnit vil vi gennemgå de høringssvar, som skatteministeriet ved fremførelsen

af lovforslaget L167/2015 har modtaget fra professionelle interesseorganisationer. En

gennemgang af disse høringssvar er med til at belyse fortolkningen af det vedtagne lovforslags

elementer samt hvilke effekter, lovforslaget vurderes at have samt skatteministeriets

kommentarer hertil. Flere af organisationerne fremfører de samme grundlæggende

betænkninger og bemærkninger angående indførelse af omgåelsesklausuler og ændringerne

vedrørende afgivelse af bindende svar. Ved analysen heraf forsøges det løbende at holde

kritikken fra interesseorganisationerne op mod ministeriets svar og holdninger, for at

analysere os frem til, hvordan de enkelte kriterier kan påvirke skattelandskabet efter

lovændringerne.

Omgåelsesklausul

Danske Advokater har i lighed med FSR – danske revisorer og Advokatrådet betænkeligheder

i forhold til implementeringen af en international omgåelsesklausul i dansk ret. Danske

Advokater opfordrer Skatteministeriet til at den del af lovforslaget, der ikke vedrører

implementeringen af moder-/datterselskabsdirektivet, først vedtages, når der er opnået

tilstrækkelig klarhed omkring hvilke transaktioner, der vil vurderes som værende udtryk for

legitime kommercielle transaktioner og hvilke transaktioner, der vil blive omfattet af

omgåelsesklausulen. Hertil vurderes det også, at der før en vedtagelse af denne omgåelses-

klausul bør skabes klarhed over de konkrete effekter i forhold til den danske retspraksis på

dette område. Danske Advokater finder det ikke nødvendigt i forhold til rente-

/royaltydirektivet og fusionsskattedirektivet at indføre yderligere værnsregler. Det anføres, at

det bør præciseres i forhold til hvilke retslige principper, omgåelsesklausulen skal fortolkes

efter; intern national dansk ret eller i overensstemmelse med EU-lovgivningen, da dette ellers

vil betyde usikkerhed i forhold til fortolkningsgrundlaget.

Skatteministeriet afviser i deres kommentar hertil, at en udsættelse af lovforslaget kan

tiltrædes, da dette vil udsætte et indgreb mod omgåelse af direktiverne. I lyset af denne

kommentar kan det argumenteres, at skatteministeriet udtrykker en holdning om, at hurtig

indgriben mod skatteunddragelse og misbrug prioriteres højere end klar retssikkerhed i

forhold til fortolkningen af de enkelte vedtagne lovændringer.
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Skatteministeriet begrunder indførslen af omgåelsesklausulen i dansk ret med et ønske om at

sikre kontinuitet mellem lovgivningen, hvormed de omgåelsesregler, der findes i moder-

/datterselskabsdirektivet, også bør findes i de andre direktiver. Det overordnede argument

her er, at det ikke skal være muligt for skattepligtige at opnå fordele, som de ikke er

berettigede til. Angående fortolkningen af omgåelsesklausulen anfører skatteministeriet, at

denne skal være konform med EU-retten. Hertil kommenteres, at efter Kofoed-dommen (C-

321/05) fandt misbrugsbestemmelsen i fusionsskattedirektivet ikke direkte anvendelse,

såfremt dette ikke var implementeret i national ret. Med vedtagelsen af lovforslaget vil

omgåelsesklausulen blive implementeret i forhold til alle tre selskabsskattedirektiver, hvilket

den ikke tidligere har været.

Det fremgår af Danske Advokaters bemærkninger, at de ser et modsætningsforhold mellem

misbrugsbestemmelsen i moder-/datterselskabsdirektivet og den transaktionsbestemte

beneficial owner-test, der anvendes af SKAT. Hermed forestiller Danske Advokater sig ikke, at

misbrugsbestemmelsen i direktivet vil kunne finde anvendelse. Dette argument kan

understøttes af ministeriets manglende evne til at give et eksempel på en situation hvor den

nye bestemmelse vil finde anvendelse. I kommentarerne til lovforslaget har skatteministeriet

således gengivet et eksempel EU tidligere har fremlagt som et eksempel på en situation, hvor

den nye bestemmelse finder anvendelse, men hertil har ministeriet bemærket, at dette

eksempel allerede vil kunne omgås på baggrund af bestemmelsen i dansk om

gennemstrømningsselskaber.

SKAT har i situationer med skattefri udbytter, renter og royalties påpeget manglende

retmæssigt ejerskab, såfremt SKAT har ment, at der har været tale om treaty shopping med

henblik på at drage utilsigtet fordel af gældende skatteret. SKAT har i deres argumentation

herfor henstillet til, at en vurdering af retmæssigt ejerskab skal foretages på transaktionsbasis

(Danske Advokater, 2015). Skatteministeriet er dog ikke af den opfattelse, at der er tale om en

modsætning i forhold til tidligere argumentation fra SKAT. Det kommenteres, at den

generelle omgåelsesklausul finder anvendelse på arrangementer eller serier af arrangementer,

der har til formål – helt eller delvist – at opnå en skattefordel. Hermed vil enkeltstående

transaktioner være omfattet af omgåelsesklausulen, og beneficial owner-testen vil stadig finde

anvendelse.

Herudfra må det vurderes, at den generelle omgåelsesklausul vil være mere omfattende end

hidtil gældende praksis og således ikke medføre begrænsninger til denne. Det kan
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argumenteres, hvorvidt SKAT tidligere har haft reel hjemmel til at kræve skattepligt af disse

transaktioner - eller hvorfor det i så fald er blevet fundet nødvendigt at implementere ny

lovgivning hertil.

Formuleringen, der anvendes i omgåelsesklausulen i ligningsloven § 3, er som følger:

”§ 3. Skattepligtige har ikke de fordele, der følger af direktiv 2011/96/EU

om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra

forskellige medlemsstater, direktiv 2003/49/EF om en fælles ordning for

beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber

i forskellige medlemsstater og direktiv 2009/133/EF om en fælles

beskatningsordning ved fusion, spaltning, partiel spaltning, tilførsel af

aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige

medlemsstater og ved flytning af et SE’s eller SCE’s vedtægtsmæssige

hjemsted mellem medlemsstater som implementeret i dansk lovgivning, til

arrangementer eller serier af arrangementer, der er tilrettelagt med det

hovedformål eller der som et af hovedformålene har at opnå en

skattefordel, som virker mod indholdet af eller formålet med direktiverne,

og som ikke er reelle under hensyntagen til alle relevante faktiske forhold

og omstændigheder. Et arrangement kan omfatte flere trin eller dele.

Stk. 2. Ved anvendelsen af stk. 1 betragtes arrangementer eller serier af

arrangementer som ikke reelle, i det omfang de ikke er tilrettelagt af

velbegrundede kommercielle årsager, der afspejler den økonomiske

virkelighed.

Stk. 3. Skattepligtige har ikke fordel af en

dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvis det er rimeligt at fastslå under

hensyn til alle relevante faktiske forhold og omstændigheder, at opnåelsen

af fordelen er et af de væsentligste formål i ethvert arrangement eller

enhver transaktion, som direkte eller indirekte medfører fordelen,

medmindre det godtgøres, at indrømmelsen af fordelen under disse

omstændigheder vil være i overensstemmelse med indholdet af og formålet

med den pågældende bestemmelse i overenskomsten.

Stk. 4. Uanset stk. 3 skal stk. 1 og 2 anvendes ved vurderingen af, om en

skattepligtig er udelukket fra fordelen i en bestemmelse i en

dobbeltbeskatningsoverenskomst med et land, der er medlem af EU, hvis

den skattepligtige alternativt kunne påberåbe sig en fordel i et af

direktiverne om direkte beskatning.”

(Retsinformation, 2015)

Indholdet af den aktuelle formulering i lovforslaget er ikke præcist og fuldstændigt redegjort

for. FSR, Advokatrådet og Danske Advokater anfører, at indførelsen af en så bredt formuleret
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bestemmelse vil medføre betydelig retsusikkerhed. En upræcis formulering gør det vanskeligt

at bestemme, hvornår det vurderes, at der foreligger et reelt kommercielt legitimt forhold, og

hvornår der udelukkende er tale om et kunstigt forhold. Den brede formulering samt

ordlyden i bestemmelsen og bemærkninger giver ikke yderligere støtte til fortolkning og

afklaring af retspraksis. Det vurderes, at der er fare for betydelig retsusikkerhed, før

bestemmelsen prøves ved domstolene. Det frygtes her, at SKAT vil nægte selskaber fordele

efter direktiverne og dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med henvisning til denne

generelle omgåelsesklausul. FSR anfører hertil, at de forskellige formuleringer af omgåelses-

klausulerne vedrørende direktiverne og dobbeltbeskatningsoverenskomsterne medfører ifølge

dem, at man er nødt til at vente på, at der er etableret en retspraksis på området, før man er

sikker på, at ens dispositioner ikke vil omfattes af omgåelsesklausulen. Skatteministeriet

opfordres her til at overveje, hvorvidt der faktisk er behov for to særskilte omgåelsesklausuler.

Yderligere kritiseres formuleringerne af omgåelsesklausulen for, at den implementerede

omgåelsesklausul vedrørende dobbeltbeskatningsoverenskomster tager udgangspunkt i

action point 6 i OECD’s BEPS-rapport. Idet denne på vedtagelsestidspunktet kun er et udkast,

savnes der afklaring af den endelige formulering og omfanget heraf. FSR, Danske Advokater

og Advokatrådet råder til afvente et endeligt udspil fra OECD, idet det findes betænkeligt, at

”man indfører en endnu ikke vedtaget formulering af en i forvejen uklar omgåelsesklausul i

dansk ret” (FSR - danske revisorer, 2015). Det er imidlertid skatteministeriets overbevisning,

at der ikke kommer ændringer til OECD’s formulering af omgåelsesklausulen, hvorfor en

eventuel udskydelse af implementering i dansk ret kun vil forsinke handlinger for at dæmme

op mod international skatteunddragelse. Skatteministeriet tilkendegiver hertil, at såfremt der

måtte komme ændringer til OECD’s udkast, vil dansk ret skulle indrettes efter dette.

Skatteministeriet erkender, at der i de foreslåede omgåelsesklausuler anvendes forskellige

formuleringer. Det vurderes dog, at der ikke er indholdsmæssige forskelle i de to

formuleringer. Hermed er det opfattelsen, at OECD’s omgåelsesklausul bør fortolkes således,

at den kan anvendes på reelle økonomiske aktiviteter. Skatteministeriet kommenterer, at

”skattepligtige, der disponerer på baggrund af velbegrundede kommercielle årsager, har ikke

grund til at bekymre sig om reglerne” (Skatteministeriet, 2015). FSR’s bemærkninger om,

hvorvidt der faktisk er behov for to forskelligt formulerede omgåelsesklausuler, bliver der ikke

yderligere kommenteret på. Det anføres dog, at den danske lovgivning bør være i

overensstemmelse med formuleringerne i direktiverne og det forventede udkast til OECD’s
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modeloverenskomst. Skatteministeriet uddyber, at fortolkning af de danske omgåelses-

klausuler må ske i overensstemmelse med ordlyden i direktivet. Her gælder, at idet direktivet

i nogen udstrækning baserer sig på domspraksis for EU, kan det også vurderes relevant at

inddrage EU-retspraksis i fortolkningen. Mulige fortolkningsspørgsmål hertil vil blive afklaret

af EU-domstolen. Dette medfører også, at der med implementeringen af omgåelsesklausulen i

andre nationale lovgivninger vil være en base for fælles fortolkningspraksis.

For fortolkning af hvorvidt et arrangement omfattes af omgåelsesklausulen vedrørende

dobbeltbeskatningsoverenskomster henviser Skatteministeriet til, at der her er tale om en

dansk vurdering, og at bestemmelsen hermed skal fortolkes efter danske regler. Hertil vil der

være mulighed for, at det aftales med den kontraktlige modpart efter artikel 25 i OECD’s

modeloverenskomst omhandlende, at omgåelsesklausulen skal fortolkes efter særskilt

gensidig aftale.

Formulering af omgåelsesklausul

Med implementeringen af en generel omgåelsesklausul i ligningsloven, der omfavner

situationer, der omfattes af EU’s direktiver og også af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne,

må der foretages en beslutning om, hvorledes disse skal formuleres. Denne må foretages som

en afvejning af, hvorvidt der ønskes konsistens mellem de indførte omgåelsesklausuler og

hermed intern national ret – eller hvorvidt de enkelte formuleringer skal indføres mere

konformt med direktiverne og OECD’s udspil.

Såfremt den implementerede omgåelsesklausul havde taget afsæt i ens og hermed direkte

tilsvarende formuleringer, ville dette have medført en stærkere intern national

retssammenhæng. En sådan ensretning af de danske skatteregler ville ikke have samme

beklagelige retssikkerhedsmæssige konsekvenser som indførelsen af to forskelligt

formulerede omgåelsesklausuler. Derimod ville dette bidrage til en mere internt national

harmoniseret skatteret.

At implementere mere harmoniserede formuleringer vil dog også have den effekt, at det ikke

er de oprindelige og internationalt anerkendte formuleringer fra EU og OECD, der indføres i

dansk ret. Hermed ville der være risiko for et mismatch mellem de nationale danske

skatteregler og de internationalt anerkendte, hvilket i international sammenhæng kan dette

tiltænkes at give anledning til retsusikkerhed og manglende klarhed over den skattemæssige

behandling. Med den indførte omgåelsesklausul er det denne situation, der er imødegået.
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Formuleringen af omgåelsesklausulen i EU-direktiverne er indsat i det implementerede

danske lovforslag, så denne svarer til formuleringen i moder-/datterselskabsdirektivet. Ligeså

er formuleringen vedrørende dobbeltbeskatningsoverenskomster indsat ud fra det af OECD

fremsatte udkast. Hermed er det sikret, at dansk national ret er konform med de oprindelige

og tiltænkte udspil.

Ifølge skatteministeriet er dog også den interne danske ret tilgodeset i de valgte formuleringer

ud fra ministeriets argumentation om, at formuleringernes indhold er ens. Denne tilgang til

dette juridiske dilemma må siges at være en ”best of both worlds”-approach, men der kan

sættes spørgsmålstegn ved den faktiske juridiske ensrettethed hertil.

Bevisbyrde

På baggrund af de anførte forskellige formuleringer af omgåelsesklausulerne i lovforslaget

udtrykker FSR bekymring for allokering af bevisbyrden i fremtidige skattesager. Det anses for

bekymrende, såfremt den skattepligtige får bevisbyrden for at påvise, at de i lovforslaget

anførte krav, til ikke at skulle omfattes af omgåelsesklausulen, er opfyldt. Hertil vurderes det

ud fra formuleringerne, at der må være forskellige krav til bevisbyrderne. FSR anmoder

hermed skatteministeriet om at bekræfte, at de har bevisbyrden ud fra de to formuleringer.

For omgåelsesklausulen i ligningsloven § 3, stk. 1 og 2 vedrørende omgåelsesklausulen i

direktiverne kan der læses følgende krav:

- der er tale om et ikke-reelt arrangement, der

- ikke er tilrettelagt af velbegrundede kommercielle årsager, og

- som ikke afspejler den økonomiske virkelighed, samt at

- hovedformålet med det ikke-reelle arrangement har været at opnå en skattefordel

stridende mod direktivets formål.

For omgåelsesklausulen i ligningsloven § 3, stk. 3 vedrørende

dobbeltbeskatningsoverenskomsterne anføres følgende krav:

- den opgældende transaktion medfører en fordel efter den relevante

dobbeltbeskatningsoverenskomst, og

- opnåelse af fordelen er et af de væsentligste formål med transaktionen.

Ud fra ovenstående forskellige krav til bevisbyrden, kan det ræsonneres, at der de facto er en

forskel i anvendelsen af de to forskellige formuleringer – såfremt disse krav ikke vurderes, at
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være helt identiske. FSR anfører, at ordlyden af omgåelsesklausulen i ligningsloven § 3, stk. 3

lægger op til, at skattemæssig fordel efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst må frafaldes,

såfremt det blot er rimeligt at fastslå, at opnåelsen af skattefordelen er et af de væsentligste

formål med et arrangement. Hermed kan det vurderes, at bevisbyrden i denne situation

hurtigt kan tilfalde den skattepligtige – og ikke skattemyndighederne.

Til ovenstående formuleringer anmoder FSR om en præcisering og definition af, hvad der

konstituerer et ”reelt” arrangement, samt hvad der skal forstås ved ”velbegrundede

kommercielle årsager” og ”afspejler den økonomiske virkelighed”. Skatteministeriet

kommenterer til definitionen af et ”reelt” arrangement, at et arrangement eller serier af

arrangementer skal anses for reelle, i det omfang de er tilrettelagt af velbegrundede

kommercielle årsager, der afspejler den økonomiske virkelighed (Skatteministeriet, 2015).

