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Executive summary 

In recent years, regulatory measures against misuse and abuse of regulation to create tax benefits 

have been of highest order for both EU and national governments. The purpose is to counter the 

abuse of regulation using artificial arrangements involving holding companies established in 

member states of the European Union, to canalize funds to low-tax countries.   

Various anti-avoidance principles have been a part of the tax regime in Denmark, though none of 

them adopted by law. In 2015, Denmark adopted their first General Anti Abuse Rule in section 3 of 

the Tax Assessment Act. Section 3(2) stipulates that “(…) an arrangement or a series thereof shall be 

regarded as non-genuine to the extent that they are not put into place for valid commercial reasons 

which reflect economic reality.” This dissertation provides an analysis of the use of the rule in focus. 

This dissertation attempts to analyse the definition of “valid commercial reasons which reflect 

economic reality”. Through analysis of case law revolving around beneficial ownership and the 

limited amount of case law with section 3 of the Tax Assessment Act in focus, Danish case law finds 

that the matter of “valid commercial reasons which reflect economic reality” is fulfilled when the 

holding company has a right of disposal to the funds received.  

Furthermore, this dissertation provides an analysis of the definitions of abuse and wholly artificial 

arrangements in the application of EU law, in the Danish cases presented to the EU Court. Though 

the analysis is based on legal opinions from the EU Advocate General, this has been used as a base 

for the analysis. The EU Advocate General expresses the opinion that if the holding companies are 

legally established and taxable to an EU member state, they shall the authorized to the benefits of 

EU legislation. Furthermore, The EU Advocate General instead stipulates that if a company 

establishes itself in a low-tax state, with the purpose of preventing tax related information to be 

shared with tax authorities from EU member states; this shall be deemed abusive behaviour.  

The verdict of the European Court of Justice will have an immense impact on Danish tax law, as the 

matter going forward will be interpreted in conform with EU-law.  

This dissertation concludes that the differences in legal treatment of the matter are based upon the 

different applications of the law and legal methods. This is backed on the one hand by a behaviour 

protecting tax revenue from the Danish authorities. On the other hand, EU wishes to maintain the 

functioning of EU’s internal market.   
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1. Introduktion 

1.1. Indledning 

Ønsket om at begrænse aggressiv planlægning, har eksisteret i en længere periode fra dansk 

politisk hold1. Særligt kapitalfonde har i denne sammenhæng mødt politisk modstand, vedrørende 

brugen af skattemæssige konstruktioner. Det er dog ikke kun de danske politikere, der ønsker en 

minimering i brugen af komplicerede skattekonstruktioner; det er ligeledes et ønske på EU-niveau, 

hvortil misbrug af EU-direktiver, ved brug af kunstige arrangementer er begyndt at få 

opmærksomhed. 

I denne forbindelse blev der i 2015 implementeret en ny lovgivning til brug mod aggressiv 

skatteplanlægning; LL § 3. I LL § 3 er der et krav om, at en konstruktion eller transaktion, skal have 

et kommercielt formål og afspejle den økonomiske virkelighed i koncernstrukturen. Ligeledes er 

der i EU-retten vedtaget et Anti-Tax-Avoidance Directive2, der indeholder en tilsvarende 

generalklausul til anvendelse ved omgåelse af national skattelovgivning3.  

Problematikken vedrørende brugen af komplicerede skattekonstruktioner udspringer af 

kapitalfondenes ønske om brug af koncernintern finansiering, hjemtagning af udbytter, samt frigøre 

midler og optimere selskabskonstruktioner ved omstruktureringer4. I denne sammenhæng er der 

fra kapitalfonde et ønske om at undgå dobbeltbeskatning5.  

Muligheden for misbrug af internationale skattekonstruktioner udspringer af direktiver udstedt af 

EU og implementeret af medlemsstaterne samt dobbeltbeskatningsoverenskomster.  Som nævnt er 

skatteretten et område, hvor medlemsstaterne ikke har afgivet fuld suverænitet6, hvorfor der stadig 

er en stor grad af selvbestemmelse i de enkelte medlemsstater.  

Dette kan lede til incitamenter til, at strategisk placere sit holdingselskab i den medlemsstat, med 

den mest favorable lovgivning til formålet. Særligt denne brug af holdingselskaber er i fokus ved 

førnævnte lovgivning. 

                                                           
1 http://www.skm.dk/aktuelt/nyheder/2015/april/aggressiv-skatteplanlaegning-er-en-faelles-udfordring-for-i-og-u-
lande  
2 Rådets direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli 2016 – om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte 
indvirker på det indre markeds funktion. 
3 Artikel 6 i Rådets direktiv (EU) 2016/1164 
4 Omstruktureringer der foretages med henblik på optimering af selskabsstrukturen – både fra et operationelt samt 
skattemæssigt perspektiv.  
5 Bundgaard (2010), s. 17 
6 TEUF art. 65 

http://www.skm.dk/aktuelt/nyheder/2015/april/aggressiv-skatteplanlaegning-er-en-faelles-udfordring-for-i-og-u-lande
http://www.skm.dk/aktuelt/nyheder/2015/april/aggressiv-skatteplanlaegning-er-en-faelles-udfordring-for-i-og-u-lande


8 
 

EU's ønske om et effektivt indre7 marked medfører lovgivning, der skal udjævne forskelle i 

medlemsstaternes skattelovgivning, hvortil direktiverne anvendes som led i standardiseringen af 

reglerne på tværs af medlemsstaterne, uden egentlig direkte indblanding i den nationale, 

skatteretlige lovgivning8. Herfra udspringer problematikkerne af EU's ønske om at opnå en 

skatteneutralitet, således der ikke skabes en udhuling af nationale skatteregler, hvorpå skat bruges 

som et konkurrenceparameter medlemsstaterne imellem. Dette opnås ved at skabe en konformitet 

gennem Lissabon Traktaten og direktiver.  

Denne afhandling tager sit udgangspunkt i betænkningerne ved implementeringen af den 

internationale omgåelsesklausul i dansk ret. Ligeledes tages der udgangspunkt dansk 

skatteretspraksis, i relation til anskuelse af begrebet ”kommercielt formål”. Der foretages ligeledes 

en analyse af Generaladvokatens udtalelser i relation til de danske retmæssig ejer-sager, hvorledes 

problemstilling belyses fra et EU-retligt perspektiv. 

1.2.  Problemfelt og formål 

Problemfeltet for denne afhandling opstår som følge af det usikre retsgrundlag relateret til LL § 3, 

samt fortolkningen af de danske retmæssig ejer-sager, der foreligger EU-domstolen, da dette, på 

baggrund af den danske forpligtelse til konformfortolkning af EU-retten, vil have indflydelse på 

dansk ret, herunder særligt fortolkning af kravet om kommercielt formål i LL § 3, stk. 2.  

1.2.1. Problemformulering 

- Hvad er den internationale omgåelsesklausuls krav til kommercielt formål med bidrag fra 

tidligere gældende lovgivning? 

- Hvad har dansk praksis tillagt vægt som værende formål der betegnes som kommercielle 

formål der afspejler den økonomiske virkelighed? 

- Hvordan hænger denne praksis sammen med fortolkningsbidraget udarbejdet af 

Generaladvokaten, set i lyset af Danmarks forpligtelse til konformfortolkning af EU-retten.  

1.2.2. Synsvinkel 

Denne afhandling vil anlægge en synsvinkel fra lovgivers side, med udgangspunkt forskellene i 

vurderingen af ”velbegrundede kommercielle årsager, der afspejler den økonomiske virkelighed” i 

henholdsvis dansk ret og EU-retten. Der vil blive taget udgangspunkt i kapitalfondes brug af 

internationale konstruktioner og problematikken heri.  

                                                           
7 TEUF art. 28 
8 Dette følger af princippet i TEUF art. 65, hvorpå medlemsstaterne har suverænitet på skatteområdet. Dog er 
surværeniteten ikke større, end at medlemsstaterne stadig er forpligtet til at implementere direktiver mm., der omfatter 
skatteområdet.  
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1.3. Juridisk metode 

1.3.1. Retsdogmatisk metode 

Til brug for analysen af juridiske problemstillinger, anvendes der i dansk ret en retsdogmatisk 

metode. Formålet med den retsdogmatiske metode er at kunne udlede, hvad en domstol ville 

komme frem til i en given problemstilling, og med hvilke argumenter. Målet er således, at der 

skabes en konsistens og en systematisk gennemgang i udledningen af gældende ret. I forhold til 

denne afhandling, vil kernen i den retsdogmatiske analyse være at udlede, hvad der består i 

formuleringen ”velbegrundede kommercielle årsager, der afspejler den økonomiske virkelighed”.  

Den retsdogmatiske metode tager udgangspunkt i en analyse af de fire typer af retskilder, der 

eksisterer i dansk ret; regulering, retspraksis, retssædvaner9 samt forholdets natur10. I forhold til 

retskildeværdien er der ikke nogen rangorden i blandt kilderne; dog vil der i forhold til den 

retsdogmatiske fortolkning være en rækkefølge, der starter ved det mest objektive grundlag, og 

bevæger sig mod de mere subjektive elementer af retskilderne11.  

De danske retskilder for denne afhandling vil primært bestå af lovtekst, forarbejderne til denne 

lovtekst samt afgørelser og administrativ praksis. Centralt for denne afhandling står LL § 3, stk. 1 og 

2, suppleret med SEL’s bestemmelser om begrænset skattepligt12 samt KSL’s bestemmelser om 

kildeskattesatser13, sammenholdt med regulering fra EU-retlig lovgivning som Danmark er 

forpligtet til at implementere på baggrund af medlemskabet i EU14. I forbindelse med forarbejderne 

til denne lovtekst, vil formålet med lovgivningen blive analyseret.  

Følgelig, vil afgørelser og administrativ praksis også være i fokus, da der er afgivet flere domme ved 

Landsskatteretten, samt bindende svar fra SKAT, med konceptet ”retmæssig ejer” i centrum, hvor 

ændringer i koncernstrukturen er blevet analyseret i forbindelse med afgørelsen med henblik på at 

få statueret, hvad der skal til for at opnå en velbegrundet kommerciel årsag, der afspejler den 

økonomiske virkelighed.  