Disse vendinger er inspireret af EU-domstolens praksis. Skatteministeriet kommenterer, at

EU-domstolen har fortolket lignende tankegang i fusionsskattedirektivet. Det fremgår af EU-

domstolens præmisser i Foggia-dommen (C-126/10), at:

”i tilfælde af en fusion mellem to selskaber inden for samme koncern kan den

omstændighed, at det overtagne selskab på tidspunktet for fusionen ikke udøver

nogen virksomhed, ikke råder over nogen finansielle andele og alene overfører store

skattemæssige tab, af ubestemt oprindelse, til det overtagne selskab, udgøre en

formodning for, at transaktionen ikke er foretaget ud fra ”forsvarlige økonomiske

betragtninger”, i denne bestemmelses forstand, selv om transaktionen har en positiv

virkning på koncernens strukturelle omkostninger”

(Skatteministeriet, 2015)

Således argumenterer skatteministeriet i vurderingen af, hvorvidt der er tale om

”velbegrundede kommercielle årsager”, for, at der ved denne vurdering må tages hensyn til

alle omkringliggende forhold. Hermed må koncernforhold og andre omstændigheder

medtages i den samlede vurdering af begrebet. Angående vendingen ”afspejler den

økonomiske virkelighed” anfører FSR, at skat er en faktisk omkostning for virksomheder, og

at denne derfor ønskes minimeret. Organisationen spørger specifikt ind til, hvorvidt

omgåelsesklausulen kan få forrang for anden lovgivning som f.eks. regler om skattefrit tilskud

til koncernselskaber i selskabsskatteloven § 31 D. Skatteministeriet kommenterer, at

minimering af skatteomkostninger ikke er en kommercielt velbegrundet årsag efter

bestemmelsens henseende. Yderligere anføres dog, at ”opfyldelsen af objektive kriterier ikke i
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sig selv [er] udtryk for misbrug af reglerne” (Skatteministeriet, 2015). I relation til

selskabsskatteloven § 31 D vil opfyldelsen af reglen om 10 % ejerskab af et datterselskabs

aktiekapital ikke medføre, at dette omfattes af omgåelsesklausulen. Dette vil kun være

tilfældet, hvor dispositionen bærer præg af intentioner om misbrug, så som situationer, hvor

kapitalandele midlertidigt blev ”pro forma”-erhvervet uden velbegrundede kommercielle

årsager.

Skatteministeriet anfører i deres kommentarer til FSR, at skattemyndighederne bærer

bevisbyrden for at påvise, hvorvidt formålet med arrangementet kan anses som værende et

ønske om utilsigtede skattefordele efter direktiverne. Dette vil gøres på baggrund af en

objektiv analyse. I lighed hermed bærer SKAT også bevisbyrden for at fastslå, at formålet med

arrangementet skulle skyldes opnåelse af skattemæssige fordele efter en dobbeltbeskatnings-

overenskomst. Skatteministeriet argumenterer således for, at det er SKAT, der i begge disse

tilfælde bærer bevisbyrden for at vurdere, at et forhold omfattes af omgåelsesklausulen og ser

således ingen forskel i fordelingen af bevisbyrden mellem disse forslag.

Efter Skatteministeriets kommentar ligger den skattepligtiges bevisbyrde altså i en

efterfølgende redegørelse og godtgørelse af, hvorfor det gældende arrangement ikke bør

omfattes af omgåelsesklausulen, såfremt SKAT mener, at dette bør være tilfældet.

Såfremt SKAT efter en objektiv analyse på baggrund af relevante faktiske forhold og

omstændigheder vurderer, at der foreligger utilsigtede fordele, er det altså pålagt den

skattepligtige at godtgøre de kommercielle årsager, der afspejler de underliggende

økonomiske realiteter. SKAT har altså den indledende bevisbyrde for at kunne sætte

spørgsmålstegn omkring forudsætningerne for den skattepligtiges skattefordele. Herefter

vurderer Skatteministeriet, at den skattepligtige må være den nærmeste til at foretage denne

godtgørelse. Alt efter omfanget af SKATs analyse må denne bevisbyrde dog siges at kunne

udgøre en betydelig forpligtelse for den skattepligtige. Det bliver herefter den skattepligtiges

ansvar af bevise, at opnåelse af fordelen ikke har været et væsentligt mål med arrangementet,

hvilket i praksis kan synes svært. Det kunne frygtes, at dette i praksis vil medføre en

forskubbelse af bevisbyrden fra SKAT over mod den private, såfremt det findes, at der

foreligger mulighed forhold, der kan omfattes af omgåelsesklausulen.
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Fortolkning af omgåelsesklausulen

FSR opstiller i deres høringssvar 7 eksempler, for hvilke der ønskes afklaring af og

fortolkningssikkerhed for. En konkret afklaring af disse eksempler vil medføre en øget

retssikkerhed omkring anvendelsen af den implementerede omgåelsesklausul.

Skatteministeriets kommentarer hertil og tilgang til fortolkning vil give reelle retningslinjer

for, hvordan det er muligt at tilgå disse problemstillinger, samt hvorvidt omgåelsesklausulen

vil finde anvendelse i disse situationer. Skatteministeriet forholder sig imidlertid ikke i deres

kommentarer til høringssvarene til de fremsatte eksempler. Det kommenteres udelukkende,

at det ikke er muligt på baggrund af de i eksemplerne angivne informationer at afgive svar

med ”fornøden sikkerhed”, om hvorvidt eksemplerne vil være omfattet af omgåelsesklausulen

(Skatteministeriet, 2015). Skatteministeriet anfører således, at en stillingtagen til de konkrete

eksempler vil kræve en lang række forudsætninger og betingelser. Hermed undlader

skatteministeriet altså at svare på FSR’s anmodning om afklaring af omgåelsesklausulens

anvendelsesområde. Med den manglende afklaring af de konkrete eksempler efterlades et

indtryk af, at skatteministeriet ikke selv har den fornødne indsigt og overblik i den lovgivning,

som implementeres. Faktisk afklaring af omgåelsesklausulens påvirkning af reelle

problemstillinger – også vedrørende helt almindelige forretningsmæssige dispositioner – i

dansk ret efterlades hermed til behandling ved domstole uden yderligere afklaring fra

skatteministeriet. Sådanne væsentlige retsusikkerheder bør ikke uden videre implementeres i

dansk ret, og det bør ikke være op til domstolene at afklare de gældende retsforhold gennem

retspraksis. Dette er grundlæggende elementer i lovgivningen, der bør være fundamental

sikkerhed, før den endelige lovgivning implementeres.

Interesseorganisationerne er generelt forstående for, at der løbende er behov for at vurdere,

hvorvidt de eksisterende værnsregler er tilstrækkelige. Det findes dog beklageligt, at der ikke i

højere grad tages hensyn til skatteydernes retssikkerhed. FSR henstiller til, at bør overvejes,

om ikke retssikkerheden ved lovforslaget væsentligt kan forbedres, før det implementeres i

dansk ret. Yderligere finder FSR meget beklageligt, at det vedtagne lovforslag stort set er

uforandret i forhold til høringsudkastet på trods af betydelig kritik i høringssvarene (FSR -

danske revisorer, 2015). Det vurderes overordnet af Advokatrådet, Danske Advokater og FSR,

at lovforslaget vedrørende den generelle omgåelsesklausul ikke er tilstrækkeligt

gennemarbejdet. Det kritiseres specifikt, at der ikke er endelig afklaring om fortolkningen af

den generelle omgåelsesklausul, samt at der henvises til fremtidig domspraksis for en endelig
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afklaring af afgrænsningen af misbrugsbestemmelserne i ligningslovens § 3, stk. 1-2 og stk. 3.

Det kan tage mange år, før der er opnået en retspraksis på området. Der opfordres til, at

indførslen af en generel omgåelsesklausul i dansk ret udskydes for

dobbeltbeskatningsoverenskomster, indtil denne er endeligt vedtaget af OECD. Ligeledes

opfordres der til, at omgåelsesklausulen ikke indføres i dansk ret, men implementeres ved

genforhandling af de enkelte dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Skabes der ikke retslig klarhed over de eksakte konsekvenser af den implementerede

omgåelsesklausul, vurderer Advokatrådet, at det kan frygtes, at SKAT vil nægte skattefordele

til et større antal internationale selskaber fra stater med lavere skattesats, der dog ikke kan

betragtes som skattelylande.

Fortolkning af traktater

Både Advokatrådet og Danske Advokater forholder sig kritisk over for implementeringen af

en omgåelsesbestemmelse i Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster, før der foreligger

et endeligt vedtaget udspil fra OECD. Begge organisationer anfører, at en implementering af

denne omgåelsesbestemmelse i eksisterende dobbeltbeskatningsoverenskomster vil være en

overtrædelse af Danmarks folkeretlige forpligtelser over for de kontraherende lande. Danske

Advokater lægger op til, at omgåelsesbestemmelsen først implementeres ved genforhandling

af de enkelte dobbeltbeskatningsoverenskomster. Yderligere mener organisationen, at det bør

fremgå af lovforslagets bemærkninger, at det ved vedtagelsen af den generelle

omgåelsesklausul i ligningslovens § 3, stk. 3 og 4 er tiltænkt at tilsidesætte folkeretlige

forpligtelser i de dobbeltbeskatningsoverenskomster, der ikke indeholder bestemmelser

svarende til indholdet heraf.

Som følge af interesseorganisationernes kritik af implementeringen af omgåelsesklausulen i

danske dobbeltbeskatningsoverenskomster og de mulige konsekvenser heraf, må det

vurderes, hvorvidt dobbeltbeskatningsoverenskomsterne ændres nok til direkte at kunne

medføre en opsigelse af aftalerne. Denne vurdering afhænger af, hvorvidt ændringerne kan

siges at være tilstrækkeligt vidtrækkende til at konstituere en reel ændring af aftalen – eller

om de udelukkende skal klassificeres som en præcisering i forhold til det oprindelige formål,

kontraktgrundlag og fortolkningsramme.
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Bestemmelserne om folkeretlige traktater blev tiltrådt og ratificeret af Danmark ved

Wienerkonventionen i 1969. Hermed skal folkeretlige traktater – omfattende

dobbeltbeskatningsoverenskomster – anvendes og fortolkes i overensstemmelse med

bestemmelserne heri. Wienerkonventionen af 1969’s artikler 31-33 omhandler specifikt

fortolkningen af folkeretlige traktater. Dennes artikel 31, stk. 1 anfører, at en traktat skal

fortolkes i god tro, hvormed der forstås loyalt i overensstemmelse med den sædvanlige

betydning, der måtte tillægges traktatens udtryk i deres sammenhæng og belyst af hensigt og

formål (Wienerkonventionen, , 1969). Generelt er det gennemgående for disse fortolknings-

bestemmelser, at der tolkes i overensstemmelse med traktatens hensigt, formål,

sammenhæng og sædvanlige betydning. Der lægges altså vægt på en objektiv fortolkning af

traktaten.

For fortolkningen af indgående dobbeltbeskatningsoverenskomster betyder dette altså, at

disse må fortolkes i overensstemmelse med den sædvanlige betydning. I denne forbindelse

tillægges OECD’s modeloverenskomst og kommentarerne væsentlig retskildeværdi, idet den –

såfremt den pågældende dobbeltbeskatningsoverenskomst tager afsæt i denne – opstiller et

framework, som de enkelte aftaler kan baseres på. Bygger de enkelte dobbeltbeskatnings-

overenskomster altså på OECD’s modeloverenskomst, må denne anses som værende en

betydelig retskildefaktor. Modeloverenskomsten og kommentarerne har også betydelig

retskildeværdi ved fortolkning af national ret (Michelsen et al., 2013).

I fortolkningen af en traktat skal der efter Wienerkonventionens artikel 31, stk. 2 ud over

selve teksten inklusive præambel og bilag også tages hensyn til eventuelle efterfølgende

aftaler mellem deltagerne vedrørende traktatens fortolkning eller anvendelsen af dens

bestemmelser. Efterfølgende praksis vedrørende en traktats anvendelse samt relevante

folkelige retsregler, som finder anvendelse i forholdet mellem de kontraherende parter, skal

ligeledes medtages i fortolkningen af traktaten. Såfremt det kan godtgøres og hermed er klart

dokumenteret, at der er en fælles intention hos kontraktparterne, skal dette tillægges særlig

betydning ved fortolkningen efter artikel 31, stk. 4. Hermed lægges der også værdi til en

subjektiv fortolkning af traktaten. Det må dog hertil antages, at en sådan subjektiv fortolkning

i praksis skal tillægges en lavere fortolkningsmæssig værdi end de konkret objektive

fortolkningsbestemmelser.

Såfremt fortolkning efter bestemmelserne om almindelig fortolkning i artikel 31 fører til et

flertydigt, uklart eller meningsløst fortolkningsresultat, hjemler artikel 32 anvendelsen af
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supplerende fortolkningsmidler. Disse fortolkningsmidler udgøres af forarbejderne til

traktaten og selve omstændighederne ved dennes indgåelse. Hermed kan disse altså benyttes

bekræftende i forhold til den betydning, der fremkommer ved fortolkning efter artikel 31 og

en yderligere konkretisering heraf.

I Wienerkonventionens artikel 42 angives forudsætninger for traktaters gyldighed og

forudsætningerne for, at disse forbliver i kraft. Som hovedregel er den pågældende traktat

gyldig, medmindre begrundelse for ophør i artikler 60 til 64 kan finde anvendelse. Artikel 60

anfører bestemmelserne for ophør af traktaten som følge af væsentlig misligholdelse. Et

væsentligt brud på en traktat berettiger herefter den kontraherende stat til at påråbe sig, at

bruddet udgør grund for at bringe traktaten til ophør eller suspendere den. Et sådant

væsentligt brud udgør, jf. artikel 60, stk. 3, enten en fornægtelse af traktaten, som ikke er

hjemlet i konventionen, eller en krænkelse af en bestemmelse, som er afgørende for

opnåelsen af traktatens formål og hensigt. Såfremt en traktat bringes til ophør efter

konventionens artikel 70, fritages deltagerne fra videre forpligtelser til at opfylde traktaten.

Rettigheder, forpligtelser eller situationer opstået inden traktatens ophør anfægtes ikke.

Med baggrund i Wienerkonventionens bestemmelser om fortolkning og ophør må det

vurderes, hvorvidt indførelsen af omgåelsesklausulen i dansk ret medfører en fortolknings-

diskrepans og potentielt et ophør af de indgåede traktater.

Skatteministeriet kommenterer til høringssvarene, at der i OECD er enighed om, at

arrangementer, der medfører et misbrug af bestemmelserne i de vedtagne dobbelt-

beskatningsoverenskomster, ikke vil medføre en skattefordel. Der henvises her til

Wienerkonventionens artikel 31, hvorefter en traktat skal fortolkes loyalt i overensstemmelse

med dennes hensigt. Hermed udtrykker Skatteministeriet, at implementeringen af

omgåelsesklausulen i dansk ret ikke anses som et brud på den eksisterende, indgåede

kontrakt, idet klausulen imødegår de almindelige principper for omgåelse af skattepligt. Det

er ikke Skatteministeriets opfattelse, at implementeringen strider mod dobbeltbeskatnings-

overenskomsterne eller vil medføre en opsigelse heraf (Skatteministeriet, 2015).

Skatteministeriet henviser igen til et skatteretligt behov for en hurtig proces for

implementeringen af værnsregler mod uhensigtsmæssige skattefordele, og det kan

argumenteres, at skatteministeriet prioriterer hurtig indgriben højere end faktisk

retssikkerhed.
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Flere af de i høringssvarene adspurgte interesseorganisationer deler dog ikke skatte-

ministeriets synspunkt om, at indførelsen af omgåelsesklausulen kan omfattes af

Wienerkonventionens fortolkningsbestemmelser. Disse ytrer bekymring om, hvorvidt

indførelsen af denne omgåelsesklausul i dobbeltbeskatningsoverenskomsterne vil medføre, at

de kontraherende stater kan og vil opfatte overenskomsten som opsagt. På trods af

Skatteministeriets klare holdning om, at ændringen kan fortolkes som bare at være en

præcisering af traktatens overordnede formål og sammenhæng, kan det ved

implementeringen af så vidtrækkende retsændringer, som der er indført i ligningsloven § 3,

stk. 3 og 4, synes at være rimeligt at stille spørgsmålstegn ved denne tilgang.

Det virker søgt, at indførelsen af omgåelsesklausulen skal kunne omfattes af de primære

fortolkningsrammer i Wienerkonventionens artikel 31. De objektive fortolknings-

bestemmelser, der omfatter, at traktaten skal fortolkes loyalt i overensstemmelse med

sædvanlig betydning og efterfølgende praksis, synes ikke tilfredsstillende at omfatte sådanne

ændringer. Dette gælder også den fortolkningsmæssige værdi, der ligger i OECD’s model-

overenskomst. Ligeledes er det tvivlsomt, hvorvidt de mere subjektive fortolknings-

muligheder i Wienerkonventionens artikel 31, stk. 4 omhandlende særlig betydning af udtryk

efter kontraktparternes tiltænkte hensigt, kan godtgøres at finde anvendelse. Det vurderes

ligeledes heller ikke, at de supplerende fortolkningsbestemmelser i artikel 32 kan anvendes.

Hermed må det vurderes, at der næppe er tale om en præcisering af gældende traktat, men

derimod en decideret ændring. Det må således anføres, at der er mest overbevisende hjemmel

for at forudsætte, at der foreligger en traktatændring. Der indtages samme grundlæggende

indstilling til selve implementeringen af omgåelsesklausulen som flere af de i høringssvarene

adspurgte interesseorganisationer, hvormed der tages afstand fra skatteministeriets

opfattelse af den juridiske behandling heraf.

Wienerkonventionens kapitel IV omhandler ændring og modifikation af traktater. Det anføres

i artikel 39, at en traktat kan ændres ved overenskomst mellem deltagerne, medmindre der i

den enkelte traktat specifikt er bestemt andet. Det gælder altså som udgangspunkt, at begge

kontraherende stater gensidigt skal godkende eventuelle ændringer. Såfremt den pågældende

traktat er multilateral og ikke bare bilateral, må der yderligere tages hensyn til

bestemmelserne i Wienerkonventionens artikel 40 og 41.

Advokatrådet og Danske Advokater anser lovforslagets præmisser og bagvedliggende

overvejelser som værende mangelfulde (Danske Advokater, 2015). Interesseorganisationerne
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betvivler her, at der er tilstrækkeligt juridisk grundlag for at opretholde skatteministeriets

synspunkt om implementering af en omgåelsesklausul i Danmarks dobbeltbeskatnings-

overenskomster. Danske Advokater lægger i deres høringssvar op til, at omgåelses-

bestemmelsen først implementeres, når de enkelte dobbeltbeskatningsoverenskomster

genforhandles.

Wienerkonventionens bestemmelser medfører, at der med implementeringen af omgåelses-

bestemmelsen under antagelse af, at dette konstituerer en ændring af den indgåede traktat, er

en reel risiko for, at den kontraherende stat ikke anerkender ændringen. Den kontraherende

stat er i sin ret til ikke at anerkende ændringen, hvilket konkret kan betyde en opsigelse af den

eksisterende dobbeltbeskatningsoverenskomst. Et andet muligt udfald heraf vil være en

længerevarende skattemæssig retsusikkerhed mellem de pågældende stater for de involverede

skattepligtige parter. Såfremt et af disse udfald bliver resultatet af den implementerede

ændring, vil det medføre beklagelige konsekvenser for den danske stat og de berørte skatte-

pligtige personer, der ikke længere vil kunne opnå skattefordele herefter. Implementeres

omgåelsesklausulen først ved genforhandling af de enkelte dobbeltbeskatnings-

overenskomster vil dette medføre større klarhed omkring den traktatlige og skattemæssige

behandling. Denne bestemmelse kan derfor få betydelige, utilsigtede og negative

konsekvenser for den eksisterende retssikkerhed.

Som det fremgår har der været massiv kritik af den måde, skatteministeriet har indført de nye

omgåelsesklausuler på. Implementeringen giver et indtryk af, at forslaget ikke har været

ordentligt gennemarbejdet inden implementeringen. Interesseorganisationerne har rejst flere

tvivlsspørgsmål, som skatteministeriet ikke fyldestgørende har kunnet afklare, hvorfor der

efterlades en markant usikkerhed omkring konsekvenserne af de implementerede

bestemmelser. Således må skattepligtige, der skal agere på baggrund af de nye regler også

vurderes at have vanskeligt ved at vurdere, hvorvidt deres foretagne grænseoverskridende

transaktioner vil blive påvirket af ændringerne.

Bindende svar

Foruden implementeringen af omgåelsesklausulen fremsættes der med bestemmelsen

ændringer til proceduren omkring bindende svar. Med implementeringen af værnsreglerne,

der giver SKAT mulighed for at tilbagetrække bindende svar om et aktivs værdi, møder

skatteministeriet overordnet kritik fra interesseorganisationerne. De i høringssvarene
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fremsatte bemærkninger kritiserer specielt en reduktion i skattepligtiges retssikkerhed.

Advokatrådet fremfører hertil, at forslaget om tilbagetrækning af bindende svar vedrørende

aktivers værdiansættelse vurderes at reducere retssikkerheden betydeligt. Den skattepligtige

kan med implementeringen heraf ikke opnå den fornødne tillid ved et bindende svar. Idet der

gives mulighed for efterfølgende at trække et afgivet bindende svar tilbage, er den enkeltes

retssikkerhed for dennes foretagne skattemæssige dispositioner betydeligt forringet. Særligt

ser Advokatrådet udfordringer i forbindelse med fraflyttende selskaber og fysiske personer

(Advokatrådet, 2015). Disse har ikke ved fraflytningen mulighed for at opnå en endelig

afklaring omkring de skattemæssige konsekvenser, hvis det senere viser sig, at SKAT er uenig

heri.

Skatteministeriet kommenterer, at en angivelse af muligheden for at trække bindende svar

tilbage ikke medfører en forringelse af retssikkerheden, men derimod skaber større klarhed

over hvilke omstændigheder, der kan medføre, at et bindende svar ikke længere anses som

være bindende. Idet det tidligere har været muligt at tilbagekalde bindende svar ved

fremsættelse af critical assumptions, menes det fra skatteministeriets side ikke, at ændringen

medfører et helt nyt koncept. Skatteministeriet anfører derimod, at der, med indsættelsen af

konkrete retningslinjer for hvornår et bindende svar kan trækkes tilbage, opnås bedre

mulighed for at ensrette skattebehandlingen af sammenlignelige situationer. Lovforslaget er

ændret, hvorefter det ikke er nok, at det kan sandsynliggøres, at det pågældende aktivs værdi

afviger væsentligt fra den tidligere vurderede værdi. Der er nu krav om, at afvigelsen af

aktivets værdi er begrundet.

Ændring af aktivets værdi

Ordlyden i formuleringen svarer til skatteforvaltningsloven § 25, stk. 2, punkt 3:

”Medmindre andet er fastsat af skattemyndighederne, gælder det derudover for bindende

svar om et aktivs værdi, at svaret ikke er bindende, hvis det på baggrund af oplysninger ud fra

et efterfølgende direkte eller indirekte salg af aktivet eller ud fra størrelsen af det

efterfølgende afkast på aktivet kan begrundes, at aktivets værdi på tidspunktet for afgivelsen

af det bindende svar afveg mindst 30 pct. og mindst 1 mio. kr. fra værdien i det bindende

svar.”

Skatteministeriet kommenterer, at det skal være begrundet, at aktivets værdi på tidspunktet

for afgivelsen af det bindende svar er en anden end den oprindeligt fastsatte værdi. FSR
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bemærker, at det bør fremgå af lovforslaget, at det påhviler SKAT at begrunde, at den faktiske

værdi ved afgivelsen af det bindende svar er afveget. I forlængelse af en konkret begrundelse

for afvigelsen af fastsatte værdi ønskes også en opgørelse af den ifølge SKAT reelle værdi på

afgivelsestidspunktet. Med ændringen til lovforslaget fra en ”sandsynliggørelse” af værdien til

en faktisk ”begrundelse” vurderes det, at SKAT må være pålagt den reelle bevisbyrde, hvilket

også må anses som værende en rimelig allokering af bevisbyrden. Det kan ikke anses som

værende acceptabelt, at den skattepligtige står med bevisbyrden herfor – og at der hermed

reelt er tale om omvendt bevisbyrde.

Det kommenteres af skatteministeriet, at det i de almindelige bemærkninger, afsnit 3.2 er

anført, at ”de processuelle regler, herunder ligningsfrist, bevisbyrdefordeling og adgang til

domstolsprøvelse, vil være uændrede” (Skatteministeriet, 2015). Såfremt SKAT begrunder –

og ikke udelukkende sandsynliggør – at den indledende værdi er afveget med mere end 30 %

og mindst 1 mio. kr., må det tilfalde den skattepligtige at forsvare den oprindeligt fastsatte

værdi. Skatteministeriet anfører til høringssvarene, at en meddelelse fra SKAT om, at et

bindende svar er bortfaldet, medfører SKATs afgørelse af værdiansættelsen. Såfremt den

skattepligtige ikke er enig heri, kan afgørelsen påklages til Landsskatteretten. Dette medfører,

at der fra den skattepligtiges side skal indledes et retsforsvar af den indledende værdi ved

behandling i Landsskatteretten. Der vil ved indgivelse af en klage til Landsskatteretten være

mulighed for optagelse af syn og skøn af aktivets værdi. Skatteministeriet anser det som

værende uhensigtsmæssigt, at den skattepligtige kan bestride SKATs afgørelse direkte med

argumentation om, at der i denne situation ”alene måtte være tale om udveksling af

synspunkter mellem spørger og SKAT” (Skatteministeriet, 2015). For at have mulighed for at

anfægte SKATs bevæggrunde for tilbagekaldelse af et bindende svar og hertil

værdiansættelsen af det pågældende aktiv er det således ikke muligt direkte at indlede

korrespondance med SKAT og melde sin uenighed. Idet tilbagekaldelsen af bindende svar

anses som en afgørelse, må der altså oprettes en reel klage til Landsskatteretten som den

formelle klageinstans og indledes et sagsforløb her. At tilbagekaldelsen af et bindende svar

skal ses som en faktisk afgørelse, som kræver afklaring ved Landsskatteretten, kan dette

tænkes at afholde visse virksomheder fra at forfølge denne uoverensstemmelse. Alt andet lige

må der herudover være flere administrative omkostninger forbundet med en klage til

Landsskatteretten i forhold til en korrespondance med SKAT. Denne specifikke ændring

vedrørende tilbagekaldelsen af bindende svar må hermed menes at mindske værdien af det
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bindende svar for virksomhederne samt øge den administrative byrde, hvilket kan synes

utilsigtet.

Frister for bindende svar

Den tidsmæssige udstrækning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar anfægtes

yderligere af FSR. Organisationen anfører, at reglen bør være tidsmæssigt begrænset, således

at en efterfølgende vurdering af aktivets værdi på tidspunktet for afgivelsen af det bindende

svar kan ske inden for en periode på f.eks. maksimalt 24 måneder (FSR - danske revisorer,

2015). Skatteministeriet henviser som svar til de gældende ligningsfrister, hvor det efter den

almindelige ligningsfrist på op til 3 år er muligt at ændre en skattemæssig ansættelse. I

tilfælde kan en frist på op til 6 år gøre sig gældende, hvorved den skattepligtige i denne

periode ikke har skattemæssig sikkerhed for pågældende aktivs værdi (FSR - danske

revisorer, 2015). Bortfaldet af de bindende svar har kun betydning i situationer, hvor der er

disponeret på baggrund af det afgivne svar, samt hvis bortfaldet giver anledning til ændring af

skatteansættelsen, hvori den pågældende disposition indgår (Skatteministeriet, 2015). På

baggrund af hensigten med lovforslaget vurderer skatteministeriet ikke, at der bør indsættes

kortere tidsfrister, end de gældende ligningsfrister.

Danske Advokater bemærker i det fremsatte høringssvar, at der savnes en afklaring af

sammenspillet mellem det bindende svars periode på 6 måneder og SKATs efterfølgende

mulighed for at kræve oplysninger udleveret. Organisationen nævner specifikt den situation,

hvor den pågældende person er fraflyttet Danmark og ikke længere er skattepligtig hertil. I

nævnte eksempel ser Danske Advokater ikke, at der er hjemmel til at kræve oplysninger, når

skattepligten er ophørt. Skatteministeriet kommenterer, at SKAT kun er bundet af det

bindende svar for dispositioner foretaget inden periodens udløb. Såfremt der er foretaget en

disposition inden for den gyldige periode, men hvor det bindende svar ikke længere anses for

bindende, vil skatteansættelsen af den pågældende disposition kunne ændres. Skatte-

ministeriet kommenterer, at såfremt en fysisk person, der på tidspunktet for dispositionen

ikke er skattepligtig til Danmark, ikke besvarer en forespørgsel fra SKAT, vil SKAT have

mulighed for at indhente de ønskede oplysninger fra det pågældende lands myndigheder.

Dette kræver, at Danmark har indgået en aftale om udveksling af skatteoplysninger med dette

land. Hertil kommenterer skatteministeriet, at det yderligere må begrundes, at aktivets ”nye”

værdi også var gældende, da det bindende svar blev afgivet.
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Den saglige baggrund for denne kommentar kan udfordres. Formålet med at anmode om

bindende svar for et aktivs værdi er jo netop at opnå et udgangspunkt, hvorudfra der kan

disponeres, som følge af at denne værdi ikke nødvendigvis er ligetil at opgøre. Hertil kan der

på tidspunktet for værdiansættelsen foreligge flere scenarier, der kan have afgørende

betydning for den endelige værdi. På dette tidspunkt har der ikke været adgang til samme

oplysninger, som har givet anledning til den nye værdi. De risici, og den værdiforringende

effekt disse må have på aktivet på tidspunktet for værdiansættelsen, tager skatteministeriet

ikke højde for i deres kommentar. Såfremt dette vil være tilgangen fra skatteministeriets side,

vil der ikke blive taget hensyn til disse risici, og de vil ikke medføre en reduktion af aktivets

opgjorte værdi. Hermed kan det synes, at skatteministeriets vurdering af, at en eventuel ny

værdi må betragtes som også at være gældende på tidspunktet for afgivelsen af det bindende

svar, er behæftet med mangler. Der kan hermed stilles spørgsmål tegn ved den faktisk værdi

af et afgivet bindende svar.

Beløbsgrænser for bortfald

FSR kommenterer på den fastsatte beløbsgrænse på 1 mio. kr. Set i lyset af, at lovforslaget er

tiltænkt at modvirke international skatteunddragelse, virker den fastsatte grænse ikke som

værende i overensstemmelse med hensigten om at undgå væsentlige værdiafvigelser. FSR

foreslår at hæve ovennævnte grænse til 10 mio. kr., således at det udelukkende vil være større

dispositioner, der omfattes heraf. Skatteministeriet er imidlertid af den opfattelse, at der med

en værdiændring af aktivet på mindst 1 mio. kr., hvor denne ændring udgør mindst 30 % af

værdien i det bindende svar, opnås en ”rimelig balance i forhold til at sikre, at relativt store

værdiændringer bliver omfattet uden dog samtidig at inddrage væsentlige værdiændringer,

der rent beløbsmæssigt er små” (Skatteministeriet, 2015). Hermed fastholder skatte-

ministeriet de indledningsvist fastsatte grænser med en vurdering af, at det findes væsentligt

at tilbagetrække bindende svar, såfremt værdien afviger med bare 1 mio. kr., såfremt dette

udgør mindst 30 % af værdien angivet i det bindende svar. Som modspil kunne der her stilles

spørgsmålstegn til, hvorvidt en værdimæssig afvigelse på 1 mio. kr. virkelig bør vurderes så

væsentlig, at denne skal medføre en tilbagetrækning af et afgivet bindende svar og hertil

medføre de administrative og retslige omkostninger, der vil opstå heraf. Herudover vil der

være omkostninger i den bevisbyrde, som efterfølgende pålægges den skattepligtige som følge

af SKATs afgørelse. Omkostningerne og de retssikkerhedsmæssige betænkeligheder, der
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måtte være ved implementeringen af dette lovforslag, gør sig altså allerede gældende ved så

relativt lave ændringer i værdiansættelsen som 1 mio. kr.

Hertil mener Danske Advokater, at der er behov for en præcisering af, hvilke kriterier der vil

blive lagt til grund for en vurdering af et aktivs afkast. Dette vil for skattepligtige medføre en

højere grad af retssikkerhed og gennemsigtighed. Som eksempel herfor spørger Danske

Advokater om, hvorvidt opskrivninger af fast ejendom skal indregnes som afkast, og om dette

hermed kan medføre et frafald af bindende svar. Danske Advokater efterlyser helt konkrete

eksempler til at anskueliggøre virkningen af SKATs tilbagekaldelse af bindende svar.

Skatteministeriet opstiller hertil en situation, hvor et aktivs værdi i et bindende svar er fastsat

til 10 mio. kr. Mere end 6 måneder efter det bindende svar er afgivet, sælges aktivet til en

uafhængig tredjemand for 15 mio. kr. Såfremt det på basis af salget kan understøttes, at

aktivets værdi på tidspunktet for afgivelsen af det bindende svar var mindst 13 mio. kr. –

svarende til en afvigelse på mindst 30 % - vil der belæg for at tilbagekalde det bindende svar

(Skatteministeriet, 2015). Det er udelukkende ved en revurdering af værdiansættelsen på

baggrund af et efterfølgende salg eller størrelsen af efterfølgende afkast, at et bindende svar

kan tilbagetrækkes. Således kan det ikke gøres gældende, at der burde have været anvendt en

anden model for værdiansættelsen eller lignende ændringer.