I dansk skatteret er det muligt at få et bindende svar i forbindelse med en påtænkt 

transaktion/handlingsforløb, jf. SFL § 21. For, at der skal kunne støttes ret på et bindende svar skal 

                                                           
9 Retssædvaner baserer sig på forhold, der ikke er reguleret ved lov, men er sædvaner og normer opbygget i en given 
branche henover tid 
10 Forholdets natur er den sidste retskilde der faldes tilbage på, såfremt de øvrige ikke har kunne give et bidrag til 
udledning af gældende ret. Her skeles der til almen fornuft i den konkrete situation.  
11 Nielsen & Tvarnø (2017), s. 35 
12 For denne afhandling særligt SEL § 2 stk. litra c om udbytter og § 2 stk. 1 litra d om renter. Andre relevante 
bestemmelser er i denne sammenhæng SEL § 2, stk. 1, litra g om royalties SEL § 2 stk. 1, litra h om kursgevinster 
13 KSL § 65 for kildebeskatning af udbytter, KSL § 65 d for kildebeskatning af renter 
14 Udspecificering den EU-retlige lovgivning følger nedenfor.  
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der være tale om svar på individuelle afgørelser15. Dette afspejles i kravet om, at der gives et 

bindende svar på baggrund af et konkret transaktionsforløb jf. SFL § 24. Sker der ændringer i 

forbindelse med forudsætningerne for svaret og/eller er disse EU-stridige, er svaret ikke bindende 

for SKAT, jf. SFL § 25, stk. 2. I forhold til retskildeværdien af bindende svar fra Skatterådet, må det 

tillægges en vis værdi i kraft af dets binding i den konkrete situation for myndighederne. Da 

bindende svar tager udgangspunkt i de konkrete situationer, vil der derfor blive skelet til, hvad 

tidligere, lignende situationer havde af udfald, for at sikre den konsistens den retsdogmatiske 

metode medfølger.  

Sagerne anvendt i denne afhandling omfatter både renter, udbytter samt likvidationsudlodninger. 

På et overordnet niveau er der stort sammenspil mellem sagerne, da SKAT/domstolene refererer til 

sagerne internt.  

De relevante sager omhandlende udbytter er sagerne SKM2012.26LSR, SKM2016.222SR samt 

SKM2017.74SR, mens der er spørgsmål til et renteelement i sag SKM2012.121ØLR. 

SKM2012.121ØLR var den første sag om retmæssige ejer, der gik til domstolene, og 

SKM2012.26LSR var ligeledes en af de første sager, der dannede praksis for udbytteudlodninger fra 

et retmæssig ejer-perspektiv. Udbytte- og rentesagerne er relevante at undersøge i relation til, om 

selskabet besidder et økonomisk formål eller blot agerer gennemstrømningsselskab, samt hvad 

betragtningerne fra lovgiver i denne forbindelse er.  

Sagerne omhandlende likvidationsudlodninger omfatter SKM2016.72SR, SKM2017.333SR samt 

SKM2017.626SR. Sagerne SKM2017.333SR og SKM2017.626SR er to af de få sager med 

anvendelsen af LL § 3 i centrum, hvorfor disse er inkluderet. Det er i denne sammenhæng relevant 

at undersøge, hvad myndighederne tillægger værdi i relation til omstruktureringer, med 

omgåelse/misbrug for øje. 

Sammenhængen af de reelle begivenheder, de juridiske fakta og gennemgangen af relevante 

retskilder udmønter sig i en prognose for, hvad der skal til for at opnå en konstruktion med afsæt i 

”velbegrundede kommercielle årsager, der afspejler den økonomiske virkelighed”.   

1.3.2. EU-rettens indflydelse på national ret 

Kompetencen til fortolkning af EU-retten tilfalder alene EU-Domstolen samt områder, der er 

underlagt EU-direktiver. Nationale regler giver dog anledning til udfordringer med EU-retten, da 

nationale skatteregler oftest er udformet i en territorial kontekst, og derfor vil kunne give 

                                                           
15 jf. blandt andet TfS 2000.871H 
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anledning til protektionistisk og diskriminerende lovgivning på tværs af det indre marked16. Den 

direkte beskatning tilhører de nationale regler, om end beskatningen skal udføres i 

overensstemmelse med EU-retten17.   

På baggrund af de grænseoverskridende18 transaktioner af renter, udbytter og 

likvidationsudlodninger, opstår spørgsmålet om EU-rettens anvendelse, samt omfanget af 

anvendelsen. EU-rettens retskilder består således af primærretten, bindende sekundærregulering, 

soft law samt praksis19. Primærretten omfatter EU’s traktatgrundlag og de grundlæggende 

rettigheder udledt af traktaten. Den bindende sekundærregulering omfatter forordninger, 

direktiver samt afgørelser. Ikke-bindende sekundærregulering omfatter henstillinger, udtalelser 

samt meddelelser fra kommissionen.  

Forholdet mellem EU-retten og den nationale ret bygger blandt andet på to grundlæggende 

principper; princippet om EU-rettens forrang for national ret samt princippet om EU-konform 

fortolkning.  

EU-rettens forrang blev principielt statueret i Costa/ENEL sagen C‐6/64. Domstolens begrundelse 

herfor var, at forrangsprincippet ville medføre, at medlemsstater ikke kunne omgå deres EU-retlige 

forpligtelser. Dette blev senere implementeret på traktats niveau gennem art. 288, der statuerer 

omfanget af den bindende virkning for medlemsstaterne. EU-rettens konformfortolkning er 

statueret i henholdsvis art. 4, stk. 3 TEU og art. 288, stk. 3 TEUF. Princippet består i et krav om 

ensartet fortolkning af EU-lovgivning implementeret i national ret.  

Princippet om den EU-retslige konformfortolkning, pålægger medlemsstaterne at søge 

overensstemmelse mellem EU-retten og den nationale ret20, således EU-retten opnår 

gennemslagskraft i den nationale lovgivning. Princippet er her særligt relevant i relation til 

fortolkning af nationale lovgivning i relation til implementeringen og fortolkningen af 2011/96/EU 

moder-/datterselskabsdirektivet samt direktiv 2003/49/EF rente-/royaltydirektivet. Princippet 

blev slået fast i Pfeiffer21, C-397/01, og påhviler alle myndigheder i medlemsstaterne22, herunder 

også de danske skattemyndigheder.   

                                                           
16 Neergaard & Nielsen – (2016), s. 582 
17 Ibid.  
18 TEUF art. 56: “… for så vidt angår statsborgere i medlemsstaterne, der er bosat i en anden medlemsstat end modtageren af 
den pågældende ydelse.” 
19 Nielsen & Tvarnø (2017), s. 135 
20 C-397/01, Pfeiffer, præmis 115 
21 Se prærmis 114 og 115.   
22 Sag 14/83, Von Colson og Kamann, præmis 26 
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Formålet med EU-Domstolen er opretholdelse af det indre markeds funktion. Til dette formål 

anlægger EU-domstolen en teleologisk fortolkningsstil23, hvilket indebærer at domstolen søger 

realisationen af formålene bag lovgivningen, der er essensen ved tvistløsninger. Den teleologiske 

fortolkning tager et objektivt udgangspunkt i fortolkningen af EU-rettens bestemmelser som 

helhed, den bagvedliggende målsætning og udviklingstrin på tidspunktet for den pågældende 

bestemmelse24. 

Relevant for denne afhandling er de EU-retlige definitioner på begreberne misbrug og kunstige 

arrangementer, som Danmark er forpligtet til at forholde sig til på baggrund af EU-rettens forrang, 

konformfortolkning samt forpligtelserne til at opretholde forbud mod diskrimination i de 

grundlæggende friheder.   

1.3.3. Direktivers relevans for dansk skatteret  

Direktiver er bindende for medlemsstaterne, men overlader det til de nationale myndigheder at 

bestemme hvordan denne implementeres, og hvilke midler der anvendes til gennemførelsen jf. art. 

288 TEUF. LL § 3 er implementeret på baggrund af ændringslov L2015 nr. 540 til at imødekomme 

internationale foranstaltninger mod spekulation i udnyttelse af fordele listet i 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 

1.3.4. Involveringen af Generaladvokatens udtalelser  

Generaladvokaterne bistår EU-domstolen i deres udøvelse af EU-retten, i form af forslag til 

afgørelser vedrørende konkrete sager25. Generaladvokaterne har mulighed for at skabe en mere 

omfattende diskussion af den retslige problemstilling, og inkluderer teoretiske diskussioner, 

juridisk litteratur og komparativ ret, for at give et mere nuanceret syn på problemstillingen og 

argumenterne i forhold til udfaldet af de konkrete sager26.  

På baggrund af Generaladvokaternes formål og deres midler, kan disse betragtes mere som et 

fortolkningsbidrag. EU-domstolen er ikke forpligtet til at binde sig af generaladvokatens udtalelser, 

                                                           
23 Neergaard & Nielsen – (2016), s. 139 
24 Sag 283/81, CILFIT, præmis 20.  
25 Neergaard & Nielsen – (2016), s. 158 
26 Ibid. 
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hvorfor det vurderes, at retskildeværdien er af mere diskuterbar karakter, om end det som med 

bindende svar, kan give en indikator på udfaldet i den konkrete sag.  

I forhold til den konkrete afhandling, vil Generaladvokatens udtalelser blive involveret i sager, der 

pt. verserer ved EU domstolen. Disse sager er endnu ikke afgjort, og forventes først afgjort efter 

datoen for denne afhandling. Disse omhandler primært renter samt udbytter. C-115/16, C-116/16, 

C-117/16, C-118/16, samt C-119/16, hvor der forsøges at få statueret indhold i begreberne 

misbrug og kunstige arrangementer i den konkrete kontekst, fra et EU-retligt perspektiv.  

1.3.5. OECD’s27 modeloverenskomst i international skatteret 

På baggrund af den stigende globalisering og muligheden for investeringer uden for en 

virksomheds domicilland, bliver beskatningsret i mellem domicilland og kildeland et væsentligt 

spørgsmål. DBO’erne er hyppigt anvendt både af lande inden- og udenfor fællesskabsområdet. 

Spørgsmålet i sig selv er næppe af retlig karakter, men nærmere politisk karakter, da der er tale om 

en fordeling af beskatningsretten, end der er tale om berettiget beskatning.28 Årsagen er, at det er 

uhensigtsmæssigt at udøve en dobbeltbeskatning af én indkomst29. En stor del af behandlingen af 

beskatningsretten til udbytter, renter og royalties mellem stater, behandles af DBO’erne.  

Mange DBO’er Danmark er indgået i, er etableret med baggrund i OECD’s MDO30 (herefter benævnt 

MDO). MDO’en er suppleret med kommentarer til de enkelte artikler, med det formål at bidrage til 

fortolkningen af overenskomsterne31. MDO’en vurderes at have væsentlig retskildeværdi, på trods 

af, at der ikke er tale om egentlige folkeretlige regler, men at der reelt er tale om soft law. Alligevel 

skeles der til dette regelsæt fra national lovgivers side ved afgørelser.  

I forhold til denne afhandling vil de primære artikler i OECD’s MDO være artiklerne 10-12 om 

beskatning af udbytter, renter og royalties, der definerer tildelingen af beskatningsretten mellem 

lande med en indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst. Dette har relevans for forståelsen af 

skatteretlige konstruktioner med andre DBO-lande, hvor skattepligt vil bestå, på baggrund af det 

manglende kommercielle formål, herunder brugen af begrebet ”retmæssig ejer”.  

                                                           
27 Betegnelse for Organisation for Economic Co-operation and Development 
28 Bolander et al (2015), s. 1108 
29 En dobbeltbeskatning vil usmidiggøre globaliseringen i erhvervslivet og besvære bevægeligheden af kapital på tværs af 
grænser. 
30 Bolander et al (2015), s. 132 
31 Ibid.  
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DBO’erne vil for denne afhandling blive betragtet ud fra princippet om retmæssige ejere i 

forbindelse med transaktioner, hvor det ultimative moderselskab er lokaliseret i stater uden for 

rækkevidde af EU-reguleringen, samt DBO’en. 

1.4. Afgrænsning 

På baggrunden af opgavens hensigt og formål, vil specifikke DBO’er ikke blive gennemgået. 

Opgaven har ikke til hensigt at lave en detail-analyse af det optimale setup baseret på baggrund af 

dobbeltbeskatningsoverenskomsterne, men at få defineret hvad ”velbegrundede kommercielle 

årsager, der afspejler den økonomiske virkelighed” består af.  

Der vil i denne afhandling ikke blive undersøgt specifikke kriterier for oprettelse af selskaber i de 

involverede medlemsstater og andre lande. Ligeledes vil national skattelovgivning ikke være 

genstand for analyse. 

På baggrund af afhandlingens hensigt og problemstilling, vil der ikke blive undersøgt 

skattemæssige forhold for fysiske personer. Fysiske personer, der vil gøre brug af konstruktioner 

nævnt i denne afhandling vil, antageligvis organisere sig gennem selskaber.  

På baggrund af afhandlingens omdrejningspunkt, det kommercielle formål nævnt i LL § 3, stk. 2, vil 

der ikke tages stilling til den dansk historiske behandling af konceptet ”retmæssig ejer”, der 

desuden pt. er under afklaring hos EU-domstolen. 

På baggrund af opgavens formål med at definere ”velbegrundede kommercielle årsager, der afspejler 

den økonomiske virkelighed”, tages der udgangspunkt i strukturer, og dermed sager, med 

udbytteudlodninger, likvidationsudlodninger og koncernintern finansiering. Fusionsdirektivet vil 

derfor ikke blive behandlet i denne afhandling. 

Denne afhandling tager ikke udgangspunkt i brugen af danske mellem-holdingselskaber. Dette 

skyldes primært det historiske udgangspunkt i, at klimaet for brugen af danske mellem-

holdingselskaber har ændret sig væsentligt de senere år, hvorfor der ligeledes er en begrænset 

mængde sager på dette område. 

Denne afhandling omhandler anti-tax-avoidance initiativer, hvortil Rådets Direktiv (EU) 

2016/1164 af 12. juli 2016 om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte 

indvirker på det indre markeds funktion ville kunne finde anvendelse. Dette direktiv er vedtaget, 

dog ikke fuld implementeret på tværs det indre marked, hvorfor en analyse i henhold til 

opfyldelsen af forpligtelserne til dette direktiv ikke vil finde sted.  
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1.5. Struktur 

Afhandlingen indledes med et afsnit, der omhandler kapitalfondes struktur, herunder hvordan de 

konstrueret og fastslår i hvilke situationer de anvendes. Afsnittet slår endvidere fast, hvordan et 

holdingselskab skal defineres og i hvorledes et holdingselskab vil indgå i den føromtalte struktur. 

For at hindre at holdingselskaber vil indgå i en strukturer, der kan anses at udgøre et kunstigt 

arrangement, herunder et misbrug, fremføres den internationale omgåelsesklausul, helt specifikt 

LL § 3, der skal være til hinder for at et sådan misbrug foreligger ved at sikre en økonomisk realitet 

i kapitel 3. 

I kapitel 4 introduceres problemstillingen i mellem dansk lovgivning, der tager hånd om 

beskatningen af grænseoverskridende renteudgifter på koncerninterne lån og diverse udbytter, og 

EU-retten til sikring af den frie bevægelighed af kapital.  Ovenstående bliver derefter i kapitel 5 sat i 

perspektiv i en række af danske sager. Herefter følger afgørelsen med forfatternes egne 

betragtninger som afrunding. Kapitel 5 afrundes med en opsummering af de problemstillinger, der 

er identificeret gennem SKATs afgørelser. 

Dernæst følger først Generaladvokatens syn på de danske sager forlagt EU domstolen, hvor der 

fremlægges en række generelle betragtninger, der indledes med de konkrete fakta til hver sag og en 

dertilhørende strukturoversigt. Dernæst oplistes de gældende forhold omkring kunstige 

arrangementer og misbrug for hver sag, inden der opsummeres på hver sag. 

Efter kapitel 6 stilles betragtninger fra de danske og EU-sager op mod hinanden i kapitel 7, da de 

bærer præg af at have modsatrettede interesser, hvor de danske sager afspejler en protektionistisk 

adfærd vedrørende beskatningsprovenu, modsat EU-domstolens ønske om at bibeholde det indre 

markeds funktion. 

De samlede betragtninger afsluttes i en konklusion i kapitel 8. 

2. Kapitalfondens struktur og dens brug af holdingselskaber 

Der findes som sådan ikke en legal definition af en kapitalfond32. I stedet kan en kapitalfond bedst 

betegnes som en investeringsenhed, hvor midlerne, der investeres for, er leveret af private 

investorer33. Det er i denne sammenhæng vigtigt at påpege, at en kapitalfond ikke er en fond i 

                                                           
32 Bundgaard (2010) s. 11 
33 Disse investorer omfatter velhavende individer, pensionskasser, institutionelle investorer såsom banker samt andre 
kapitalfonde, gennem såkaldte fund-of-funds investeringer. 



16 
 

traditionel dansk selskabsretlig forstand34, og begrebet ”kapitalfond” må antages at være i mangel 

på bedre betegnelse.  

En kapitalfond har typisk en levetid på 10-12 år35 hvori aktiviteten foregår. Kapitalfonden foretager 

derefter opkøb af virksomheder, og udvikler på disse virksomheder med salg for øje, hvorved det 

søges at skabe det bedst mulige afkast for de involverede investorer36. 

Særligt i skattepolitisk henseende har kapitalfondene fået opmærksomhed37. Disse diskussioner 

drejer sig primært om måderne hvorpå disse fonde gennemfører, og finansierer deres opkøb38 samt 

hvordan disse hjembringer udbytter til deres investorer.  

For yderligere at forstå konteksten af problemstillingen, er det nødvendigt at undersøge hvordan 

en kapitalfond strukturerer sig. Skat spiller i denne sammenhæng en væsentlig rolle for 

kapitalfonden, da denne lever af at kunne levere det højest mulige afkast for at tiltrække midler 

fremadrettet39. 

2.1. Kapitalfondens struktur 

En vigtig opgave forbundet med struktureringen af en kapitalfond, er således at undgå 

dobbeltbeskatning af midlerne40, og i stedet opnå en beskatning på investorniveau. Ligeledes 

ønskes der særligt at undgå kildeskat på henholdsvis renter og diverse udbytter41.  

Struktureringen af disse kapitalfonde er underlagt en vis form for branchekonformitet, idet en 

kapitalfond typisk gør brug af en K/S42 struktur, for at sikre en aftalefrihed for de enkelte fonde43 

                                                           
34 I dansk selskabsretlig forstand, er en fond ”en selvejende institution. Ingen fysisk eller juridisk person uden for fonden har 
ejendomsretten til fondens formue. En fonds individuelle regelsæt er et sæt vedtægter, der blandt andet beskriver fondens 
formål. Fonden kan erhverve rettigheder og indgå forpligtelser, dvs. at den er en selvstændig enhed (en juridisk person).” 
https://erhvervsstyrelsen.dk/fonde  
35 Danish Venture Capital and Private Equity Association  
36 Danish Venture Capital and Private Equity Association 
37 Bundgaard (2010) s. 14 
38 Bundgaard (2010) s. 15 
39 En kapitalfonds historiske performance vil være direkte forbundet til fremtidige afkastkrav fremadrettet. Dette gælder 
ligeledes på tilgængeligheden på ekstern finansiering – en lavere performance, giver udsalg i tilgængeligheden, alternativt 
omkostningen, på denne finansiering jf. Prowse, Fenn, Liang (1995).  
40 Bundgaard (2010) s. 17. Ligeledes vil en dobbeltbeskatning vil alt andet lige medføre lavere udbytteprovenu, og 
dermed lavere afkast, der kan udloddes til investorer.  
41 Bundgaard (2010) s. 18 
42 Også kendt som en Limited Partnership struktur. Kommanditselskaber er betegnet ved at skulle have mindst én 
komplementar og én kommanditist. Begge kan være henholdsvis fysiske eller juridiske personer. 
https://erhvervsstyrelsen.dk/kommanditselskaber-ks   
43 Bundgaard (2010) s. 17 

https://erhvervsstyrelsen.dk/fonde
https://erhvervsstyrelsen.dk/kommanditselskaber-ks
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samt de involverede investorer. Ligeledes, gøres der brug af holdingselskaber ved akkvisitioner. 

Særligt placeringen samt indholdet af disse holdingselskaber har givet anledning til diskussioner44.  

En struktur for en kapitalfond vil derfor som udgangspunkt se ud som nedenfor.  

 

Kilde: Andersen (2015), s. 42 

Denne afhandling vil tage udgangspunkt i brugen af disse holdingselskaber, herunder 

omstruktureringer af holdingselskaber, set i lyset af implementeringen af den internationale 

omgåelsesklausul, implementeret i LL § 3. I det følgende afsnit vil en analyse vedrørende brugen af 

holdingselskaber afdække behovet herfor samt motiverne bag placeringen af dette holdingselskab.  