Værdien af et bindende svar

Det kan overvejes, hvorvidt den implementerede mulighed for at tilbagekalde bindende svar

strider mod det grundlæggende princip bag dette koncept. Ud fra præmissen om at de

bagvedliggende forhold på tidspunktet for afgivelsen af det bindende svar er korrekte, kan det

argumenteres, at værdien af det bindende svar netop ligger i, at dispositionen er

skattemæssigt uafhængig af efterfølgende begivenheder. Efter implementeringen af

lovforslaget kan der derfor sættes spørgsmålstegn ved den faktiske værdi af et bindende svar.

Ideen ved et bindende svar er netop, at virksomheder får mulighed for at disponere på

baggrund af konkret fastlagte værdier, og herved kunne se bort fra usikkerheder omkring den

pågældende disposition. Såfremt der nu tages forbehold for den faktiske usikkerhed ved

dispositionen, mister svaret sin fundamentale funktion. Hermed kan den reelle værdi heraf

synes at være tabt.

Danske Advokater er af den opfattelse, at en konsekvens af den implementerede lovgivning

kan være, at der ikke vil blive indhentet bindende svar vedrørende et aktivs værdi. Det er dog



72

Skatteministeriets holdning, at den nye lovgivning medfører mere klare retningslinjer for,

hvornår et bindende svar kan tilbagekaldes.

Der kan fremsættes tvivl om, hvorvidt de eksisterende ”critical assumptions” i afgivne

bindende svar direkte kan sammenholdes med de konkrete forbehold, der nu er fremsat for

tilbagekaldelsen af bindende svar. På trods af at disse i Skatteministeriets optik har en

sammenlignelig funktion, kan det dog på baggrund af de i ovenstående afsnit fremførte

pointer argumenteres, at der er en væsentlig forskel (Skatteministeriet, 2015). De indførte

forbehold kan gøres gældende ud fra efterfølgende begivenheder, hvilket ikke er tilfældet med

”critical assumptions”. Dette tiltag medfører, at virksomheder ikke kan bero sig med samme

sikkerhed på et bindende svar. Der er altså hermed reel risiko for, at disse ændringer vil skabe

utilsigtede forhindringer for faktiske, forretningsmæssige dispositioner. Bestemmelserne må

siges at beskytte mod udhuling af den danske skattebase, men den negative

forretningsmæssige effekt vurderes ikke at være en hensigtsmæssig konsekvens af den

implementerede lovgivning.
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Opsummering af ændringer til dansk skatteret

Implementeringen af de danske lovændringer medfører både en skærpelse af de eksisterende

værnsregler samt indførslen af nye principper i dansk ret med det formål at dæmme op for

utilsigtet skatteunddragelse.

Med ændringerne til L 98/2015 indskærpes adgangen til eksemptionslempelse i koncerner.

Bestemmelsen om begrænsning, der i et mere begrænset omfang har været en del af dansk

skattelovgivning, kan gøres gældende, når det specifikke kriterie om fradrag på lavere niveau

har fundet sted. Værnsreglen tager udgangspunkt i, hvordan de danske skatteregler hidtil har

været udformet, idet disse netop er præcist og konkret formuleret og rettet mod bestemte

situationer. Der er en risiko for, at bestemmelsen kan medføre situationer med utilsigtet

dobbeltbeskatning, men det vurderes ikke at være væsentligt for det overordnede sigte med

værnsreglen. Samlet vurderes lovforslaget at bidrage positivt til bekæmpelse af

skatteunddragelse.

L 167/2015 indfører særligt bestemmelser om afgivelse af bindende svar samt indførslen af en

generel omgåelsesklausul. Med førstnævnte gives der mulighed for at tilbagekalde et afgivet

bindende svar, hvilket har konsekvenser for den efterfølgende sikkerhed og faktiske værdi

heraf. Hermed kan virksomheder ikke bero sig med samme sikkerhed på et bindende svar

som førhen. Tiltaget skaber altså utilsigtede forhindringer for reelle, forretningsmæssige

dispositioner, idet der ikke kan opnås den fornødne sikkerhed omkring den skattemæssige

konsekvenser af disse. Bestemmelsen beskytter mod udhuling af den danske skattebase, men

hæmmer ligeså virksomheders råderum for specielt grænseoverskridende udflytning af

aktiviteter. Således medfører dette tiltag alt andet lige en øget retsusikkerhed for

virksomhederne.

Indførelsen af en generel omgåelsesklausul i L 167/2015 medfører en mere generel tilgang til

skatteretlige værnsregler, der tager udgangspunkt i mere overordnede retningslinjer. Med

denne bestemmelse bliver det for skattemyndighederne muligt at tilsidesætte fordelagtige

skatteaftaler, såfremt de underliggende dispositioner ikke er udtryk for reelle,

forretningsmæssige dispositioner. Der mangler klarhed omkring vurderingen af, hvad der er

at betragte som reelle, forretningsmæssige dispositioner. Yderligere frygtes det, at

bevisbyrden for, om der foreligger reelle, forretningsmæssige dispositioner, vil tilkomme den

skattepligtige, og hermed pålægge denne yderligere forpligtelser.
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Med manglende faste fortolkningspunkter vil den faktiske fortolkning heraf bero sig på en

retspraksis, som endnu ikke er etableret. Dette medfører, at der vil være uklarhed over de

retslige konsekvenser, samt hvornår denne omgåelsesklausul vil kunne gøres gældende. I

tillæg til dette er bestemmelsen indført med forskellige formuleringer i dansk ret alt efter, om

den udspringer af EU’s direktiver, eller om den afstedkommer af OECD’s BEPS-rapport.

Hvorvidt dette i praksis vil medføre forskellig fortolkning er endnu ikke endeligt afklaret,

skønt Skatteministeriet afkræfter, at betydningen af formuleringerne er forskellig.

Usikkerheden herved øges af, at der ved implementeringen af en omgåelsesklausul i

Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster er usikkerhed omkring, hvorvidt denne

handling berettiger en opsigelse af traktaten fra det kontraherende land.

Den gennemgående konsekvens for implementeringen af bestemmelserne i L 98/2015 og L

167/2015 er en mindre forudsigelig – og dermed mere usikker – retslig behandling. Dette får

betydning for virksomheder med international forretning. Således medfører disse

lovændringer, at skattemyndighederne får større mandat til at dæmme op for

skatteunddragelse, men på bekostning af retslige gennemsigtighed og retssikkerhed for

skattepligtige.
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OECD’s BEPS-rapport

For at opstille en referenceramme, som de implementerede danske værnsregler kan holdes op

imod, gennemgås de tiltag til bekæmpelse af skatteunddragelse, som fremlægges med OECD’s

BEPS-rapport. Denne organisation har sideløbende med EU arbejdet med, hvordan der mest

effektivt og hensigtsmæssigt dæmmes op for international skatteunddragelse. Dette har

udmøntet sig i den omfattende BEPS-rapport, som består af 15 forskellige specifikke

handlingsplaner til forebyggelse af netop dette, såkaldte action points.

Gennemgangen vil således bidrage med at bringe anbefalinger og intentioner fra denne

rapport i spil over for de kritikpunkter, som afhandlingens analyse af høringssvarene til de

danske lovforslag frembragte. Hermed muliggøres afgivelsen af en konklusion på, hvorvidt de

danske regler er effektive i forhold til OECD’s anbefalinger. Hermed søges det at be- eller

afkræfte nogle af de omfattende kritikpunkter, forskellige interessenter har haft til

lovforslagene.

BEPS 2

I action point 2 fremsættes en handlingsplan mod udnyttelsen af hybride finansielle

instrumenter for at opnå skattefordele gennem mismatch-situationer. Med denne anbefales

specifikke tiltag, der netop skal sikre, at der ikke opnås fradrag i et land, som ikke bliver

modsvaret af en skattepligt i det andet. I dansk ret eksisterede allerede før OECD’s BEPS-

rapport specifikke værnsregler mod udnyttelsen af hybride instrumenter. Tidligere har denne

bestemmelse dog være begrænset til situationer, der ikke var omfattet af EU’s moder-

/datterselskabsdirektiv, men på baggrund af ændringerne til direktivet er der med

implementeringen af L 98/2015 således fjernet denne begrænsning. Hermed er de danske

regler i umiddelbart overensstemmelse med de af OECD fremsatte anbefalinger. Disse udgør

dermed ikke en betydelig afvigelse til gældende dansk skatteret.

BEPS 6

I forhold til eksisterende dansk skatteret er det implementeringen af omgåelsesklausulen, der

medfører de største ændringer – og ligeså mest kritik. Indførelsen af en generel misbrugs-

bestemmelse udgør en markant ændring af det hidtidige skatteretslige paradigme. Dette

støttes yderligere op af ovenstående gennemgang af det implementerede lovforslag L
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167/2015. Hermed tages der udgangspunkt i denne for videre at sammenholde denne med

OECD’s anbefalinger i BEPS-rapporten. Disse anbefalinger vurderes for at skabe et

overordnet referencepunkt, som både det danske lovforslag – men også kritikken heraf – kan

diskuteres ud fra og afspejles i. Det vil specifikt være action point 6 med undertitlen

”Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances”, der er relevant i

forhold til de implementerede danske lovændringer. Således vil gennemgangen være

fokuseret omkring dette action point samt kommentarer og diskussioner vedrørende dette.

Nedenfor er der angivet en punktformsoversigt over BEPS action point 6:

Punktformsoversigt over BEPS 6:

A) Treaty provisions and/or domestic rules to prevent the granting of treaty benefits

in inappropriate circumstances

A.1) Cases where a person tries to circumvent limitations provided by the

treaty itself

A.1.a) Treaty shopping

A.1.a.(i) Limitation-on-benefits rule

A.1.a.(ii) Rules aimed at arrangements one of the principal purposes of

which is to obtain treaty benefits

A.1.b) Other situations where a person seeks to circumvent treaty limitations

(OECD (6), 2015)

BEPS action point 6 er lavet med det formål at give anbefalinger til værnsregler, der kan

implementeres i national lovgivning for at dæmme op for, at virksomheder opnår fordele fra

traktater i upassende situationer, altså i situationer hvor disse fordele ikke var tiltænkt at

tilfalde virksomheden. Rapporten er delt op i 3 sektioner med hver deres formål. Sektion A af

BEPS 6-rapporten søger at komme med anbefalinger, der skal sikre, at traktatfordele ikke

gives i situationer, de ikke var tiltænkt til. Sektion B klarlægger, hvordan skattetraktater,

direktiver og lignende ikke er tiltænkt at give anledning til dobbelt ikke-beskatning. Sektion C

afdækker endeligt anbefalinger til overvejelser, som hvert enkelt land bør gøre sig, inden det

indgår i en skatteaftale med et andet land.

I sektion A skelnes der mellem to forskellige situationer for effektivt at dæmme op for

opnåelsen af utilsigtede fordele:
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1 Situationer, hvor en person forsøger at omgå begrænsninger i traktaten selv.

2 Situationer, hvor en person forsøger at omgå begrænsninger i national lovgivning ved

at anvende fordele givet i traktaterne.

Under første situation opdeles der først i anbefalinger mod treaty shopping og anbefalinger

mod traktatbegrænsing. Mod treaty shopping opstilles der tre anbefalinger. Det anbefales, at

inkludere i titlen på traktaten, at formålet med disse ikke er at skabe muligheder for

skattelettelser. Yderligere anbefales det, at implementere LOB-reglen (Limitation on Benefits)

som en specifik antimisbrugsbestemmelse, hvori det positivt afgrænses hvilke parter,

transaktioner og personer, der kan opnå fordele. Det foreslås herudover, at der

implementeres en generel antimisbrugsbestemmelse, der skal hindre personer i at omgå

specifikke antimisbrugsbestemmelser.

Mod traktatbegrænsning gives der anbefalinger til nye specifikke antimisbrugsbestemmelser,

der skal dæmme op for andre former for misbrug end treaty shopping.

For at adressere situationer, hvor personer forsøger at omgå national lovgivning ved at

benytte fordele fra traktaterne, anbefaler rapporten, at de før omtalte antimisbrugs-

bestemmelser, der foreslås implementeret i traktaterne, ikke alene kan dæmme op for det.

Her må altså nationale værnsregler ind, og disse skal i høj grad tilpasses de enkelte landes

lovgivning. Rapporten henviser her til dele af kommentarerne til modeloverenskomsten, som

allerede forholder sig til netop dette spørgsmål. Derudover fastslår de, at implementeringen af

en PPT-regel (Principal Purpose Test) i traktaterne, altså en generel antimisbrugs-

bestemmelse, vil give staterne mulighed for at nægle skattefordele fra traktater i de

situationer, hvor opnåelsen af disse fordele er den primære årsag til opstilling af det givne

arrangement.

Til sidst foreslås to specifikke regler, der kan indføres, for at forebygge disse situationer. Den

ene, en såkaldt ”saving clause”, skal sikre, at traktaterne ikke kan bruges som hjemmel for, at

en stat ikke kan beskatte sine egne borgere. Herudover foreslås det at ændre kommentarerne

til modeloverenskomsten for at klarlægge, at denne ikke kan bruges til at undgå

exitbeskatning i forbindelse med personer eller virksomheder der ophører med at være

hjemmehørende i en stat bliver beskattet retmæssigt af de værdier, der flyttes ud. Ændringen

til afgivelsen af bindende svar i dansk ret med lovforslag L 167/2015 søger at behandle netop

samme område, dog med en anden tilgang.
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Sektion B’s anbefalinger, der skal klarlægge, at det ikke er hensigten med traktaterne at skabe

muligheder for dobbelt ikke-beskatning, foreslås implementeret i præamblerne til den

pågældende traktat. Hermed vil det være anført allerede i forordet til traktaten, at

skattefordelene afgrænses fra tilfælde, der er tilrettelagt ud fra misbrugshensigt. Idet

præamblen og formålet med traktaten udgør et væsentligt fortolkningsbidrag, må en

implementering her anses som en klar konstatering af, at der ved misbrugshensigt ikke skal

indrømmes skattelempelser.

De generelle overvejelser, der i sektion C anbefales, før der indgås skatteaftale med en anden

stat lægger specielt fokus på tilfælde, hvor den anden stat har mangelfuld eller manglende

skattelovgivning. I denne situation vil der være risici for, at der udnyttes utilsigtede

skattefordele, som BEPS-rapporten netop forsøger at hindre. Der vil ligeledes i sådanne

tilfælde være mange ikke-skatterelaterede hensyn, der skal tages, hvorfor det enkelte

kontraherende land må afgøre, hvorvidt dette vil indgå en skattetraktat.

Med ovenstående afklaring omkring de enkelte sektioner under BEPS action point 6 tages der

videre afsæt i de konkrete, anbefalede antimisbrugsbestemmelser, der er relevante for et

sammenhold med de danske lovforslag. Hermed vil fokus ligge på anbefalingerne om LOB- og

PPT-bestemmelserne samt en overordnet sammenfatning og vurdering af disse.

LOB – Limitation on Benefits

Det foreslås som del af den handlingsplan, der fremlægges under BEPS action point 6 i punkt

A.1.a, at der i dobbeltbeskatningsoverenskomster skal indsættes specifikke

antimisbrugsbestemmelser baseret på LOB-bestemmelser. Sådanne bestemmelser benyttes

allerede af USA i deres dobbeltbeskatningsoverenskomster og har til formål at værne mod

utilsigtet brug af de skattemæssige fordele, der afstedkommer af indgåede dobbelt-

beskatningsoverenskomster. Derudover er det en relativt simpel måde, hvorpå de mest

indlysende forsøg på skatteunddragelse kan værnes imod. Dette sikres ved positivt og

specifikt at afgrænse forhold, der vil medføre, at de fordele, der berettiges gennem den

pågældende dobbeltbeskatningsoverenskomst, ikke tilfalder en utilsigtet skattepligtig.

I forhold til mere generelle bestemmelser omkring hvilke overordnede omstændigheder, der

vil føre til underkendelse af skattefordele, giver LOB-bestemmelserne helt specifikke

afklaringer af forhold, der skal imødegås, før der kan opnås skattemæssig lempelse efter den

pågældende dobbeltbeskatningsoverenskomst. Der opstilles således forskellige positive og
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objektive tests. Ved her at opstille specifikke og håndgribelige punkter, konkretiseres

anvendelsesområdet af disse LOB-bestemmelser, og der skabes klarhed omkring de retslige

konsekvenser. De LOB-bestemmelser, der i action point 6 lægges op til at implementere, vil

være relativt simplificerede versioner set i forhold til seneste udgave af USA’s LOB-

bestemmelser (OECD, 2015).

Det tiltænkes i BEPS action point 6 at indføre disse alternative og simplificerede LOB-

bestemmelser i samspil med de mere generelle PPT-bestemmelser. I seneste revised

discussion draft vedrørende BEPS action point 6 fokuseres der på de underliggende

principper og elementer, der skal gøre sig gældende for LOB-bestemmelserne (OECD, 2015).