2.2. Anvendelsen af holdingselskaber 

En del af en kapitalfonds planlægning i forbindelse med akkvisitioner, vedrører den struktur 

hvorved et selskab erhverves. Rent praktisk, vil det være en juridisk enhed, i form af et 

kapitalselskab, der foretager akkvisitionen45. Da en fond i sig selv er en skattetransparent enhed, vil 

et køb af et selskab direkte af fonden gøre investorerne til personlige ejere46, hvilket fra et 

skattemæssigt synspunkt, som udgangspunkt er uhensigtsmæssigt. På baggrund af denne 

nødvendighed for brugen af et holdingselskab, vil der ligeledes være andre betragtninger relateret 

hertil. De overordnede betragtninger følger i dette afsnit.  

2.2.1. Definition af holdingselskaber 

For at forstå brugen af et holdingselskab, er det relevant at få skabt en begrebsramme for hvad et 

holdingselskab er. Et holdingselskab skal ses som en selvstændig juridisk person, der har karakter 

                                                           
44 Dette møntende på både misbrug i forhold til EU-retten samt udnyttelse af én stats mere favorabel skattepolitik end en 
anden.  
45 Også omtalt som BidCo 
46 Såfremt disse ikke investerer i fonden gennem et kapitalselskab. Ligeledes vil man gøre investorerne til en hæftende 
deltager ved købet af selskabet. 
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af et kapitalselskab, med det primære formål at eje aktier/anparter i det/de underliggende 

selskab(er). Derfor vil man, hvis man opretter/indsætter et holdingselskab mellem en fysisk 

person/en fond og driftsselskabet, stadig være ejer af driftsselskabet, men hvor man tidligere 

direkte ejede driftsselskabet personligt, vil man nu eje selskabet gennem holdingselskabet. 

Et holdingselskab er nærmere defineret på baggrund af aktiviteten i selskabet, modsat, at der skulle 

være tale om en egentlig selskabsform.  

2.2.2. Brugen af holdingselskaber i en akkvisitionsstruktur  

2.2.2.1. Placering af holdingselskab 

En væsentlig betragtning i brugen af holdingselskaber, er den geografiske placering af dette/disse 

holdingselskab(er). TEUF artikel 54 omhandler, at selvstændige, erhvervsdrivende og juridiske 

personer, der driver lovlig virksomhed i en medlemsstat, ligeledes kan drive virksomhed i en anden 

medlemsstat, jf. etableringsfriheden nævnt i artikel 49 i TEUF. Sidstnævnte artikel nævner 

endvidere, at der foreligger forbud mod restriktioner, der skal hindre, at en borger i et 

medlemsland kan etablere sig, herunder oprette, et selskab i et andet medlemsland. 

Den frie etableringsret gør, at der er fri adgang til både at oprette og udøve selvstændig virksomhed 

på tværs af det indre marked.  

Da der i EU består en etableringsfrihed giver dette anledning til at overveje, hvor holdingselskabet 

placeres, da der kan være flere betragtninger, herunder finansieringsmæssige, skattemæssige såvel 

som administrative ved at placere selskabet i et land frem for et andet. Jf. EU-retten er der etableret, 

at medlemsstaterne ikke må begrænse oprettelse af selskaber på baggrund anvendelsen af mere 

favorable regler47. Der gives herunder eksempler på, hvorfor det kan være fordelagtigt at placere sit 

holdingselskab på tværs af landegrænserne. 

Betragtningerne i forbindelse med oprettelse af selskab vedrører bl.a. politiske og økonomiske 

infrastrukturer. 

2.2.2.1.1. Politisk stabilitet samt stabilitet i lovgivning 

Ved planlægningen af oprettelse af et holdingselskab, er det værd at skele til den politiske stabilitet, 

herunder stabiliteten i skattelovgivningen af det enkelte land. Formålet med dette er at give en 

stabilitet i forhold til, om der sker væsentlige ændringer i eksempelvis skattelovgivning og/eller 

anden relevant lovgivning. Ligeledes er det værd at skele til hvilke skatteregler der følger på en 

                                                           
47 C-196/04 Cadbury-Schweppes, præmis 50 – uddybning heraf i afsnit 3.3.3.1 Det EU-retlige misbrugsbegreb 
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exit-situation48, herunder eksempelvis beskatning af aktieavance, holding-regler, kildeskatteregler 

mm..  

Når beslutningen endeligt skal tages i forhold til, hvilket land man ønsker at oprette sit selskab i, 

skal det påpeges, at Domstolens praksis ikke anser, at der er tale om misbrug, blot fordi, det er 

muligt at opnå en mere fordelagtig lovgivning andetsteds49. 

2.2.2.1.2. Bankforbindelser 

Adgang til finansiering er ligeledes et vigtigt parameter når placeringen af holdingselskabet skal 

tages, hvor det må vurderes at være ideelt at etablere et holdingselskab i et af verdens finanscentre, 

hvor der vil være adgang til en lang række finansielle services og kvalificeret arbejdskraft. 

Bankerne vil her også have relativt let ved at komme tæt på erhvervslivet. På baggrund af 

etableringen af ens holdingselskab, kan der fra långivers side være krav til selskabet hvortil der 

skal ydes denne finansiering. Dette kan være på baggrund af eventuelle selskabsretlige regler, 

alternativt insolvensretlige problemstillinger ved en eventuel konkurs. 

2.2.2.1.3. Administrative forpligtelser 

Endvidere er administrative krav til eksempelvis regnskab og revision et parameter, der skal 

betragtes ved etablering af sit holdingselskab, da dette varierer fra land til land, hvor det i nogle 

lande er lempeligere end andre. De lempeligere krav kan blandt andet skyldes, at der skal opfyldes 

en række økonomiske krav til før, der foreligger pligt til regnskab og revision. Offentliggørelsen af 

regnskaber kan her også spille en rolle fra et konkurrencemæssigt synspunkt.  

Ligeledes er det også værd at skele til processen i oprettelse af et selskab. Hertil forstås både 

mængde af administrativt arbejde i at oprette selskabet, men ligeledes eksempelvis kapitalkrav, 

udgifter til advokater mm.. 

2.2.2.1.4. Opsummering af betragtninger i forbindelse med oprettelse af 

holdingselskaber 

Ovenstående findes nogle væsentlige betragtninger vedrørende udnyttelsen af den frie 

etableringsret til etablering af sit holdingselskab. Der søges således adgang til kapital, politisk 

stabilitet samt så få administrative forpligtelser som muligt under gældende lovgivning.  

Placeringen af et holdingselskab vil blive ledsaget af forretningsmæssige årsager til, hvorfor der i 

det hele taget bør etableres et holdingselskab i akkvisitions-regi.  

                                                           
48 En exit-situation er her en betegnelse, for en kapitalfond der laver et frasalg af sin investering.  
49 Uddybning heraf i afsnit 3.3.3.1 Det EU-retlige misbrugsbegreb. 
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2.2.2.2. Forretningsmæssige formål ved holdingselskaber  

Der kan være flere forretningsmæssige årsager til at oprette et holdingselskab. Den 

altoverskyggende grund er, at det fra et skattemæssigt synspunkt er mindre gunstigt at eje 

selskaber personligt, da dette vil blive udsat for en personlig beskatning50. Ved etablering af et 

selskab vil den skattemæssige behandling af udbytter/avancer på investeringen blive behandlet 

under det selskabsskatteretlige spektrum af skatteretten.  

Dernæst er der udbyttereglerne for koncernforbundne selskaber; man kan opnå en række fordele 

ved at eje et, eller flere, driftsselskaber igennem et holdingselskab. Såfremt holdingselskabet ejer 

mere end 10 % af et driftsselskab51, er det muligt at kunne udlodde et eventuelt overskud fra 

driftsselskabet, som et skattefrit udbytte til holdingselskabet. Man kan på denne måde minimere 

risiko52 for tab og konkurs, da eventuelle driftsoverskud løbende kan udloddes til holdingselskabet.  

2.2.2.2.1. Finansieringsmæssige årsager 

Af finansieringsmæssige årsager finder holdingselskaber også anvendelse. Ved at optage lånet i den 

juridiske enhed, der foretager akkvisitionen, da der kan opnås fradrag for de renteomkostninger 

lånet medfører inden for en sambeskatningskreds53. I forhold til lån på tværs af landegrænser, kan 

situationen opstå, at det modtagende selskab er hjemmehørende i et land med lempeligere 

beskatning af eksempelvis renteindtægter. Koncernstrukturen gør derfor også, at omkostningerne 

”placeres” i det land, hvor det er muligt at opnå den højeste fradragsværdi samt den laveste 

beskatning af indtægter54. Af strategiske årsager vil det ligeledes være en betragtning, at 

omkostningerne ender i et selskab med en indkomst hvori disse omkostninger kan fradrages.   

For at give et eksempel herpå, kan der tages udgangspunkt i to selskaber (A og B), der er 

hjemmehørende i hver deres stat. 

Selskaberne har hver en skattepligtig indkomst før skat på DKK 50m., altså DKK 100m. i alt. For 

selskab A udgør skattesatsen 10 %, mens den for selskab B udgør 30 %. Dette muliggør to 

situationer: 

                                                           
50 Investoren vil i dette tilfælde blive beskattet personligt. 
51 Dette følger af art. 3 og 4 i moder-/datterselskabsdirektivet hvoraf en del af den frie bevægelse af kapital understøttes 
af betingelserne om at lempe skattepligten på udbyttebetalinger. Mere om dette i afsnit 4.3.3 Undtagelser til begrænset 
beskatning af udbytter 
52 Denne risikominimering kunne eksempelvis bestå i, at krav rettet mod driftsselskabet (dette værende eksempelvis 
kreditorkrav), ikke vil kunne rettes mod holdingselskabet.  
53 Dette vil primært følge af den nationale obligatoriske sambeskatning defineret i SEL § 31. Ligeledes vil dette følge, 
såfremt man vælger den internationale sambeskatning af SEL § 31A. 
54 Schmidt, Tell & Dyppel Weber (2015) 
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i) Uden andre antagelser, vil ovenstående udløse en skat på i alt DKK 20m., jf. nedenstående 

illustration, eller 

ii) Her antages, at selskab A, har ydet et forrentet lån til B, hvoraf B betaler DKK 20m. i renter 

til selskab A. Dette medfører så, at A nu har en skattepligtig indkomst på DKK 70m., mens B 

nu har en skattepligtig indkomst på DKK 30m. Skattesatsen forbliver uændret. 

Dette vil så udløse en skat på i alt DKK 16m, jf. nedenstående tabel – DKK 7m. for selskab A, 

mens det for selskab B udgør DKK 9m.. 

Ud af de to scenarier kan det udledes, at der via rentebetalinger kan ske en forskydning af 

skattebetalingen, der gør at selskabernes samlede beskatning formindskes. 

 

 

 

 

 

 

Scenarie 1  Scenarie 2 

Skat for A, 10 % af 50 m. DKK DKK 5m.   Skat for A, 10 % af 70 m. DKK DKK 7m.  

Skat for B, 30 % af 50 m. DKK DKK 15m.   Skat for B, 30 % af 30 m. DKK DKK 9m.  

Samlet skat DKK 20m.   Samlet skat DKK 16m.  

Kilde: Schmidt, Tell & Dyppel,(2015) s. 275 

 

I forhold til finansieringen af en akkvisition, kan det faktum, at lånet optages i et holdingselskab, og 

dernæst videreudlånes ned til datterselskabet, skabe en øget sikkerhed for bankerne. Årsagen hertil 

vil da være, at det vil være muligt for långiver at tage pant i de underliggende selskaber, fx ved at 

tage pant i aktierne til dette holdingselskab. 

Ligeledes vil en holdingstruktur give fleksibilitet såfremt flere ejere skal involveres. Der ville blot 

skulle overdrages en given mængde aktier, hvorved denne nye ejer er berettiget til tilsvarende 

udbytte. Såfremt denne nye ejer, erhverver aktier gennem et kapitalselskab, ville udbyttet kunne 

modtages uden beskatning.  

For nye ejere, vil det ligeledes være lettere at købe sig ind i en mængde af driftsselskaber. Der skal 

blot investeres i det fælles moderselskab, hvorved den nye ejer vil tage del i hele strukturen, 

fremfor at investere i hvert enkelt driftsselskab.  
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2.2.2.2.2. Omkostninger relateret til holdingselskaber 

Der findes dog også ulemper ved oprettelse af et holdingselskab. Disse begrænser sig dog til, at der 

skal betales stiftelsesomkostninger for begge selskaber, da der skal administreres to selskaber og 

derudover udarbejdes årsregnskab for begge selskaber. Dog er det op til ejeren selv at bestemme, 

om det skal revideres af en revisor, afhængig af størrelse og aktivitet. 

Om end der findes mange forretningsmæssige årsager til at etablere et holdingselskab i en 

medlemsstat frem for en anden, kan man dog ikke komme uden om nogle få ulemper, der er ved at 

øge mængden af selskaber i koncernstrukturen. Disse begrænser sig dog primært til administrative 

udgifter relateret til revisor- og advokatudgifter i forbindelse med etablering55 samt opfyldelse af 

selskabsretlige og regnskabsmæssige forpligtelser56. Dette kan dog variere fra land til land, hvorfor 

ulempen vil være en variabel på baggrund af dette.  

På baggrund af flere strategiske overvejelser samt forretningsmæssige betragtninger vedrørende 

brugen af holdingselskaber, er dette dog ikke helt uden problemer. Især i den internationale 

skatteret, og i politiske kredse57, har problematikken vedrørende brugen af holdingselskaber i den 

internationale skatteret sværmet om konceptet ”beneficial ownership”, også kaldet retmæssige ejer 

i dansk skatteret, af en rente, et udbytte eller en royalty. Problematikken vedrørende den 

retmæssige ejer vil blive gennemgået i afsnit 3.1 om retmæssig ejer-begrebet. Ligeledes er der med 

implementeringen af LL § 3 opstået en ny problemstilling; hvordan vurderes et holdingselskab at 

indeholde et kommercielt formål, og hvorvidt dette kommercielle formål er en essentiel del af 

koncernen, således kildebeskatningen kan lempes til gunst for skatteyderen.  

2.3. Delkonklusion 

Som ovenfor anført er det ved akkvisitioner en nødvendighed med et holdingselskab som erhverver 

af aktier/anparter. Af ovenstående kan det udledes, at der er flere betragtninger, der gør sig 

gældende ved brug af holdingselskaber. Disse inkluderer betragtninger vedrørende placering, 

herunder primært den politiske stabilitet samt forretningsmæssige årsager relateret til finansiering 

og skatteforhold, herunder reglerne om udbytteudlodninger i koncernforhold. 

                                                           
55 Advokatomkostninger relateret til stiftelsesomkostninger, vedtægter mm.  
56 Revision og regnskabsydelser 
57 Som set ved implementering af Lov 2015-04-29 nr. 540 om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, 
fondsbeskatningsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love 
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3. Udviklingen af den internationale omgåelsesklausul 

Udviklingen af den internationale omgåelsesklausul har fundet sted henover en årrække. OECD har 

haft betragtelig indflydelse på denne dannelse, ved at have udarbejdet retmæssig ejer-begrebet, 

samt Action Plan 6, hvoraf en del af tankegangen til LL § 3 skal findes.  

3.1. Retmæssig ejer-begrebet 

I tiden frem til implementeringen af LL § 3 anvendtes først begrebet ”beneficial ownership”58 i 

forbindelse med påberåbelsen af beskatningsretten, senere hen samme begreb på baggrund af 

implementering af denne i rente-/royaltydirektivet59. Problemstillingen har særligt fået 

opmærksomhed på baggrund af anvendelse ved grænseoverskridende finansierings- og 

holdingstrukturer, hvor der herefter blev indført en begrænset skattepligt på pengestrømme til 

koncernselskaber, hjemmehørende i lande uden for EU, og som Danmark ikke har indgået en DBO 

med60. 

3.1.1. Formål med Modeloverenskomsten  

Begrebet ”beneficial owner” udspringer fra artiklerne 10-12 i MDO’en i 199761. Begrebet ”beneficial 

owner” bliver som sådan ikke defineret i disse artikler, og begrebet oversættes til retmæssig ejer i 

dansk kontekst. Konceptet om ”retmæssig ejer” finder således anvendelse på både renter62, 

royalties63, udbytter64 samt kapitalgevinster65. For denne afhandling er særligt renter og udbytter 

relevant.  

Hovedformålene med MDO’en er delt i to66;  

i) ”(…) ved fjernelsen af international dobbeltbeskatning, at fremme udvekslingen af varer og 

tjenesteydelser og kapitalens og fysiske og juridiske personers bevægelighed.” 

ii) ”Et andet formål(…) er at hindre skatteundgåelse og skatteunddragelse”67.  

                                                           
58 Retmæssig ejer er udtrykket, der anvendes i afhandlingen fremadrettet. 
59 Retmæssig ejer fremgår af direktivets betragtning 5, artikel 1.  
60 Bundgaard (2010) s. 51 
61 Michaelsen, Laursen & Dalgas (2017), s. 472 
62 MDO’ens artikel 11 
63 MDO’ens artikel 12 
64 MDO’ens artikel 10 
65 MDO’ens artikel 13 
66 Formålet med MDOen forekommer i kommentar nr. 7 til MDO’ens artikel 1.  
67 Se ligeledes kommentar nr. 12.5 til artikel 11 “Whilst the concept of “beneficial owner” deals with some forms of tax 
avoidance (i.e. those involving the interposition of a recipient who is obliged to pass on the dividend to someone else), it does 
not deal with other cases of abuses, … treaty shopping, that are addressed by these provisions and principles and must not, 
therefore, be considered as restricting in any way the application of other approaches to addressing such cases.”  
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3.1.2. Den danske fortolkning af begrebet 

Det er flere gange i dansk ret statueret, at begrebet ”retmæssig ejer” skal fortolkes i et 

internationalt perspektiv68. Med baggrund i dette, vil den internationale fortolkning af begrebet 

blive gennemgået og danne grund for, at denne finder anvendelse i dansk ret. Dette afsnit finder sin 

relevans på baggrund af sagerne vedrørende retmæssig ejer-problematikken, der har fundet vej til 

EU-domstolen, og ligeledes bliver behandlet selvstændigt af Generaladvokaten i afsnit 6 om 

fortolkning af danske retmæssig ejer-sager, der således vil bidrage til den EU-retlige fortolkning, i 

forhold til substansen af et selskab. 

3.1.3. Fortolkningsgrundlag for både renter og udbytter i forbindelse med MDO 

Begrebet er som sådan ikke eksplicit defineret. I stedet giver til Kommentarerne til MDO’en en 

indikation på hvordan begrebet skal fortolkes; ”udtrykket ”retmæssig ejer” er derfor ikke anvendt i 

en snæver teknisk forstand, men skal derimod forstås i sin kontekst, i særdeleshed i relation til 

”betalt… til en hjemhørende”, og i lyset af hensigten med og formålet med overenskomsten, herunder 

undgå dobbeltbeskatning og forhindre skatteunddragelse og omgåelse”69.  

Der lades op til en bestemmelse, der ikke kun skal anvendes i den forstand defineret under Trust 

Law, der er anvendt i common law landende70. Der skal i stedet skeles til formålet MDO’en71, og 

begrebet ”retmæssig ejer” skal ses i lyset af, og anvendes i denne kontekst. Internationalt set er der 

i denne forbindelse enighed om, at ”begrebet retmæssig” ejer vægter realiteten fremfor 

formaliteten af ejerforhold72. 

3.1.3.1. Eksempler relateret til retmæssig ejer 

På trods af, at der af MDO’en ikke forekommer en konkret definition på begrebet ”retmæssig ejer”, 

er der dog i kommentarerne til MDO’en en række eksempler på, hvornår et selskab betragtes som 

retmæssig ejer eller ej.  

                                                           
68 Eksempelvis nævnt i sag SKM2017.626.SR, SKM2017.74.SR samt SKM2017.333.SR 
69 Kommentarerne til MDO’ens artikel 10, kommentar 10.12 sammenholdt med kommentarerne til MDO’ens artikel 11, 
kommentar 11.9. Ligeledes statueret i Indofood International Finance Ltd. V. JP Morgan Chase Bank præmis 45. 
70 I dansk ret skelnes der ikke mellem legal owner og economic owner som i common law landene. I dansk ret anskues det 
samlede ejerskab, der som hovedregel er placeret hos samme person(er). Beneficial ownership drejer sig om den 
økonomiske ejendomsret over en pengestrøm jf. Bundgaard (2010) s. 167 
71 Kommentar MDO’ens artikel 10 pkt. 12.2 til 
72 Bundgaard (2010) s.159 
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Et eksempel er ved brugen af et såkaldt gennemstrømningsselskab: “(…) a conduit company cannot 

normally be regarded as the benenficial owner (…) it has, as a practical matter, very narrow powers to 

render it in relation to the income concerned(…)”73. 