Disse udgør essensen af retningslinjerne i det endelige udspil med tilhørende høringssvar fra

organisationer med interesse heri, der netop kritik behandler de fremsatte anbefalinger. Der

er i discussion draftet indsat et udkast til en opbygning af en sådan artikel, hvor der i stedet

for de faktiske bestemmelser er indsat de grundlæggende elementer bag bestemmelserne.

Hermed sammenfattes de tiltænkte ideer til disse alternative og simplificerede LOB-

bestemmelser.

Den opstillede artikel har titlen ”Entitlement to benefits” og fremsætter altså de

underliggende forudsætninger for, at en person er berettiget til de pågældende skattefordele.

Som det anføres i stk. 1 af denne artikel er udgangspunktet, at en resident i en kontraherende

stat er berettiget til de fremførte skattefordele på betingelse af, at denne person er kvalificeret.

De bagvedliggende betingelser for, hvad der kræves for at kunne anses som værende

kvalificeret eller alligevel være berettiget til fordele, fremgår herefter af de efterfølgende

bestemmelser i artiklen. Artiklen afrundes med at definere heri anvendte begreber.

Stk. 2 i artiklen indleder således fremlæggelsen af karakteristika, der medfører, at den

pågældende person kan anses som værende kvalificeret (OECD, 2015):

”For the purposes of this Article, a resident of a Contracting State shall be a qualified

person if the resident is either:

a) an individual;

b) that Contracting State, any political subdivision or local authority thereof, the

central bank thereof or a person that is wholly owned, directly or indirectly, by

that State or any political subdivision or local authority thereof;
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c) a company, if the principal class of its shares is regularly traded on one or more

recognised stock exchanges;

d) a person other than a company, if its beneficial interests are regularly traded on

one or more recognised stock exchanges;

e) a person other than an individual, if residents of that Contracting State that are

qualified persons own, directly or indirectly, more than 50 per cent of the

beneficial interests of the person.”

Med ovenstående må det forstås, at såfremt en person som udgangspunkt kan anses som

værende hjemmehørende eller i anden forstand tilhørende i den pågældende kontraherende

stat, bliver denne omfattet af bestemmelserne. Bestemmelserne i stk. 2, litra e medfører

meget restriktive forudsætninger for at blive anset som værende kvalificeret. Efter denne er

en person kvalificeret, såfremt kvalificerede personer i den pågældende kontraherende stat

direkte eller indirekte ejer mere end 50 % af den fordelagtige retmæssige interesse (UK:

”beneficial interest”). Hertil kommenteres det af interesseorganisationer, at disse

kvalifikationer bør afhænge af den ultimative retmæssige ejer – og ikke af den mellem-

liggende ejerstruktur, idet et fokus på en koncerns mellemejere vil skabe uhensigtsmæssige

problemstillinger for større koncerner (OECD, 2015).

Den grundlæggende forudsætning i stk. 2 udbygges i stk. 3 til også at omfatte residenter, der

ikke direkte kan anses som værende kvalificerede efter bestemmelserne i stk. 2, men alligevel

have adgang til skattefordele. Dette gælder personer, der i forhold til en indkomst (UK: ”item

of income”), direkte eller indirekte ejer mere end 75 % af den fordelagtige retmæssige

interesse i en resident. Hermed akkommoderes også situationer med bagvedliggende

juridiske konstruktioner, hvor den endelige, faktiske ejer ikke kan anses som værende

kvalificeret.

Den sidste konkrete situation, hvor en ikke-kvalificeret resident i en kontraherende stat kan

opnå skattefordele, vedrører situationer, hvor der er etableret fast driftssted. Bestemmelserne

herfor fremgår af artiklens stk. 4. Af den positive afgrænsning omfattes også skattepligtig

indkomst hidhørende fra fast driftssted i den anden kontraherende stat. Hertil uddybes det i

bestemmelsen, at dette forhold kun vil være gældende, såfremt denne indkomst må anses

som værende væsentlig. Det defineres dog ikke yderligere i artiklen, hvilke parametre, der

skal opfyldes, eller hvad der mere præcist skal gælde, før en indkomst er at regne som

væsentlig.
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Til disse konkrete, positive afgrænsninger af situationer, der giver mulighed for skatte-

lempelser efter dobbeltbeskatningsoverenskomster er også indført en bestemmelse, der

givetvis har en mere generel karakter i artiklens stk. 5. Der åbnes med denne bestemmelse op

for, at en kontraherende stat kan indrømme skattelempelser, såfremt det vurderes, at en

indkomst og tilhørende virksomhed ikke har karakter af utilsigtet skatteunddragelse.

Helt konkret anføres det i stk. 5, at en resident i en kontraherende stat, der ikke opfylder de i

stk. 1 - 4 anførte kriterier for at være anset som kvalificeret, alligevel kan opnå skatte-

lempelser for den pågældende indkomst. Artiklens stk. 5 muliggør dette på trods af, at

lempelserne efter den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst ellers kun ville tilfalde

kvalificerede personer. Dette vil være muligt, hvis den pågældende stat giver medhold i, at et

af hovedformålene med residentens virksomhed og den nærværende disposition ikke er

opnåelsen af skattemæssige fordele. En sådan indrømmelse kan gives af en stats rette,

kompetente autoritet under forudsætning af, at denne indrømmelse vil være i

overensstemmelse med national lovgivning eller gældende retspraksis. Såfremt den rette,

kompetente autoritet i staten modtager en sådan anmodning om skattelempelse fra en

resident i den anden kontraherende stat, er det yderligere et krav, at den første stat

konsulterer den rette, kompetente autoritet i den anden kontraherende stat, før en eventuel

afvisning af denne anmodning.

Med denne bestemmelse angives der altså ikke specifikke parametre, der kan bruges til

fortolkning eller afklaring af den pågældende situation. Bestemmelsen har en mere generel

karakter, og det kan måske endda siges, at den har karakter af en catch-all-bestemmelse. Den

giver de kontraherende stater mulighed for at foretage en mere subjektiv vurdering af de

enkelte skattepligtige virksomheder og dispositioner og hertil mulighed for at lempe

skattepligten, såfremt det vurderes, at den pågældende situation burde være omfattet af

dobbeltbeskatningsoverenskomstens lempelser. Med denne bestemmelse opnår residenter,

der ikke handler ud fra formål om at opnå utilbørlige skattefordele, altså en retslig mulighed

for at opnå skattelempelser på trods af, at kriterierne i stk. 1 - 4 ikke opfyldes. Såfremt en

indkomst og dertilhørende virksomhed er tilrettelagt ud fra reelle og forretningsmæssige

forhold, må opnåelsen af skattemæssig lempelse anses som værende rimelig og på lige fod

med tilsvarende dispositioner foretaget af resident, der efter artiklens bestemmelser opfylder

kriterierne for at være kvalificeret. Muligheden for at indgive en anmodning om

skattelempelser vil for disse medføre, at de gældende skatteregler ikke utilsigtet beskatter
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reelle og forretningsmæssige dispositioner, der eller ville have været lempet for, såfremt

residenten havde opfyldt artiklens stk. 1 - 4. Hermed kan det argumenteres, at bestemmelsen

i stk. 5 har karakter af en ”omvendt” antimisbrugsbestemmelse, der netop har til formål at

tilsikre, at skattepligtige opnår lempelser for reelle, forretningsmæssige dispositioner.

I de modtagne kommentarer til BEPS action point 6 og denne artikel har flere organisationer

udtrykt et ønske om øget klarhed og forudsigelighed af den mere generelle bestemmelse i

artiklens stk. 5 (OECD, 2015). Specielt ønskes mere konkret afklaring af, hvad der ifølge

bestemmelsen vil udgøre en reel og forretningsmæssig virksomhed og disposition, og som

hermed ikke kan siges at have karakter af udnyttelse af skattemæssige fordele. Enkelte

kommentarer fremhævede hertil særligt situationer, hvor en ikke skattemæssigt motiveret

ændring ville medføre, at den pågældende skattepligtige person ikke længere kunne anses

som værende kvalificeret til skattelempelser efter artiklens bestemmelser. Afklaringen af

ovenstående kommentarer ville medføre mere forudsigelig og ensrettet skattemæssig

behandling af skatteretlige spørgsmål.

Det er i BEPS action point 6 indført i kommentarerne til artiklens stk. 5, at det er en

forudsætning for en persons skattelempelser efter bestemmelsen, at denne tilfredsstillende

kan fremføre over for de pågældende autoriteter, at der ligger klare ikke-skattemæssige

forretningsårsager bag virksomheden og dispositionen (OECD, 2015). Med indførslen af

denne kommentar i rapporten tilskrives den skattepligtige yderligere krav til

dokumentationen af dennes hensigter. Der findes flere situationer, hvor det kan tænkes, at

den skattepligtiges mulighed for at finde tilstrækkeligt overbevisningsgrundlag for, at der ikke

ligger skattemæssige overvejelser bag, vil være en udfordring. PricewaterhouseCoopers giver i

deres brev hertil et eksempel på dette med en kapitalfonds opkøb af en børsnoteret

virksomhed. Her fremføres det, at denne skærpelse er unødvendig og uhensigtsmæssig.

Det fremhæves yderligere, at indførslen af kommentaren i rapporten kan ses som

understøttende de pågældende statsautoriteters beslutninger om, at en skattepligtigs

bevæggrunde for valg af hjemsted delvist skyldtes skattemæssige lempelser. Hermed kan der

være risiko for, at det konkluderes, at skattefordele var et hovedformål, selvom dette reelt ikke

er tilfældet (PricewaterhouseCoopers, 2015). Med denne indførsel får artiklens bestemmelser

i stk. 5 ikke den karakter af sikkerhedsnet, som den er tiltænkt at have.

I de modtagne kommentarer i nærværende discussion draft udtrykkes der tvivl om de

pågældende statsautoriteters evne til rettidigt og konsekvent at anvende bestemmelserne i
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Entitlement to benefits-artiklens stk. 5. Hertil ønskes retningslinjer for en gennemsigtig og

tidsbegrænset proces. Dette ønske er implementeret i discussion draftet i kommentarerne til

rapporten.

Afslutningsvist i artiklen introduceres muligheden for at lave tilsidesættelser efter aftale. I

artiklens stk. 7 er der således indsat en bestemmelse lig modeloverenskomstens artikel 25, der

muliggør gensidige aftaler mellem de kontraherende stater, hvormed artiklens bestemmelser

kan tilsidesættes til fordel for særlige aftaler.

Med LOB-bestemmelserne opstilles der altså specifikke kriterier, der skal opfyldes, før en

person kan opnå skattelempelser efter den pågældende aftale. Idet bestemmelserne baserer

sig på positive afgrænsninger og kriterier, er disse bestemmelser hermed udtryk for en

”specific anti-avoidance rule”, en såkaldt SAAR, til forskel fra de mere generelle PPT-

bestemmelser, der netop er udtryk for en ”general anti-avoidance rule”, en GAAR.

PPT – Principal Purpose Test

I forlængelse af den specifikke antimisbrugsbestemmelse, som OECD anbefaler at

implementere i traktaterne med LOB-reglen, foreslår organisationen ligeledes en generel

antimisbrugsbestemmelse, der har til formål at omfatte de situationer, der ikke vil blive

omfattet af den specifikke regel. Denne regel, en såkaldt principal purpose test eller PPT-

bestemmelse, skal altså implementeres i traktaten sammen med LOB-bestemmelsen, og skal

ifølge OECD i høj grad ses i forlængelse af LOB-reglen. OECD kommer med følgende konkrete

forslag til formuleringen af bestemmelsen:

”Notwithstanding the other provisions of this Convention, a benefit under

this Convention shall not be granted in respect of an item of income or

capital if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts

and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal

purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or

indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit

in these circumstances would be in accordance with the object and purpose

of the relevant provisions of this Convention.”

(OECD (6), 2015)
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Som det fremgår af ovenstående formulering af bestemmelsen, medfører PPT-reglen, at

såfremt det vurderes rimeligt at karakterisere hovedformålet for et arrangement, der efter

traktaterne giver anledning til en skattefordel, kan denne fordel på baggrund af PPT-

bestemmelsen benægtes. Som det også fremgår af formuleringen, skal der tages stilling til al

relevant information ved vurdering af, hvorvidt et arrangement kan siges at være opstillet

med det hovedformål at opnå en skattefordel givet i en EU traktat. Fordi denne bestemmelse

ifølge OECD skal ses i forlængelse af LOB-bestemmelserne, betyder det altså, at denne

forsætlig er så bredt formuleret, at selvom en person vil opnå fordel via et arrangement som

ikke igennem LOB-bestemmelserne kan benægtes, kan den stadig benægtes efter PPT-reglen.

Formålet med denne regel er dermed udelukkende at omfatte helt ekstraordinære tilfælde,

som ikke kan værnes med specifikke tiltag. Det vil i disse situationer specifikt skulle vurderes

gennem analyser af formål og de foretagne dispositioner. Til dette formål må der opnås en

helhedsforståelse for den situation, som dispositionen foretages som del af. Som følge heraf

må det kunne konkluderes, at et af de primære formål med den foretagne disposition har

været opnåelsen af skattefordele. OECD fremhæver, at det specielt for situationer, hvor der i

et arrangement anvendes gennemstrømningsselskaber, kan være relevant at inddrage PPT-

bestemmelsen (OECD (6), 2015).

Formuleringen af denne PPT-regel er i høj grad inspireret af punkt 21 i kommentarerne til

OECD’s egen modeloverenskomsts, hvori følgende står anført:

“21.4 The following provision has the effect of denying the benefits of

specific Articles of the convention that restrict source taxation where

transactions have been entered into for the main purpose of obtaining

these benefits. (…) The provisions of this Article shall not apply if it was the

main purpose or one of the main purposes of any person concerned with

the creation or assignment of the (…) shares or other rights (…) in respect

of which the (…) dividend (…) is paid to take advantage of this Article by

means of that creation or assignment”

(OECD, 2010)

Denne generelle antimisbrugsbestemmelse udspringer af, at OECD tidligere har set behov for

at afklare nogle af bestemmelserne til modeloverenskomsten og herunder yderligere et behov

for specifikt at afklare, at de forskellige artikler ikke har til hensigt at skabe muligheder for

dobbelt ikke-beskatning. Med denne bestemmelse gøres klart, at der ikke med model-

overenskomsten lægges op til, at situationer med dobbelt ikke-beskatning er tiltænkt.



85

I praksis er der risiko for, at implementeringen af denne generelle antimisbrugsbestemmelse

vil medføre udfordringer. PricewaterhouseCoopers argumenterer i punkt 16 af deres

kommentarer til BEPS 6, at det er en svær disciplin at følge en transaktion fra et selskab over

et andet til et tredje selskab. Dette vil efter deres opfattelse betyde, at PPT-bestemmelsen vil

medføre større risiko for tilfælde, hvor en skattepligtig bliver uretmæssigt frataget fordelen

fra traktaterne (PricewaterhouseCoopers, 2015). Ifølge PricewaterhouseCoopers vil det være

en bedre tilgang at anvende den antimisbrugsbestemmelse, som allerede findes i

modeloverenskomstens artikel 10-12 omhandlende beneficial ownership. I disse skal det

vurderes, hvorvidt modtageren af indkomsten også er den retmæssige ejer heraf. Såfremt

dette ikke er tilfældet, vil fordele givet i medfør af disse artikler blive benægtet. En sådan

tilgang være vil ifølge PricewaterhouseCoopers være en bedre løsning til at dæmme op for

skatteunddragelse igennem gennemstrømningsselskaber end PPT-bestemmelsen vil være

(PricewaterhouseCoopers, 2015).

Det er værd at bemærke, at formuleringen af PPT-bestemmelsen i BEPS 6 minder meget om

den bestemmelse, der i dansk ret er implementeret i ligningsloven § 3 med lovforslag L

167/2015:

”§ 3. Skattepligtige har ikke de fordele, der følger af direktiv 2011/96/EU

om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra

forskellige medlemsstater, direktiv 2003/49/EF om en fælles ordning for

beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber

i forskellige medlemsstater og direktiv 2009/133/EF om en fælles

beskatningsordning ved fusion, spaltning, partiel spaltning, tilførsel af

aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige

medlemsstater og ved flytning af et SE’s eller SCE’s vedtægtsmæssige

hjemsted mellem medlemsstater som implementeret i dansk lovgivning, til

arrangementer eller serier af arrangementer, der er tilrettelagt med det

hovedformål eller der som et af hovedformålene har at opnå en

skattefordel, som virker mod indholdet af eller formålet med direktiverne,

og som ikke er reelle under hensyntagen til alle relevante faktiske forhold

og omstændigheder. Et arrangement kan omfatte flere trin eller dele.

Stk. 2. Ved anvendelsen af stk. 1 betragtes arrangementer eller serier af

arrangementer som ikke reelle, i det omfang de ikke er tilrettelagt af

velbegrundede kommercielle årsager, der afspejler den økonomiske

virkelighed.