Dette er ligeledes understøttet ved brugen af henholdsvis agenter, mandatar, administratorer mv. 

“In these various examples, (agent, nominee, conduit company acting as fiduciary or administrator), 

the direct recipient of the interest74/dividend75 is not the “beneficial owner”, because that recipient’s 

right to use and enjoy the interest is constrained by a contractual or legal obligation to pass on the 

payment received to another person”.  

Af ovenstående er der stærk fokus på begrænsningen af dispositionsretten over pengestrømmen. 

Dette er ligeledes bakket op af ”(…) the recipient of interests does have the right to use and enjoy the 

interest/dividend unconstrained by a contractual or legal obligation to pass on the payment received 

to another person, the recipient is the “beneficial owner”76. 

3.1.3.2. Det nationale begreb “rette indkomstmodtager” 

Set i forhold til fortolkning og anvendelse af begrebet ”retmæssig ejer” i national skatteret, har 

Landsskatteretten har konstateret, at ”Der kan ikke uden videre sættes lighedstegn mellem indholdet 

af begrebet retmæssig ejer og det danske retsbegreb rette indkomstmodtager”77.  

“Where the recipient of a dividend does have the right to use and enjoy the dividend unconstrained the 

recipient is the “beneficial owner” of that dividend… Article 10 refers to the beneficial owner of a 

dividend as opposed to the owner of the shares, which may be different in some cases”78. 

 

Særligt i udbyttesager er dette relevant. Det er via juridiske konstruktioner simpelt at skabe en 

situation, hvor et selskab vil være rette indkomstmodtager jf. illustration nedenfor. 

                                                           
73 Kommentarerne til MDO’ens artikel 11, kommentar 10.1  
74 Kommentarerne til MDO’ens artikel 11, kommentar 10.2 
75 Kommentarerne til MDO’ens artikel 10, kommentar 12.4  
76 Kommentarerne til MDO’ens artikel 11, kommentar 10.2 – som fastslået i Velcro Canada Inc. v. The Queen, 2012 TCC 57 
præmis 19.  
77 Se SKM2011.57.LSR. Denne formulering er ligeledes anvendt i sag SKM2016.72.SR, med henvisning til 
SKM2011.57.LSR. ”Begrebet rette indkomstmodtager medfører, at selskabet skal medregne de indtægter, som selskab har 
retlig adkomst til” –Pedersen et al. (2015) s. 293 
78 Kommentarerne til MDOens artikel 11, kommentar 12.4. Denne substansbetragtning er ligeledes gjort gældende i 
Indofood International Finance Ltd. V. JP Morgan Chase Bank præmis 42, ligeledes set i Prevost Car Inc. v.  Canada præmis 
15.  
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Selskab B vil i dansk skatteret være rette indkomstmodtager på baggrund af den koncerninterne 

finansiering og/eller udbytte betaling. I henhold til OECD’s kommentarer til MDO, vil dette dog ikke 

altid statuere retmæssig ejer. Er selskab B eksempelvis et gennemstrømningsselskab, vil der nok 

være tale om rette indkomstmodtager, men ikke retmæssig ejer.  

3.1.3.3. Vurdering af den retmæssige ejer 

Ovenstående viser, at vurderingen vil blive tillagt to betingelser som skal anses for opfyldt, før 

vurderingen af den retmæssige ejer kan finde sted. 

i) Hvorvidt det modtagende selskab, inden for en DBO stat, er den retmæssige ejer af 

pengestrømmen.  

ii) Hvorvidt det modtagende selskab, inden for en DBO stat, viderefører pengestrømmen til en 

Ikke-DBO stat 

Hvor den reelle ejer af pengestrømmen vurderes på baggrund af dispositionsretten79.  

3.1.3.4. Det EU-retlige retmæssige ejer-begreb 

Som nævnt, har EU-retten ligeledes implementeret begrebet ”retmæssig ejer”. Definitionen fra EU-

retten baseres ligeledes på dispositionsretten over pengestrømmen, jf. rente-/royaltydirektivets 

artikel 1 (4):  

 

                                                           
79 Som vurderet i Indofood International Finance Ltd. V. JP Morgan Chase Bank (præmis 42), Prevost Car Inc. v. Canada 
(præmis 15), Velcro Canada Inc. v. The Queen, 2012 TCC 57 (præmis 19) 
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”Et selskab i en medlemsstat anses kun for at være den retmæssige ejer af renter eller royalties, hvis 

det modtager disse betalinger til eget brug og ikke som formidler, herunder som agent, mandatar eller 

bemyndiget signatar for en anden person.”  

Fortolkningsbidrag af det EU-retlige begreb retmæssig ejer gennemgås i afsnit 6.1.5 og 6.1.6 om 

retmæssig ejer i henholdsvis rente-/royaltydirektivet og af udbytter med udgangspunkt i 

Generaladvokatens fortolkning. 

3.2. OECD Action Point 6 – Anbefalinger til begrænsning af skattemæssige misbrug 

Som yderligere indsats mod skattemæssigt misbrug, udgav OECD d. 5. oktober 2015 deres endelig 

rapport, der kommer med forslag til, hvordan skatteundgåelse skal begrænses og indeholder derfor 

bestemmelser til deres MDO og andre relevante ændringer til kommentarerne til MDO’en, der skal 

håndtere problemstillingen om skattefordele og misbrug. Det er herefter hensigten, at OECD’s 

anbefalinger skal implementeres direkte i national lovgivning80. 

Selve rapporten er bygget op af tre afsnit: A), B) og C), hvor der er taget udgangspunkt i afsnit A) 

omhandlende de regler/anbefalinger OECD frembringer for at forsøge at minimere skatteundgåelse 

og er gennemgået herunder81, da afhandlingens fokus ligger i, hvad der ligger bag de skattemæssige 

konstruktioner, og til dels, hvordan myndighederne kan afhjælpe disse. Afsnit B) og C) ligger ikke 

indenfor afhandlingens fokus, hvorfor disse ikke behandles nærmere.  

Rapporten tager udgangspunkt i to situationer;  

i) En situation hvor en person (gennemgående for opgaven tages der udgangspunkt i juridiske 

personer) forsøger at omgå de i forvejen indarbejdede begrænsninger eller 

ii) Situationer, hvor en person ønsker at misbruge bestemmelserne i den nationale 

lovgivning82.  

3.2.1. Omgåelse af allerede indarbejdede bestemmelser 

Et af de problemer OECD’s action point 6 forsøger at forhindre er ”treaty shopping”83. 

En undersøgelse, der indeholdte både OECD-lande og ikke-OECD-lande gav, at landene har 

forskellige metoder til undgå ”Treaty shopping”, hvorfra OECD’s anbefalinger stammer84. 

Anbefalingerne går på, at der skal være en klar og entydig bestemmelse for at medlemsstaterne, der 
                                                           
80 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Preventing the Granting of Treaty Benefits In Inappropriate 
Circumstances, Action &: 2015 Final Report (herefter OECD BEPS; 2015), side 3 
81 afsnit B) omhandler hvad der ikke er intentionen med rapporten og C) omhandler, at lande bør have skattepolitiske 
overvejelser for øje inden, det besluttes at indgå i en skatteaftale med et andet land. 
82 OECD BEPS (2015), afsnit A, 15., s. 17 
83 OECD BEPS (2015), afsnit A, 1., a), 17., s.17 - Treaty shopping” går ud på, at et selskab, der ikke er hjemmehørende i en 
medlemsstat, forsøger at få de samme fordele som en dobbeltoverenskomstbeskatning ville give. 
84 OECD BEPS; (2015), afsnit A, 1., a), 19., s. 18 



28 
 

indgår i en ”treaty” har et mål om at hindre skatteundgåelse og de muligheder, der måtte være for 

at ”treaty shopping”. Derudover skal der indarbejdes en specifik anti-misbrugsbestemmelse, der er 

baseret på Limitations-Of-Benefits-bestemmelserne (herefter LOB-bestemmelserne)85, der findes i 

de amerikanske aftaler, der skal begrænse tredjelandes muligheder for de fordele en skatteaftale 

medfører. Slutteligt skal der indarbejdes endnu en anti-misbrugsbestemmelse, der skal indramme 

de situationer LOB-bestemmelserne ikke rammer, der vil gå på det principielle formål med 

transaktionen – Principle-Purpose-test (herefter PPT-reglen). 

OECD vil altså i denne henseende forsøge at forhindre, at der forekommer misbrug og dermed gøre 

op med brugen af selskaber uden nogen reel økonomisk virkelighed, der har som eneste formål at 

omgå skattelovgivningen ved brug af kunstige arrangementer, brugen af 

gennemstrømningsselskaber. 

3.2.2. Limitation-of-benefits bestemmelsen 

LOB-bestemmelsen er en specifik anti-avoidance bestemmelse, der skal sikre, at uberettigede 

personer86 ikke kan udnytte de fordele en DBO medfører, ved at analysere skatteyders 

selskabsaktiviteter i den stat, hvortil personen er skattepligtig. Bestemmelsen skal sikre, at kun de 

skattepligtige vil kunne opnå disse fordele87, hvilket gøres ved at nægte tredjelandes adgang til de 

fordele en DBO medfører. 

Disse fordele kan opnås ved, at personer går under betegnelsen ”qualified person” (herefter 

betegnet som kvalificeret person), jf. § 1, som defineres i § 2. En kvalificeret person, er en person, 

der går under en af seks underkategorier ved fx enten at være en person i en medlemsstat eller et 

børsnoteret selskab, hvor aktierne handles på regulær vis på en eller flere anerkendte børser. 

Hvorledes ”på regulær vis” skal defineres fremgår der ikke yderligere i rapporten, hvorfor det må 

bero på en konkret vurdering. 

Personer, der ikke går under denne betegnelse kan dog under visse omstændigheder alligevel opnå 

disse fordele ved at opfylde et af nedenstående kriterier88: 

i) Indkomsten, der er genereret stammer fra handel med en medlemsstat. Dette gælder dog 

ikke, hvis indtægten består af, at forvalte investeringer for fremmed regning medmindre, 

der er tale aktiviteter i forbindelse med bank, forsikring eller værdipapirer89, jf. § 3, eller 

                                                           
85 Limitation-on-benefits: Går på en begrænsning af ydelser til de selskaber, der ikke opfylder betingelserne for at være 
hjemmehørende i en medlemsstat 
86 Uberettigede personer omfatter I dette tilfælde juridiske personer i tredjelande. 
87 PWC (2016), s. 2 
88 OECD BEPS; (2015), afsnit A, 1., i), 25., s. 20 
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ii) Hvis en person, hjemmehørende i en medlemsstat ikke er at betegne som en kvalificeret 

person eller er berettiget af fordele iht. § 3, skal alligevel berettiges til fordelene, såfremt 

personen driver virksomhed i medlemsstaten90 og indtægten stammer fra driften i denne 

virksomhed såfremt, der er indgået aftale med den førstnævnte medlemsstat91., eller 

iii) En kompetent myndighed i den kontraherende stat påberåber, at fordelen kan opnås, efter 

anmodning om personen, der er hjemmehørende i den sidstnævnte stat, i 

overensstemmelse med den nationale lovgivning/praksis, hvis personen etablerer, 

erhverver eller vedligeholder et selskab i en medlemsstat, der ikke har som et af 

hovedformålene at opnå denne fordel. Desuden skal medlemsstaten og den kontraherende 

stat samarbejde inden en eventuel accept eller afvisning af anmodningen92, jf. § 5. 

Slutteligt angiver § 6 ikke yderligere måder, hvorpå fordelen kan opnås, men indeholder en række 

definitioner, der skal supplere artikel 3, 4 og 5 i konventionen93. 

Ovenstående betingelser gør, at selvom en person ikke anses som en kvalificeret person, så har de 

stadig mulighed for at opnå de fordele en kvalificeret person er berettiget til. Et kriterie hertil er 

dog, at der er en konkret tilknytning til en medlemsstat enten i form af handel hermed eller en 

person i et tredjeland ejer et selskab i medlemsstaten dog uden, at der handles for fremmed 

regning. En sidste mulighed er, at tredjelandet kan anmode om at opnå status som en kvalificeret 

person, hvor medlemsstaten og tredjelandet er forpligtet til samarbejde om en løsning, der kan 

munde ud i enten en accept eller en afvisning.  

Dette skal være med til at sikre, at der sker behørig beskatning i medlemsstaterne og identificere 

lande, der har en tilknytning til medlemsstaterne, hvorfor der i denne henseende er tale om en 

gennemgang af en række objektive kriterier. 

3.2.3. Principle-Purpose-Testen 

I modsætning til den specifikke LOB-bestemmelse, er PPT-reglen en mere generel bestemmelse 

mod misbrug. PPT-reglen går ud på, at den enkelte transaktion eller koncernstrukturen er 

                                                                                                                                                                                           
89 OECD BEPS; (2015), afsnit A, 1., i), 43., 3., a), s. 36 
90 Undtaget forvaltning af investeringer for personens egen regning, medmindre, virksomheden udøves af eksempelvis en 
bank eller en anden institution 
91 OECD BEPS; (2015), afsnit A, 1., i), 43., 4., a), s. 36 
92 OECD BEPS; (2015), afsnit A, 1., i), 61., 5., s. 43 
93 OECD BEPS; (2015), afsnit A, 1., i), 69.2., s. 46 
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foretaget/opbygget med henblik på at opnå fordelene, og kan derfor afvises af staten, såfremt det 

eneste formål at opnå fordelene94. 

Den anden problemstilling OECD tager op, er problemet med at personer forsøger at misbruge de 

bestemmelser, der allerede i forvejen er indarbejdet i national ret. Modsat §§ 1- 6, angiver § 7, at 

uanset, hvad øvrige bestemmelser siger, gives fordelene ikke såfremt indtægten kan siges at have 

som et af hovedformålene at opnå denne fordel95 (PPT-reglen). 

Ovenstående er et tillæg til LOB-bestemmelsen, da LOB-bestemmelsen fx ikke tager hånd om 

problemstillingen med kunstige arrangementer96. Ovenstående afsnit er endvidere udarbejdet på 

baggrund af en række undersøgelser af OECD lande og ikke-OECD lande, som tidligere beskrevet, jf. 

afsnit 3.2, og gør derfor, at der for nogle medlemsstater på nuværende tidspunkt allerede er 

indarbejdet anti-misbrugs bestemmelser eller andre værktøjer, og vil derfor ikke være nødsaget til 

at indarbejde alle anbefalingerne OECD kommer med. 

OECD påpeger dog, at det ikke er nok blot at ændre på skatteaftaler, men en nødvendighed at 

ændre i den nationale lovgivning for at forhindre skatteunddragende risici. Disse risici kan bl.a. 

findes i; tynd kapitalisering, arbitragesituationer97 og transfer pricing98. Mange af disse 

problemstillinger vil dog blive behandlet i andre BEPS handlinger, og uddybes derfor ikke 

yderligere i denne afhandling. 

OECD opfordrer altså medlemsstaterne på det kraftigste til at indarbejde disse anbefalinger i de 

respektive nationale lovgivninger for at sikre, at medlemsstaterne opnår den beskatning, de er 

berettiget til. 

3.2.4. Retmæssig ejer og Action Plan 6 i relation til Ligningslovens § 3 

Af ovenstående gennemgang, kan man udlede, at begge koncepter sværmer om samme formål; 

”dobbeltbeskatning og forhindre skatteunddragelse og omgåelse”99, samt ”grænseoverskridende 

skatteunddragelse og brugen af skattelykonstruktioner er en betydelig udfordring for det 

internationale samfund”. Der er i denne sammenhæng dog tale om koncepter udarbejdet som et 

                                                           
94 PwC (2016) 
95 OECD BEPS; (2015), afsnit A, 1., ii), 26., s. 55 
96 Herunder specificeret som gennemstrømningsselskaber/conduit companies 
97 Arbitragesituationer skal forstås, hvor transaktioner drager fordel af en stats nationale lovgivning, og fx 
karakteriseringen af indkomsten, der skal omdanne overskud til kapitalgevinst eller hvor transaktioner drager fordel af, 
at der er et mismatch mellem to staters lovgivning 
98 OECD BEPS; (2015), afsnit A, 2., 53., s. 78 
99 Formålet med MDO’en  
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administrativt middel, i modsætning til at være udarbejdet af en folkeretligt anerkendt instans. 

Nogle af disse principper er dog blevet bragt videre ved implementeringen af LL § 3. 

3.3. Udformning og implementering af den internationale omgåelsesklausul  

For at forstå problematikken omkring brugen af holdingselskaber og dens krav om ”velbegrundede 

kommercielle årsager, der afspejler den økonomiske virkelighed”, er det relevant at undersøge 

lovforslaget hvortil denne vurdering skal finde sted, betænkninger og grundlag til loven.  

3.3.1. Baggrunden for ligningslovens § 3 

I dansk skatteret er der generelt ikke mange omgåelsesklausuler100. Med lovforslag L167 2014-

15101, og den senere vedtagelse af lov nr. 540 af 29. april 2015102 blev dette ændret og den 

internationale omgåelsesklausul implementeret i dansk ret, gennem ligningslovens § 3. Formålet 

med lovforslaget er at ”styrke indsatsen mod brugen af skattely og aggressiv skatteplanlægning”103, 

på baggrund af at ”grænseoverskridende skatteunddragelse og brugen af skattelykonstruktioner er en 

betydelig udfordring for det internationale samfund”104.  

Det bemærkes, at Danmark har været forud for sin tid i relation til implementering af EU-

lovgivningen. Rådets direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli 2016 – om regler til bekæmpelse af 

metoder til skatteundgåelse, der direkte indvirker på det indre markeds funktion blev vedtaget 

efter implementeringen af den internationale omgåelsesklausul. Af ordlyden fremgår dog, at den 

danske implementering svarer til ordlyden i direktivets artikel 6105. 

 

Hensigten med loven er derfor at have et middel, der kan gribe ind overfor såkaldte kunstige 

arrangementer106, og lukke ned for brugen af lovgivning på en, set fra myndighedernes synspunkt, 

uhensigtsmæssig måde.  

3.3.2. Indholdet af klausulen 

Af lovforslaget fremgår det, at man med implementeringen af lovforslaget har til hensigt at 

effektuere to definitioner af en omgåelsesklausul; den, der fremgår af moder-

                                                           
100 Bolander et al (2015), s 1162 
101 Lov om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre 
love, Fremsat den 20. marts 2015 af skatteministeren 
102 Lov om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre 
love 
103 Lovforslag nr. L 167 2014-15, s. 5 
104 Lovforslag nr. L 167 2014-15, s. 5 
105 Dette direktiv gennemgås ikke yderligere. Der henvises i denne sammenhæng til afgrænsningen. 
106 Ibid. ”Klausulen medfører, at der er tale om omgåelse, … når hovedformålet eller et af hovedformålene er at opnå en 
skattefordel, virker mod direktivets indhold eller formål”  
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/datterselskabsdirektivets betragtning 10 samt OECD’s definition af den årsag, at ”tilstræbe, 

klausulerne svarer nøjagtigt” til hensigterne fra henholdsvis direktivet samt OECD’s definitioner.  

Følgelig vil begge bestemmelser således blive gennemgået nedenfor. Det bemærkes, at 

omgåelsesklausulen er tiltænkt at skulle omfatte både rente-/royaltydirektivet og 

fusionsskattedirektivet107.  

3.3.2.1. Bestemmelsen af direktivet  

Direktivets bestemmelse anvendes, når: 

i) der foreligger et “arrangement” (eller serie af arrangementer), 

ii) disse har som et af deres hovedformål at opnå en skattefordel, som virker mod indholdet eller 

formålet med direktiverne og 

iii) arrangementet ikke er reelt, hvilket vil sige, at det ikke er tilrettelagt af velbegrundede 

kommercielle årsager, der afspejler den økonomiske virkelighed 

Af direktivets bestemmelse, kan man altså udlede, at et af hovedformålene skal være at opnå en 

gunstigere skatteposition. Lovgiver erklærer, at en struktur ikke er reel, såfremt der ikke er 

velbegrundede kommercielle årsager til den netop valgte. Der foreligger ikke information, der 

bidrager til fortolkning af henholdsvis hovedformål samt velbegrundede kommercielle årsager. Det 

fremgår ligeledes i bemærkningerne til lovforslaget, at en del af en struktur også kan vurderes ikke-

reelt, hvorved hele strukturen vurderes som omgåelse. Med dette må formodes, at brugen af 

strategisk placeret selskaber er inkluderet, hvorved formålet herfor er at sikre den størst mulige 

rækkevidde af klausulen. Det pointeres dog i samme bemærkning, at brugen af klausulen skal stå i 

rimeligt forhold til målet; med andre ord, så skal der foreligge en grad af proportionalitet, hvilket 

vurderes inkluderet for at undgå misbrug af klausulen108 fra lokale skattemyndigheders side.  