Stk. 3. Skattepligtige har ikke fordel af en

dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvis det er rimeligt at fastslå under
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hensyn til alle relevante faktiske forhold og omstændigheder, at opnåelsen

af fordelen er et af de væsentligste formål i ethvert arrangement eller

enhver transaktion, som direkte eller indirekte medfører fordelen,

medmindre det godtgøres, at indrømmelsen af fordelen under disse

omstændigheder vil være i overensstemmelse med indholdet af og formålet

med den pågældende bestemmelse i overenskomsten.

Stk. 4. Uanset stk. 3 skal stk. 1 og 2 anvendes ved vurderingen af, om en

skattepligtig er udelukket fra fordelen i en bestemmelse i en

dobbeltbeskatningsoverenskomst med et land, der er medlem af EU, hvis

den skattepligtige alternativt kunne påberåbe sig en fordel i et af

direktiverne om direkte beskatning.”

(Retsinformation, 2015)

Det ses, at de nye bestemmelser, der er indført i dansk ret, i lighed med PPT-bestemmelsen

giver skattemyndighederne mulighed for at nægte en skattepligtige fordele givet i de tre

nævnte EU-direktiver, nemlig moder-/datterselskabsdirektivet, rente-/royaltydirektivet og

fusionsskattedirektivet. I den danske bestemmelse har man indført definitioner af

arrangementer, der kan nægtes fordelene. Denne tager udgangspunkt i, at arrangementerne

skal kunne vurderes at være lavet af reelle kommercielle årsager. Det er derved stadig en

meget bredt formuleret bestemmelse, og i praksis kan det synes, at en sådan definition kan

være svær at foretage. Den danske bestemmelse er lavet på baggrund af ændringen til moder-

/datterselskabsdirektivet, hvor en sådan omgåelsesklausul er indført. Det er interessant, at

det vælges at indføre reglen i forhold til yderligere to direktiver og samtidig ikke vælger at

skele til OECD’s anbefalinger. Disse foreslår netop, at en sådan bredt formuleret bestemmelse

skal fungere i sammenhæng med en mere specifikt formuleret bestemmelse og herved ikke stå

alene, som det her er tilfældet.

I forhold til den praktiske behandling af PPT-bestemmelsen har OECD foreslået i

kommentarerne til rapporten, at udnævnelsen af en bestemt PPT-enhed i skatte-

myndighederne, der varetager disse sage, vil være at foretrække, da dette sikrer, at

bestemmelsen kun anvendes med godkendelse fra øverste instans i SKAT. Dette understøttes

af PricewaterhouseCoopers i deres punkt 12 af deres kommentarer til BEPS 6. Her foreslås

endda, at dettes implementeres som en del af anbefalingen i selve rapporten

(PricewaterhouseCoopers, 2015). PricewaterhouseCoopers henviser her til, at der i

Storbritannien er implementeret sådan en GAAR-enhed, som kun kan anvendes med

godkendelse fra en højere skatteinstans.
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OECD’s overordnede anbefaling med implementeringen af en PPT-bestemmelse er, at indføre

denne som komplementerende de specifikke LOB-bestemmelser. Således skal denne

bestemmelse omfavne situationer, som ikke kan værnes mod gennem specifikke tiltag. Selve

formuleringen af PPT-bestemmelsen er i overvejende grad i overensstemmelse med det i

dansk ret implementerede forslag. Med OECD’s generelle misbrugsbestemmelse fokuseres

dog i høj grad på samspillet mellem specifikke og generelle værnsregler, hvor dette ikke i

samme omfang er tilfældet i kommentarerne til den i dansk ret implementerede generelle

omgåelsesklausul.
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Generelle og specikke værnsregler i internationalt perspektiv

Med OECD’s anbefalinger om implementering af både specifikke og generelle værnsregler

foretages her et sammenhold mellem disse bestemmelser med fokus på fordele og ulemper

ved begge. Hermed opnås en samlet forståelse for, hvordan disse bidrager til opnåelsen af et

mere solidt skattemiljø. Med opstillingen af både generelle og specifikke antimisbrugs-

bestemmelser er der altså søgt at opnå en samlet, kombineret tilgang til bekæmpelsen af

skatteunddragelse. Begge disse metoder bidrager med forskellige aspekter, der modvirker

opnåelsen af utilsigtede skattefordele. Det kan argumenteres, at såfremt kun et af disse udspil

implementeres og anvendes i gældende ret, udelades flere væsentlige elementer og redskaber,

der vil sikre en effektiv skattemæssig tilgang.

Generelt må det opsummeres, at specifikke antimisbrugsbestemmelser tager en meget

konkret approach ved at fokusere på den enkelte situation og opstille direkte og objektive

kriterier for denne. Ved decideret at tage udgangspunkt i den enkelte, specifikke situationer,

medfører anvendelsen af specifikke antimisbrugsbestemmelser typisk en høj grad af

retssikkerhed, idet der i de omfattede situationer hersker klarhed omkring den retslige

behandling. Karakteren af de bestemmelser, som de specifikke antimisbrugsbestemmelser

værner imod, vil være kendte transaktioner eller serier af transaktioner, hvor de

skattemæssige konsekvenser af disse ikke kan betvivles. Hermed er hver enkelt af disse

bestemmelser snævert designet til netop den konkrete situation, og der er generelt ikke

mulighed for at nå frem til en anden konklusion end den tiltænkte. Dette sikrer de

retssikkerhedsmæssige forhold.

Med indførslen af disse direkte kriterier er udgangspunktet således en meget ligetil tilgang til

behandling af skattemæssig omgåelse. I de konkrete, beskrevne situationer er der i forhold til

generelle bestemmelser typisk ikke behov for afklaring af større fortolkningsspørgsmål, før en

skatteretlig problemstilling kan blive afklaret. Disse forhold vil allerede være blevet adresseret

i den faktiske bestemmelse. Dette medfører også, at den administrative byrde forbundet med

denne type antimisbrugsbestemmelser er relativt lille.

Ved implementeringen af specifikke og objektive antimisbrugsbestemmelser vil risikoen for

skattemæssige ”smuthuller” være tilstede. De enkelte bestemmelsers specifikke karakter kan

medføre, at enkelte områder og specielle dispositioner utilsigtet efterlades ureguleret, ligesom

der vil være situationer, der er særligt vanskelige specifikt at værne imod. Hermed har

spekulative skattepligtige mulighed for ikke ulovligt at udnytte situationen til egen fordel på
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trods af skattemyndighedernes hensigt med værnsreglerne. Sådanne handlinger til uetisk

undgåelse – grænsende til unddragelse – af skattepligt kan fra lovgivers side være vanskelige

at forhindre løbende med specifikke værnsregler. Nye finansieringsinstrumenter, selskabs-

strukturer mv. kan medvirke til kontinuerligt varierende krav til skattelovgivningen og

rettidig implementering heraf.

For at adressere skattepligtiges muligheder for at drage utilsigtet fordel af disse ”smuthuller”

kan der være fordel i, at de specifikke bestemmelser komplementeres af generelle anti-

misbrugsbestemmelser. Disse bredt formulerede værnsbestemmelser har til formål at

fokusere mere på den faktiske hensigt og substans bag den pågældende disposition eller

forretning. Hermed søges altså den underliggende, økonomiske virkelighed frem for

eventuelle formelle, juridiske strukturer. Med disse generelle værnsregler kan det sikres, at

skattefordelene rettes mod de tilsigtede modtagere og dermed ikke skattepligtige, der forsøger

at opnå utilsigtet lempelse.

For virksomheder er skat stadig en omkostning, og det vil alt andet lige være fornuftig

forretning at forsøge at begrænse omfanget af denne. Det er således ikke hensigten, at

minimering af denne omkostning gennem reelle forretningsmæssige dispositioner ikke skal

være lovlig. De pågældende virksomheder skal have mulighed for at overveje forskellige

dispositioners skattemæssige konsekvenser. Dog skal den endeligt valgte disposition ikke

have til hovedformål eller karakter af en direkte eller indirekte omgåelse af hensigten med

skattelovgivningen.

For at fastslå hvorvidt en disposition afstedkommer af faktiske forretningsmæssige

overvejelser med kommerciel substans, kan der foretages forskellige tests, hvorigennem den

pågældende dispositions reelle legitimitet kan analyseres. Sådanne tests kan udgøres af den

behandlede PPT-bestemmelse. Andre tests kunne komme til udtryk gennem en analyse af,

hvorvidt en dispositions resultat ville kunne opnås gennem et legitimt og sammenligneligt

arrangement. Yderligere kan der også laves vurderinger af dispositionens timing og

dispositionens varighed. Disse mere subjektive tests kan skabe et overblik og føre til en

konklusion om, hvorvidt der er tale om en reel disposition.

Gennem generelle antimisbrugsbestemmelser kan der således tages højde for situationer, der

ikke direkte er til at forudse og forhindre ved indførslen af specifikke værnsregler. I forhold til

de specifikke antimisbrugsbestemmelser har de generelle gennemgående en subjektiv

karakter. Hermed opnår skattemyndighederne stor fleksibilitet i forhold til bekæmpelse af
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skatteunddragelse. En hjemlet, generel omgåelsesklausul kan hermed være et vigtigt værktøj i

et hurtigt skiftende, internationalt skatteretligt landskab. Den fleksibilitet, som

skattemyndighederne får adgang til i forbindelse med bekæmpelse af skatteunddragelse, kan

imidlertid have konsekvenser for den skattemæssige stabilitet og retssikkerhed for

skattepligtige.

Selvom det muligvis kan synes som en simplificering af skattelovgivningen at implementere

generelle antimisbrugsbestemmelser til at forhindre skatteunddragelse er dette generelt ikke

tilfældet. Med disse bestemmelser indføres mere overordnet skattelovgivning, der kunne

argumenteres at have en simplificerende virkning på en eksisterende specifik

skattelovgivning, i form af en mulighed for at reducere de implementerede, specifikke

antimisbrugsbestemmelser. Dette har dog sjældent været tilfældet (Ernst & Young, 2013).

Ligeså kan det argumenteres, at det ikke er et formål med en generel antimisbrugs-

bestemmelse at reducere antallet af specifikke værnsregler, men udelukkende at have en

komplementerende virkning. Hertil følger, at en implementering af generelle omgåelses-

bestemmelser, vil medføre usikkerhed hos aktørerne omkring den skattemæssige behandling

af disse dispositioner. Desto mere generelle og ukonkrete disse er, desto sværere bliver det for

skattepligtige at navigere i det pågældende skattemiljø, hvilket får konsekvenser for

retssikkerheden. Hertil vil disse generelle bestemmer typisk have en mere subjektiv karakter

end de mere håndgribelige og præcise specifikke bestemmelser. Dette medfører, at

skattemyndighederne får større autoritet i deres hjemmel for at gribe ind i skattepligtiges

dispositioner. Med sådanne bestemmelser har skattemyndighederne mulighed for at

underkende eventuelle skattemæssige fordele af en given transaktion, såfremt det ikke

vurderes, at der er et tilstrækkeligt økonomisk fundament hertil. Dispositioner, der er

opstillet for at opnå rent skattemæssige fordele, søges herigennem undgået.

For at disse bestemmelser ikke skal medføre en betydelig retsusikkerhed for de skattepligtige,

er der behov for en meget transparent tilgang til hvilke konkrete konsekvenser, disse

bestemmer får. På trods af de tests, der kan foretages for at afklare de underliggende forhold,

må skattemyndighederne alligevel tage stilling til den subjektive beslutning, om der foreligger

en reel, forretningsmæssig disposition, eller om denne er rent skattemæssigt spekulativ. Dette

vil indebære en reel risiko for, at virksomheder ikke har mulighed for på fornuftig vis at tilgå

dispositioner med skattemæssige konsekvenser. Der er således behov for en transparens

beslutningsproces ved anvendelsen af sådanne generelle antimisbrugsbestemmelser.
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En måde at sikre den fornødne retssikkerhed ved en indførsel af generelle antimisbrugs-

bestemmelser kunne være at nedsætte et uafhængigt råd med det formål at tilse, at

lovgivningen bruges efter hensigten af alle parter. Dette forslag fremføres også af OECD’s

kommentarer til BEPS 6 samt af PricewaterhouseCoopers, som omtalt ovenfor. Dette kunne

være med til at opnå den nødvendige konsistens og retfærdighed.

Den generelle antimisbrugsbestemmelse kræver altså skattemyndighedernes stillingtagen til

den konkrete situation. Forekomsten af mange specifikke værnsregler i en lovgivning kan

medføre, at der er mange forhold, der må tages hensyn til ved tilrettelæggelsen af en

disposition. Dog er det relativt enkelt at vurdere, hvorvidt de specifikke regler finder

anvendelse. Hermed er den faktiske skattemæssige behandling efter et specifikt regelsæt

forholdsvist simpelt. En subjektiv generel værnsregle kræver derimod en aktiv stillingtagen til

situationen. Skattemyndighederne må ved anvendelsen heraf forvente at bruge ressourcer på

en afklaring af retsforholdet. Dette kan pålægge de involverede – særligt skattemyndigheder

selv – en betydelig administrativ byrde ved brugen af en generel omgåelsesbestemmelse.

Etableringen af en retspraksis på det pågældende område, som der kan refereres til i de

enkelte afgørelser vil dog mindske denne byrde. Ligeså vil dette føre til større

gennemsigtighed for skattepligtige, hvorved en transparent behandlingsproces, hvor det

anskueliggøres, hvad myndighederne tillægger særlig vægt i deres afgørelser, vil bidrage til

bedre retssikkerhed. Indtil dette opnås, vil der dog stadig være betydelig risiko for

subjektivitet og uigennemsigtighed i behandling af ikke tidligere kendte eller prøvede

situationer.

De specifikke og generelle antimisbrugsbestemmelser komplementerer hinanden i det fælles

formål at forhindre skatteunddragelse. Overordnet kan deres indbyrdes roller i forhold til

hinanden ses som, at de specifikke bestemmelser lægger det skatteretlige fundament til

værnsreglerne, mens de generelle bestemmelser sørger for, at disse værnsregler ikke omgås.

Hermed kan det søges at opnå et eftertragtelig kompromis mellem de fordele og ulemper, der

er forbundet med disse tilgange. Dette må opstilles som en afvejning af den skattemæssige

retssikkerhed i forhold til den skatteretlige fuldstændighed.
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OECD’s BEPS-rapport og dansk skatteret

På baggrund af den foretagne diskussion om specifikke og generelle værnsregler sammen-

holdes disse overvejelser her med de konkrete danske forhold og lovændringer. Hermed

sættes de kommentarer og kritikpunkter, der tidligere er blevet gennemgået i analysen af

høringssvar, op i et mere overordnet perspektiv for videre at vurdere de gennemgående

konsekvenser af tiltagene, samt hvorvidt disse vurderes hensigtsmæssigt implementeret.

Særligt holdes disse op imod gennemgangen og analysen af BEPS-rapportens action point 6.

Hermed opnås en vurdering af kritikken på baggrund af anbefalingerne fremstillet i BEPS.

Dette søges for at opnå en dybere forståelse og stærkere argumentation i forhold til effekterne

af de i dansk ret implementerede ændringer.

Tidligere i afhandlingen i analysen af høringssvarene til lovforslag L 167/2015 blev det fundet,

at skatteministeriet udtrykte en holdning om, at hurtig indgriben mod skatteunddragelse og

misbrug må prioriteres højere end klar retssikkerhed i forhold de enkelte vedtagne

lovændringer. Dette er sket med indførslen af den generelle omgåelsesklausul, som er indført

i ligningslovens § 3, og som værner mod utilsigtede skattefordele, der kan opstå gennem

bestemmelserne i moder-/datterselskabsdirektivet, rente-/royaltydirektivet og fusionsskatte-

direktivet samt de af Danmark indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster. Danmark var

pålagt at indføre klausulen i forhold til EU’s direktiver grundet Danmarks tilhørsforhold til

EU, mens det er Folketingets valg at indføre en generel omgåelsesklausul på områder

herudover. Dermed er der nu indført generelle omgåelsesklausuler på et bredt område af den

danske skatteret, hvilket er en ny retning i dansk lovgivning. Tidligere har der udelukkende

været indført en række specifikke bestemmelser mod misbrug, hvor den mest vidtrækkende

”omgåelsesklausul” har været det retslige præmis om en eksisterende realitetsgrundsætning.

OECD’s BEPS 6-rapport er blevet nærmere analyseret for at vurdere, om denne medfører et

øget fokus på generelle værnsregler ud fra dennes anbefalinger. Selvom der heri er anført

forslag til formuleringer af en generel omgåelsesklausul, som det anbefales at indføre i de

gældende traktater, udgør dette kun en mindre del af anbefalingerne. Der lægges derimod i

anbefalingerne særligt vægt på samspillet mellem generelle og specifikke værnsregler. Ifølge

OECD vil implementeringen af en generel værnsregel bidrage til at adressere de

arrangementer, som ikke tilfredsstillende vil blive afdækket af de specifikke værnsregler, som

OECD foreslår opstillet efter LOB-bestemmelserne. OECD fremhæver her direkte, at de

yderligere vil specificere brugen af denne generelle antimisbrugsbestemmelse. Herudaf må
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det udledes, at OECD ser væsentlige udfordringer ved brug af en sådan bestemmelse, idet den

som udgangspunkt uden meget specifikke retningslinjer vil medføre stor usikkerhed for

skatteyderne.

Safe harbours

Sammenholdt hermed kan det anses som besynderligt, at når man nu i dansk ret har valgt at

implementere en generel omgåelsesklausul, at der ikke foreligger nærmere afklaring omkring

anvendelsen af denne. Hertil må det yderligere bemærkes, at der ikke fra skatteministeriets

side er fremsat konkrete eksempler, der vil kunne bidrage til at afklare, hvordan denne

generelle omgåelsesklausul skal finde anvendelse. Havde skatteministeriet forholdt sig

uddybende til de af FSR fremsatte fortolkningseksempler, ville dette have sikret et mere klart

anvendelsesområde for den generelle omgåelsesklausul.

En måde for skatteministeriet at opnå en afklaring af anvendelsesområdet for den generelle

omgåelsesklausul kunne være at angive eksempler på konkrete situationer, der ikke ville

medføre, at omgåelsesklausulen skulle anvendes, som det er gjort i BEPS-rapporten.

Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel kritiserer specifikt skatteministeriet for manglen på

sådanne ”safe harbour”-eksempler, der netop skulle beskrive de mest almindelige

arrangementer, som potentielt ville kunne blive omfattet af den implementerede omgåelses-

klausul, men som skatteministeriet ikke har vurderet som et forsøg på omgåelse af

skatteregler (Gorrissen Federspiel, 2015). Var disse blevet opstillet med implementeringen af

den generelle omgåelsesklausul, havde det medført en betydeligt større klarhed over de

omfattede – og ikke-omfattede – arrangementer. Et sådant udspil ville have stor værdi for de

pågældende skattepligtige, indtil der er mulighed for at få etableret en gældende retspraksis,

som der kan navigeres efter. Også i forbindelse med skatteministeriets påvirkning af

gældende ret og de tiltænkte skatteretlige konsekvenser af lovgivningen ville mere konkrete

pejlemærker bidrage til en allerede indledningsvist konsekvent retspraksis. I det omfang

skattedomstolene skal dømme på baggrund af et forholdsvist generelt og ukonkret

beslutningsgrundlag, vil dette skade kontinuiteten og den konsistente retsforståelse i

gældende skatteret. Når domstolene bliver tillagt et så omfattende og gennemgående

retsfortolkende – og decideret retsskabende – ansvar, vil udgangspunktet for en

domsafgørelse også være tilsvarende uforudsigelig. De domme, der afgøres, før der er

etableret en reel retspraksis – og som hermed vil danne grundlag for denne – vil blive afgjort
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på baggrund af et ufuldstændigt, usikkert grundlag ud fra forhold, der umiddelbart burde

have været afklaret. Med skatteministeriets tilgang hertil, hvor der udelukkende er blevet

præsenteret simple eksempler, vil det være op til domstolene at skabe en præcedens på

området. Yderligere bemærker skatteministeriet selv, at situationen i det nævnte eksempel

alligevel ville have været omfattet af den eksisterende værnsregel i selskabsskattelovens § 2,

stk. 1, litra c om gennemstrømningsselskaber (Skatteministeriet, 2015). Eksemplet i

bemærkningerne er dermed ikke med til at afklare brugen eller konsekvensen af den nye

omgåelsesklausul. Denne mangel på eksempler med konkrete strukturer, vil derfor medføre

en usikkerhedsperiode for skattepligtige, der er arrangeret i strukturer, der kunne tænkes at

blive påvirket af den implementerede lovgivning, idet de ikke kender den reelle effekt heraf. I

adskillige høringssvar fra betydelige interesseorganisationer, bliver skatteministeriet i denne

forbindelse kritiseret for at have en direkte ansvarsfralæggende tilgang til ny lovgivning, som

synes kritisabel.

Når skatteministeriet ikke vil komme med mere udførlige, konkrete eksempler på ”safe

harbours” og ligeledes det modsatte, altså transaktioner som med sikkerhed skal beskattes

med hjemmel i den nye ligningslov § 3, kan det skyldes, at man ikke vil sætte SKAT i en

dårligere position i de retssager, der verserer på disse områder. Det har i flere sager mod

store, danske selskaber været et af SKATs hovedargumenter, at der allerede har eksisteret en

generel omgåelsesklausul i dansk retspraksis, før den direkte implementering i faktisk

lovgivning, hvorfor de pågældende dispositioner skal omfattes heraf (Hansen, 2011).

Skatteministeriet nævner således selv, at der er igangværende retssager på dette område

(Skatteministeriet, 2015). Det er tankevækkende, idet der med retslig implementering af en

generel omgåelsesklausul i dansk ret kan sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt der i så fald

tidligere har eksisteret en generel omgåelsesklausul. Såfremt det vurderes, at denne hele tiden

har eksisteret i retspraksis, kan det undre, hvorfor der så er behov for en implementering

heraf. Det kan overvejes, hvorvidt skatteministeriets ukonkrete kommentarer og

retningslinjer delvist skyldes de eksisterende skattesager, der verserer ved domstolene på

dette område. Et udspil fra skatteministeriet, der potentielt strider mod de af skatte-

myndighederne fremlagte argumenter, vil kunne medføre, at der kan findes grundlag for at

betvivle validiteten af disse argumenter. Hermed er der risiko for at skattemyndighederne vil

stille sig i en ringere situation i de verserende sager om skatteunddragelse. Om end dette

næppe skal tilskrives som den primære årsag til skatteministeriets mangel på konkretisering,

må det siges at udgøre en interessant problemstilling.
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På baggrund af denne manglende konkretisering og eksemplificering kan det synes, at en

udredning af komplekse internationale koncerninterne transaktioner kan være meget

omfattende for skattemyndighederne. Hermed vil der være en risiko for, at en omgåelses-

klausul gøres gældende for transaktioner, der har en reel økonomisk realitet. En sådan

skildring vil være vanskelig at foretage fra skattemyndighedernes side og kan medføre, at

antimisbrugsbestemmelser tages i brug ud fra en formodning om skatteunddragelse. Dette vil

alt andet lige være med til at øge retsusikkerheden for virksomheder, der berøres af dansk

skattelovgivning. En sådan usikkerhed kunne givetvis have været mindsket ved at indføre en

generel bestemmelse, der positivt tillod en række konstellationer og transaktioner.

Kombinationen med en mere specifik bestemmelse kan muligvis også være med til at lette

den administrative byrde, der afstedkommer af de undersøgelser, skattemyndighederne må

iværksætte i de enkelte sager.

Paradigmeskift

De nye regler er ikke blot et udtryk for, at der fra skatteministeriets side er stor fokus på at

dæmme op for skatteunddragelse; det er ligeledes et skifte fra udelukkende at anvende

specifikke værnsregler. Implementeringen af den generelle omgåelsesklausul i dansk ret

medfører dermed et paradigmeskift for måden at indføre værnsregler mod skatteunddragelse.

Brugen af specifikke regler kan eksemplificeres ved de gældende bestemmelser og

begrænsninger vedrørende rentefradrag ved tynd kapitalisering, jf. selskabsskatteloven § 11.

Hermed søges det specifikt at dæmme op for et meget præcist defineret arrangement, hvilket

for både domstole og skattepligtige muliggør en gennemsigtighed og forudsigelighed i

retssystemet. Der vil typisk sjældnere være uklarheder om de faktiske skatteretlige

konsekvenser, idet det er muligt at få et samlet overblik og indsigt i lovgivningen og dennes

udfald. Det er således en væsentlig forskel fra den eksisterende danske lovgivningspraksis til

de bestemmelser – og formuleringer – der implementeres med de nye lovforslag. Med de

implementerede bestemmelser anvendes bredere og mindre præcise formuleringer, som må

afklares, inden det afgøres, hvad der eksempelvis skal være gældende, før et arrangement

anses som værende kommercielt legitimt. For skattepligtige vil dette formentlig betyde en

periode efter indførslen, hvor dispositioner vil blive foretaget på et usikkert skattemæssige

grundlag, idet den præcise fortolkning og det faktiske omfang af bestemmelsen ikke er

endeligt fortolkningsmæssigt klarlagt.
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Den retslige usikkerhed, der afstedkommer af skatteministeriets begrænsede udmeldinger,

øges yderligere af de to uens formuleringer af generelle omgåelsesklausuler, der skal finde

virke på hver deres område. Selvom skatteministeriet har forsikret, at der ikke er

indholdsmæssig forskel på de to formuleringer, skaber det stadig fortolkningsmæssige

uklarheder. Dette er med til at mindske den indre sammenhæng i den nationale lovgivning,

og dermed yderligere øge den usikkerhed, der kan komme i perioden efter lovændringerne.

Hertil skal det også nævnes, at skatteministeriet har tilkendegivet, at såfremt der kommer

ændringer til OECD’s formulering af en omgåelsesklausul til modeloverenskomsten, vil man i

dansk ret også ændre formuleringen vedrørende dobbeltbeskatningsoverenskomster. Dette

kan medføre en situation, hvor der med domsafgørelser er blevet skabt en retslig

fortolkningspraksis på området, som så efterfølgende ikke kan benyttes på grund af en

ændring til lovgivningens formulering. Hermed er der risiko for, at der vil opstå endnu en

periode med retsusikkerhed, indtil der på ny kan fastlægges en retspraksis.

Konsekvenserne for dansk ret af en ændring af OECD’s omgåelsesklausul afhænger af

omfanget af ændringerne. I discussion draftet til BEPS action point 6 fremgår det, at der

stadig er uklarheder omkring omfanget og implementeringen af omgåelsesklausulen i

modeloverenskomsten. Flere af de organisationer, der giver kritik af rapporten, udtrykker, at

der med dette udgangspunkt stadig er tvivlsspørgsmål, der må afklares, før rapporten munder

ud i en endelig anbefaling fra OECD. Med den færdiggjorte BEPS-rapport, der udkom 5.

oktober 2015, er det anført, at bestemmelserne i BEPS action point 6 ikke skal betragtes som

værende endelige. Det påpeges her, at OECD afventer endeligt udspil fra USA omkring deres

implementering af LOB-bestemmelserne (OECD, 2015). Dette forventes tidligst i starten af

2016. Hermed forventes det af OECD, at der må udføres yderligere arbejde, før

bestemmelserne i BEPS action point 6 endeligt kan færdiggøres. På trods af, at der altså

foreligger en færdig BEPS-rapport fra OECD, er der stadig risiko for, at der kan komme

ændringer hertil, hvilket ligeledes kan få effekt på dansk lovgivning. Såfremt OECD’s

nuværende formulering af omgåelsesklausulen ikke er den endeligt vedtagne version, vil

skatteministeriet have udfordringer i at skulle omformulere den i dansk ret implementerede

omgåelsesklausul. Hertil må det dog nævnes, at der ikke har været ændringer til

formuleringen af omgåelsesklausulen i BEPS action point 6 mellem discussion draft og den

endelige version. Der er dog fortsat i dansk ret forskel i formuleringerne mellem

omgåelsesklausulen vedrørende EU’s direktiver og OECD’s BEPS-rapport. På trods af at
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skatteministeriet kommenterer, at indholdet mellem disse er identiske, vil den endelige effekt

skulle afklares ved domstolene.

Som nævnt anbefaler OECD at indføre en omgåelsesklausul sådan som Danmark har gjort det

på flere områder nu. Dog anerkender OECD de klare komplikationer ved en sådan

bestemmelse i form af blandt andet uigennemsigtighed for virksomhederne, samt risikoen for

at værnsreglerne vil gå for langt og skabe et uhensigtsmæssigt skattepres på de internationale

koncerner. Dette er i anbefalingerne i BEPS action point 6 forsøgt imødekommet ved at

anbefale yderligere en bestemmelse i LOB stk. 5. Denne adresserer netop den situation, hvor

en skattepligtig vil blive omfattet af de værnsregler i LOB-bestemmelserne stk. 1-4, selvom

dispositionen ikke indeholder et element af skatteunddragelse. Med denne approach tages der

således yderligere skridt mod at sikre fair beskatning – og ikke udelukkende værne mod

eventuelle skattefordele, der kan opnås ved udnyttelse af de gældende skatteregler. Således er

denne bestemmelse en måde et hindre, at de skatteretslige værnsregler bliver for omfattende

og restriktive. Denne bestemmelse er ikke indeholdt i de i dansk ret implementerede

ændringer, skønt den kan synes som et interessant modspil til den implementerede generelle

omgåelsesklausul. Hertil må det dog også vurderes, at det vil være et stor ændring i den

eksisterende skatteret. En bestemmelse, hvori det foreskrives, at der fortsat kan opnås

skattelempelser, på trods af at der specifikt er værnet mod en sådan situation, vil bidrage til,

at det for skatteydere vil være muligt at få skattefordele for visse dispositioner, hvis disse ikke

er foretaget som forsøg på skatteunddragelse. Såfremt denne bestemmelse kan finde

anvendelse i praksis, må den siges at udgøre et fordelagtigt værktøj mod specifikke

værnsregler, hvis disse vurderes som værende for vidtrækkende. En fortolkning af en sådan

generel ”lempelsesbestemmelse” må dog skulle foretages meget restriktivt for netop ikke at

give anledning til misbrug heraf. Som følge af den generelle karakter af denne bestemmelse,

må der ligeledes fremsættes klare rammer og betingelser for anvendelsen heraf, for at denne

ikke skal være for vidtrækkende eller uanvendelig i praksis.

Ud fra en overordnet betragtning om retssikkerhed og gennemsigtighed må det dog hertil

vurderes, hvorvidt disse bestemmelser i den nuværende situation vil bidrage med en egentlig

værdi. Implementeringen heraf vil medføre en mulighed for at opnå skattelempelser, men

herudover kan der sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt denne blot vil være en forvirring og

primært bidrage til manglende klarhed i gældende skatteret.
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Intentioner med den implementerede skatteret

De overordnede anbefalinger, som OECD giver i BEPS-rapportens action point 6, bidrager

således med en større generel forståelse af den i dansk ret implementerede lovgivning. Der

kan opnås en forståelse af, hvilke overordnede retningslinjer og tankestrømme de danske

regler tager udgangspunkt i, som giver en ide om, hvilke intentioner der ligger bag disse tiltag.

I den endelige BEPS action point 6-rapport med bemærkninger, betænkeligheder og

kommentarer omkring virkeområdet for anbefalingerne heri, fremgår en klar hensigt om, at

der skal dæmmes op for de muligheder, der har eksisteret for skatteunddragelse. BEPS-

rapporten er således udarbejdet ud fra tre overordnede retningslinjer: sammenhæng mellem

nationale lovgivninger, der vedrører grænseoverskridende dispositioner; krav om reelt

grundlag i grænseoverskridende transaktioner samt større transparens og forudsigelighed i

behandlingen af skatteretlige problemstillinger (OECD, 2015). Disse grundlæggende formål

kan afspejles i de anbefalede bestemmelser. Ligeså kan der i dansk ret og de implementerede

lovændringer her tilsluttes hensigter om et reelt forretningsmæssigt grundlag i transaktioner

samt et ønske om forudsigelighed og transparens i den retslige behandling. Disse grund-

læggende elementer bør være efterstræbelige, og på trods af et element af retsusikkerhed ved

den indledningsvise implementering af disse nye ændringer til dansk skatteret må det også

vurderes, at disse forhold på et overordnet niveau efterkommes i dansk ret.

Det fremgår af forordet til den endelige BEPS 6-rapport, at ”the BEPS package is designed to

be implemented via changes in domestic law and practices, and via treaty provisions, with

negotiations for a multilaterial instrument under way and expected to be finalised in 2016”

(OECD, 2015).

Således er det klart udtrykt, at selvom der er tale om den endelige BEPS-rapport, må der

påregnes yderligere arbejde, før det kan konkluderes, at arbejdet på disse områder kan synes

tilstrækkeligt og fuldstændigt. Det må hertil vurderes, hvorvidt der endeligt kan siges at opnå

en afklaring på internationale skatteretlige problemstillinger, eller om dette må konkluderes

at være en fortsættende søgen efter et til samtiden passende retsligt miljø med henblik på at

opnå fair beskatning. Hertil bidrager implementeringen af en generel omgåelsesklausul med

en værnsregel, der må tilskrives at være effektiv mod nye former for skatteunddragelse. For

en afdækning af en skatteret mod utilsigtede fordele er det jo ikke hensigten at omfatte

dispositioner, der ikke indeholder et skatteunddragende element. Det støttes ligeledes af

LOB-bestemmelsens stk. 5. Dette forhold skal dog ligeledes understøttes af en skatteret, der
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kan afdække alle de skatteretlige forhold, der må opstå på baggrund af skattepligtige aktørers

handlinger og ikke give mulighed for lempelse, der ikke er i overensstemmelse med hensigten.

Med dette kan den eksisterende skattelovgivning opstilles som en afvejning mellem

skatteretlig fuldstændighed, effektivitet og retssikkerhed. Særligt på kort sigt vil der i dansk

skatteret være konsekvenser for retssikkerheden med implementeringen af

omgåelsesklausulen. Når der derimod på længere sigt er opstillet klare retningslinjer og

fortolkningsrammer for, hvornår og i hvilket omfang disse bestemmelser skal anvendes, må

det vurderes, at disse kan udgøre væsentlige og effektive værktøjer til bekæmpelse af

international skatteunddragelse.
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Konklusion

Med denne afhandling er der opnået forståelse for de nye, implementerede lovforslag i dansk

skatteret. Udgangspunktet herfor har været at lave en klarlæggelse af de skatteregler, der er

gældende i dansk ret i forhold til grænseoverskridende transaktioner. Det retslige grundlag

for at indgå i international forretning er således klarlagt for at skabe en samlet forståelses-

basis, som har dannet udgangspunkt for behandlingen af de internationale skatteretlige

problemstillinger i afhandlingen.

Såfremt et skattesubjekt er skattepligtig af den samme indkomst i flere stater, kan der opstå

situationer med dobbeltbeskatning og ligeså den modsatte situation med dobbelt ikke-

beskatning. Disse situationer kan søges afhjulpet gennem indgåelse af dobbeltbeskatnings-

overenskomster, som netop foreskriver, hvordan beskatningsretten skal fordeles mellem

stater med krav til beskatning efter national ret. Fordelingen af skattebyrden foreslås i

OECD’s modeloverenskomst behandlet med skattelempelse efter en eksemptions- eller

creditmetode. Den internationale behandling af beskatning af udbytte, renter og royalties er

gennemgået efter både EU’s direktiver og OECD’s modeloverenskomst. Misbrug af reglerne

ved indsættelse af kunstige gennemstrømningsselskaber eller andre ikke forretningsmæssigt

forsvarlige dispositioner er ligeledes behandlet ved gennemgangen af den i dansk retspraksis

eksisterende realitetsgrundsætning. Denne foreskriver netop, at et skatteretligt arrangement

skal tage udgangspunkt i reelle, forretningsmæssige dispositioner for at kunne gøre krav på

eventuelle skattefordele. Således skal der være et reelt indhold i et arrangement, før der kan

opnås skattemæssige fordele herigennem, og arrangementet kan hermed ikke opnå fordele,

såfremt der gennem den juridiske struktur udelukkende søges opnåelsen af de pågældende

skattefordele. Den eksisterende realitetsgrundsætning har altså karakter af en antimisbrugs-

bestemmelse uden dog at være hjemlet i dansk ret, eller tage vurderinger omkring de bagved-

liggende intentioner i betragtning i en overordnet vurdering af indrømmelse af skattefordele.

Med dette forståelsesgrundlag er der foretaget behandling af de i dansk ret implementerede

love L 98/2015 og L 167/2015, hvormed der indføres nye værnsregler i dansk lovgivning.

Disse lovforslag viser et tydeligt fokus fra lovgivers side på risici for skatteunddragelse og

utilsigtede skattemæssige fordele. Med L 98/2015 implementeres særligt en værnsregel i

selskabsskatteloven § 13, der specifikt værner mod en udhuling af skattebasen ved at nægte

eksemption ved skattepligt af udbytter, såfremt udbyttebetalingen på et lavere niveau har

medført fradrag. Således forhindres der med denne værnsregel, at der ikke indrømmes
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eksemption for et udbytte, der har opnået fradrag, fordi det søges at udbytter mellem moder-

og datterselskaber skal være skatteneutrale. Den grundlæggende bestemmelse var allerede

implementeret i dansk ret, og ændringen består hermed i, at der ej heller indrømmes

eksemption, såfremt beskatningen afgøres efter EU’s moder-/datterselskabsdirektiv. Dette er

generelt vurderet som en fornuftig ændring, da sådanne arrangementer vil kunne medføre en

lavere beskatning, end hvad kan opnås i hvert enkelt land i en koncern. Til dette er gennem-

gået flere eksempler, der belyser netop denne problemstilling. Det konkluderes på baggrund

heraf, at mens der ved benyttelse af creditlempelse frem for eksemption opnås en højere grad

af fuldstændighed for den samlede beskatning og dermed en bedre mulighed for at hindre

skatteunddragelse, medfører dette ligeledes en større administrativ byrde. I medfør af de

eksisterende specifikke værnsregler i dansk skatteret vurderes det dog hertil, at der er

tilstrækkelige supplerende værnsregler til, at der ikke bør være udfordringer med at anvende

lempelse efter eksemptionsmetoden.

Herudover implementeres lovforslaget L 167/2015, der indfører værnsregler omkring særligt

en generel omgåelsesklausul i dansk ret og herudover ændringer til forhold omkring bindende

svar. Dette lovforslag har været meget kritiseret i høringssvar fra interesseorganisationer. Der

åbnes med L 167/2015 op for, at skattemyndigheder kan afvise skattefordele af et

arrangement, hvor det vurderes, at hovedformålet er at opnå en skattefordel, og som ikke er

reelt under hensyntagen til alle relevante faktiske forhold og omstændigheder. Lovforslaget

tager afsæt i ændringerne til EU’s moder-/datterselskabsdirektiv, men implementerer samme

omgåelsesklausul for områder behandlet i rente-/royaltydirektivet samt fusionsskatte-

direktivet, selvom EU ikke har foretaget ændringer af disse her. I dansk ret er denne generelle

værnsregel ligeledes implementeret i de indgående dobbeltbeskatningsoverenskomster på

baggrund af OECD’s udkast til BEPS-rapporten. Hermed er værnsreglen altså implementeret

i dansk ret på baggrund af et udkast. Skatteministeriet vurderer, at indholdet af omgåelses-

klausulerne er identiske, men disse er alligevel indført med uens formuleringer svarende

direkte til henholdsvis formuleringen i EU's direktiver og OECD’s BEPS-rapport. I

modsætning til implementeringen vedrørende EU’s moder-/datterselskabsdirektiv er man

ikke i dansk ret forpligtet til at implementere en generel omgåelsesklausul i de indgåede

dobbeltbeskatningsindkomster. Indførslen her medfører, at der i henhold til Wiener-

konventionen af 1969 om fortolkning af traktater er risiko for, at en generel omgåelsesklausul

i en eksisterende dobbeltbeskatningsoverenskomst vil medføre et traktatbrud og eventuel

efterfølgende opsigelse af traktaten. Indførslen af omgåelsesklausulen medfører dermed
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usikkerhed i forbindelse med, hvordan andre lande vil modtage Danmarks nyligt indførte

omgåelsesklausul på dobbeltbeskatningsoverenskomster. Usikkerheden omkring omgåelses-

klausulen forstærkes af, at skatteministeriet ikke har opstillet konkrete eksempler til en

fortolkning af den generelle omgåelsesklausul. Den praktiske fortolkning heraf efterlades

således til domstolene og en herigennem opnået retspraksis. Hertil lægges samtidig en øget

bevisbyrde på de skattepligtige i forbindelse med en retfærdiggørelse af, at der foreligger en

reel, forretningsmæssig disposition. Implementeringen af en generel omgåelsesklausul i

dansk ret med L 167/2015 og de uklare omstændigheder, der fremstår omkring den praktiske

anvendelse heraf, medfører flere elementer af usikkerhed og bidrager hermed til en øget

retsusikkerhed i dansk skatteret.

Yderligere indføres der med L 167/2015 også bestemmelser omkring bindende svar for

værdiansættelsen af aktiver. Dette har særlig relevans i forbindelse med exitbeskatning. Heri

fremsætter skatteministeriet muligheden for, at et bindende svar kan trækkes tilbage, såfremt

det underliggende aktivs værdi afviger med mere end 30% af den fastsatte værdi og samtidig

med mere end 1 mio. kr. Værdien af et bindende svar for de skattepligtige reduceres hermed

markant, idet muligheden for at foretage dispositioner med et udgangspunkt i den fastsatte

værdi begrænses. Samlet medfører implementeringen af disse endnu et element, der redu-

cerer den skattemæssige sikkerhed for foretagne dispositioner. Implementering af disse lov-

forslag medfører således et mindre forudsigeligt og dermed mere usikkert skatteretligt miljø.

Ved et sammenhold mellem de implementerede danske lovændringer og OECD’s BEPS-

rapport opnås et mere internationalt perspektiv på de fremsatte værnsregler og disses bidrag

til opdæmning for skatteunddragelse. Hertil fokuseres særligt på den i dansk ret

implementerede generelle omgåelsesklausul og BEPS-rapportens action point 6, der netop

adresserer skatteretlige problemer omkring treaty shopping. I BEPS action point 6 fremsættes

anbefalinger om at indføre konkrete LOB- og PPT-bestemmelser. Med LOB-bestemmelserne

anføres specifikke betingelser, der kræves opfyldt, før en skattepligtig kan opnå de af

traktaterne foreskrevne skattelempelser. PPT-bestemmelserne har mere karakter af en

antimisbrugsklausul, hvor der sættes fokus på de bagvedliggende hensigter og primære

formål med den pågældende disposition eller arrangement. Til at illustrere situationer, hvor

disse vil komme i effekt, har OECD i rapporten indsat eksempler herom. Hermed anbefaler

OECD med deres BEPS-rapport, at der på dette område indsættes både specifikke og

generelle antimisbrugsbestemmelser. Disse værnsmetoder bidrager med forskellige aspekter
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til at modvirke opnåelsen af utilsigtede skattefordele. Mens der med specifikke værnsregler

søges præcist at afdække konkrete situationer, der ikke bør medføre skattefordele, kan

generelle og mere bredt formulerede antimisbrugsbestemmelser benyttes til at værne mod

eventuelle dispositioner, der ikke specifikt er værnet imod, eller hvor decideret er intentioner

om udnyttelse af skattereglerne. Hermed vil disse komplementere for at opnå et samlet

stærkere retssystem til at værne imod skatteunddragelse. Dog medfører et øget fokus på

generelle og mindre konkrete værnsregler også, at der er risiko for en højere grad af

uigennemsigtighed og uforudsigelighed i retssystemet, hvilket vil medføre øget retsusikker-

hed. Dette vil også være resultatet af implementeringen i dansk ret af den generelle

omgåelsesklausul i L 167/2015.

I forhold til OECD’s anbefalinger er der dog væsentlige elementer, der ikke gør sig gældende i

dansk ret. Den grundlæggende ide om, at eksisterende specifikke værnsregler skal suppleres

af en generel antimisbrugsbestemmelse, er som udgangspunkt fornuftig. Der findes dog

forhold, som i dansk ret ikke er afklaret, hvilket medfører et væsentligt element af usikkerhed.

Dette gælder skattemyndighedernes manglende eksemplificering af ”safe harbours” for

skattepligtige, og hertil skattedomstolenes begrænsede grundlag for at træffe afgørelser. Med

det uafklarede grundlag, på hvilket domstolene må træffe afgørelser, vil der i den umiddelbart

frem være en periode med usikkerhed og uigennemsigtighed indtil en retspraksis er etableret.

Implementeringen af en generel omgåelsesbestemmelse i dansk ret medfører et markant skift

i måden at lovgive på. Hvor dansk lovgivning hidtil har været baseret på konkrete

værnsregler, medfører implementeringen af de nye lovforslag, at der åbnes op for en

grundlæggende anderledes tilgang til lovgivning. Fra OECD’s side har BEPS-rapporten været

udarbejdet med fokus på sammenhæng mellem lovgivninger, reelt grundlag i grænse-

overskridende transaktioner samt transparens og forudsigelighed i skatteretlige problem-

stillinger. Disse elementer må siges også at være fundamentale i dansk skatteret. Især kan

generelle antimisbrugsbestemmelser synes effektive til at sikre et reelt, forretningsmæssigt

grundlag i et arrangement. Samtidig vurderes disse også særdeles effektive til at forhindre nye

former for skatteunddragelse. Samlet må det konkluderes, at en generel omgåelsesklausul kan

bidrage væsentligt til formålet og hensigten med en effektiv skatteret. På trods af at der i en

indledende fase umiddelbart efter implementeringen af den generelle omgåelsesklausul kan

være en markant usikkerhed omkring den konkrete skattemæssige behandling, må det

vurderes, der på længere sigt vil blive skabt en mere robust skatteret.
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Perspektivering

På trods af tiltag for at strømligne og facilitere international forretning eksisterer der fortsat

udfordringer omkring den skattemæssige behandling af transaktioner på tværs af lande-

grænser. Hidtil har udfordringerne særligt bestået i, at virksomheder i højere grad har kunnet

udnytte mindre fuldstændige skatteregler og hermed utilsigtet opnå skattefordele. Det

vurderes nu, at der kan være risiko for overregulering ved brug af internationale skatteretslige

værnsregler, hvilket kan få konsekvenser for skattepligtiges reelle forretning. I forlængelse

heraf vil en debat af, hvad der må betragtes som skatteunddragelse, interessant at bringe op.

Hermed menes, at det eksempelvis ikke vil være at betragte som forsøg på skatteunddragelse,

at en virksomhed vælger at placere aktivitet i et land med lav skattesats frem for et med en

høj. Selvom om et bærende incitament bag denne beslutning måtte være skattemæssige

fordele, vil en beslutning om at klassificere sådanne aktiviteter som decideret skatte-

unddragelse være et for vidtgående indgreb. Et sådant arrangement vil dermed næppe kunne

falde under den nye omgåelsesklausuls virke, om end det kan siges, at ovenstående

disposition både er drevet af skattebesparende hensigter og har konsekvenser for de

pågældende landes skatteprovenu. Det er ud fra denne betragtning stort set umuligt at

forestille sig en situation, hvor virksomheder ikke bliver påvirket i deres beslutningsprocesser

af skattemæssige overvejelser. En sådan skatteneutral platform ville således kun være

tilfældet, hvis landenes skatteret ensrettes fuldstændig. En mulig løsning af problem-

stillingerne for både virksomheder og myndigheder kunne derfor forestilles at ligge i en

ensretning af generel skatteret på tværs af EU-landene. Ensretning af grundlæggende regler

alene vil dermed sikre, at mismatch af klassifikation af forskellige arrangementer, der hidtil

har givet anledning til utilsigtede fordele, i stil med de af L 98/2015 behandlede, ikke vil

kunne finde sted inden for EU. Hermed sikres en ensretning af den skattemæssige behandling

på tværs af grænser, og der ville således ikke kunne opstå situationer, hvor et land behandler

en transaktion som fradragsberettiget og det modtagende land behandler den som skattefri.

Det kan overvejes i hvor høj grad sådanne tiltag allerede forsøges iværksat med den gældende

pligt til implementering af EU’s direktiver i national ret.

Selv med en sådan ensretning ville det dog stadig være muligt for virksomheder at flytte

aktivitet til lande med en lavere skatteprocent. En sådan skattespekulation kan næppe

betragtes som ulovlig, men kan stadig være ufordelagtigt for lande med høj skat. For at undgå

denne form for skatteplanlægning ville en helt gennemgribende EU-skattetraktat, derfor
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formentlig være eneste løsning, således at forskelle i nationale skattesatser og skatte-

lovgivninger helt udlignes, og der opnås et uniformt skattesystem på tværs af EU-

samarbejdet. En sådan gennemgribende reform er svær at forestille sig i det nuværende EU-

fællesskab, men omvendt kan det siges, at samarbejdet kun er blevet videre omsiggribende,

siden det blev dannet af seks lande i 1957 som et fællesskab om produktionen og

distributionen af kul og stål.

Hvorvidt det nogensinde bliver tilfældet, at en fælles EU-skattereform træder i stedet for de

enkelte landes nationale skattelovgivning vides ikke, men debatten om, hvor grænsen for

skatteunddragelse og almindelige forretningsmæssige dispositioner går, vil fortsat være

interessant, så længe der er forskellige skattelovgivninger på tværs af landene. Omvendt kan

man også forestille sig, at det øgede offentlige fokus de seneste år har været med til at forøge

det arbejde, der bliver lagt fra både EU, OECD og skatteministeriets side for at dæmme op for

netop selskabsskatteunddragelse. Ser man således på selskabsskattens monetære størrelse i

forhold til personskatten, er dette fokus svært at legitimere. Selskabsskattens samlede del af

skatteindtægter til den danske stat udgør kun en lille andel af det samlede skatteprovenu.

Figur 6

(Danmarks Statistik, 2013)

Selskabsskatten udgør, som det ses af ovenstående figur, kun 12 % af den samlede

skatteindtægt, mens privatpersoners samlede skattebidrag i 2013 stod for 88 %. Det kunne

hermed være en interessant vinkel i fremtidige rapporter at vurdere, hvor stor en økonomisk

effekt disse nye tiltag for beskatning af selskaber reelt vil have på det samlede skattelandskab.

12%

88%

Fordeling mellem person- og
selskabsskat i 2013

Selskabsskat

Personskat
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