3.3.2.2. Bestemmelsen af OECD 

OECD’s bestemmelse har en anelse anden vinkling, om end der fra dansk lovgivers side menes at 

være tale om to tilnærmelsesvist identiske bestemmelser109. 

OECD’s bestemmelse anvendes, når: 

i) der er et arrangement eller transaktion, 

                                                           
107 Lovforslag nr. L 167 2014-15, s. 16 - ”Det foreslås, at omgåelsesklausulen også indføres som omgåelsesklausul i Danmark, 
for så vidt angår rente-/royaltydirektivet og fusionsskattedirektivet.” 
108 Med misbrug af klausulen tænkes situationer, hvor anvendelsen af klausulen ikke ville være proportional i forhold til 
sagens faktum.   
109 Lovforslag nr. L 167 2014-15, s. 9 
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ii) det er rimeligt at fastslå, at et af hovedformålene med arrangementet var at opnå en 

skattefordel og  

iii) at indrømmelsen af fordelen vil være i modstrid med indholdet af og formålet med den 

relevante DBO. 

Af OECD’s betegnelse, kan man således udlede, at der blot med rimelighed skal kunne fastslås, at et 

af hovedformålene skal være at opnå en gunstigere skatteposition, samt opnåelsen af denne 

ønskede skatteposition skal være i strid med indholdet af, og formålet med den bestemte DBO. 

Ligeledes er det værd at bemærke, at OECD’s ordlyd specifikt omfatter både arrangementer og 

transaktioner, hvorved enkeltstående transaktioner også kan blive omfattet, som værende udført 

med opnåelse af skattefordele for øje.  

Af bemærkninger til lovforslaget er det værd at bemærke, at fordele skal fortolkes meget bredt. Fra 

lovgivers side er tanken, at dette omfatter alt fra skattefritagelser, skatteudskydelser samt andre 

godtgørelser. Ligeledes skal betegnelserne arrangement eller transaktion forstås bredt110. Sidst, 

bemærkes det, at der i denne forbindelse ikke er kommercielle overvejelser med i overvejelsen om, 

hvorvidt en struktur anses som middel til omgåelse.  

3.3.2.3. Kommentarer til de to definitioner 

At der er forskel på ordlyden af bestemmelserne samt hensigten af bestemmelsen, er i sig selv 

problematisk, da der i så fald ikke vil tages udgangspunkt i den samme behandling, alt efter om der 

er tale om en situation hvor direktivet eller en DBO er involveret. Om end der ikke er tale om 

samme ordlyd på bestemmelserne, fremgår det af lovforslaget, at det forventes, at der ”ikke er 

væsentlig forskel på de to omgåelsesklausuler”111. Dette kan vise sig at være problematisk i 

situationer, hvor de koncernforbundne selskaber er placeret i en medlemsstat samt en stat, der har 

indgået en DBO med Danmark, da man fra et juridisk metodisk perspektiv vil bringe direktivets 

bestemmelse i spil først, og i så fald at denne ikke finder anvendelse, vil OECD’s bestemmelse 

bringes i spil. 

I direktivets bestemmelse skal der være tale om, at hovedformålet er at opnå en gunstigere 

skatteposition, hvorimod det i OECD’s bestemmelse blot skal være ét af hovedformålene, der med 

rimelighed kan fastslås. Rimeligt er i denne henseende ikke nærmere defineret, hvorfor det må bero 

                                                           
110 Omfatter enhver aftale, fælles forståelse, ordning, transaktion eller serie af transaktioner, uanset om man kan støtte ret 
på dem eller ej. 
111 Lovforslag nr. L 167 2014-15, s. 9 
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på en konkret vurdering. Dette er to meget brede formuleringer, der er præget af en høj grad af 

skøn, hvorved en skatteyder naturligt vil være på usikker grund i forhold til retssikkerheden.  

Af ovenstående kan man således få en indikation på, hvad klausulen omfatter. På baggrund af 

ordlyden i både direktivet112 og OECD’s113 formulering, vil klausulen altså både kunne anvendes på 

enkeltstående transaktioner, brugen af enkeltstående selskaber samt hele koncernstrukturer i den 

internationale sfære. Dette giver myndighederne brede rammer for, hvordan de vil gribe en sag an, 

da de således kan stille spørgsmålstegn ved det kommercielle formål i en transaktion, det 

kommercielle formål i en flytning114/oprettelse af et selskab i en bestemt stat eller ved det 

kommercielle formål i en given struktur.  

3.3.3. Anvendelse og fortolkning af den internationale omgåelsesklausul 

Baggrunden for anvendelsen af bestemmelsen er at udøve et såkaldt substance-over-form 

princip115. Substance-over-form princippet går i sin enkelthed ud på, at man vurderer selve 

strukturen som helhed og dets anvendelse, fremfor formatet af strukturen. Myndighederne får med 

et substance-over-form princip to redskaber til bekæmpelsen; dels redskabet om at kunne stille 

spørgsmålstegn ved en given struktur, dels muligheden for at klassificere en struktur som værende 

kunstigt hvorved konsekvensen vil være beskatning som illustreret i afsnit 2.1 om Kapitalfondens 

struktur og dens brug af holdingselskaber.  

Af lovforslaget kan det yderligere udledes, at det påhviler myndighederne ”at foretage en objektiv 

analyse af alle relevante faktiske forhold og omstændigheder ved vurdering af, hvorvidt et 

arrangement eller en serie af arrangementer udgør et misbrug, dvs. virker mod indholdet eller 

formålet med direktivet” 

Man kan med rette spørge, hvad der menes med ”objektiv analyse” samt ”alle relevante faktiske 

forhold”. Ud fra en ordlydsfortolkning af disse begreber, må man formode, at en domstol og/eller en 

myndighed som SKAT, ikke bør tillægge eventuelle selskabsretlige konstruktioner i en skatteretlig 

kontekst, handlinger eller intentioner, som ikke viser sig at være faktuelt baseret. 

3.3.3.1. Det EU-retlige misbrugsbegreb 

Misbrugsbegrebet er ikke entydigt defineret i lovforslaget. Da der i dansk ret er pligt til at fortolke 

EU-retten konformt, vil der således blive skelet til det EU-retlige misbrugsbegreb.  

                                                           
112 ”arrangementer, eller serie af arrangementer” 
113 ”der er et arrangement eller transaktion” 
114 Som set i SKM2017.333.SR, vedrørende flytning af et selskab fra De Britiske Jomfruøer til Luxembourg  
115 Lovforslag nr. L 167 2014-15,s, 12 - ”Dansk skatteret er altså grundlæggende helt på linje med internationalt gældende 
principper om ”substance over form”” – Ligeledes understøttet af dom C-504/16 og C-613/16, præmis 62 
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Ved foretagelsen af denne vurdering baseres dette dels på de objektive kriterier116 sammenholdt 

med subjektive elementer117, der består i ønsket i at drage fordel af fællesskabsbestemmelserne 

ved etableringen af det kunstige arrangement.  

Misbrugsbegrebet er i EU-retten defineret flere steder. Af Halifax, C-255/02 konstateres det, at 

misbrug udgøres ved ”… transaktioner som ikke har fundet sted som led i almindelige kommercielle 

transaktioner, men alene har haft til formål retsstridigt at opnå fordele hjemlet i fællesskabsretten”. 

Dette er ligeledes bakket op i Kofoed, C321/05118, hvor ovenstående betegnes som en såkaldt 

’retsstridig transaktion’.  

Af Halifax, C-255/02 er udfærdiget en todelt test for at etablere et misbrug.  

i) ”Konstatering af et misbrug kræver for det første, at de omhandlede transaktioner (...) ville 

indebære opnåelse af en afgiftsfordel, som det ville stride mod formålet med disse 

bestemmelser at tildele.  

ii) For det andet skal det tillige fremgå af en samlet række objektive omstændigheder, at 

hovedformålet med de omhandlede transaktioner er at opnå en afgiftsfordel.”  

Dette er senere uddybet i Cadbury-Schweppes, C-196/04 hvor det anføres: ”(…) hvis formål er at 

omgå den pågældende medlemsstats lovgivning”119 og som er tilrettelagt ”(…) med henblik på at 

undgå den normalt skyldige skat.”120. 

For at der kan være tale om et misbrug, skal der således være opnået en fordel samt hovedformålet 

bag den omhandlede transaktion skal være, at opnå denne fordel.  

EU-domstolen har før taget stilling til situationer, hvor der er opnået en skattemæssig fordel 

gennem et såkaldt rent kunstigt arrangement. Domstolen tog i Marks & Spencer, C-446/03 

afgørelsen en selvstændig prøvelse af, om skattefordele i sig selv kunne tilsidesættes under 

forudsætningen om tvingende almene hensyn121. 

I Cadbury-Schweppes, C-196/04 har EU-domstolen taget stilling til, at den frie etableringsret kan 

tilsidesættes ved at nationale værnsregler, så længe disse er til hindring for kunstige 

                                                           
116 De objektive kriterier er etableret i Emsland-Stärke, C-110/99 præmis 52, hvorved en struktur der formelt set 
opfylder kriterierne af reglerne, ligeledes opnår fordele i fællesskabsbestemmelserne.  
117 C110/99 præmis 53, hvori der skeles til de subjektive hensigter i etableringen af netop denne struktur.  
118 Præmis 38 
119 Præmis 51 
120 Præmis 57 
121 Præmis 51, sammenholdt med tre forhold der omfatter at; i) der kan ikke dæmmes op for foranstaltninger med 
baggrund i lavere skatteprovenu (præmis 44), ii) stater må gerne hindre udnyttelse af dobbelt fradrag for underskud 
(præmis 47) iii) forhold, der modarbejder dannelse af koncernunderskud i selskaber uden for medlemsstatsområdet må 
der gerne dæmmes op for (præmis 49)   
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arrangementer, hvis formål er omgåelse af national lovgivning122. Dog pointeres der ligeledes i 

samme dom, at der ikke på forhånd kan opstilles generelle formodninger for, at visse transaktioner 

automatisk falder som skatteunddragelse123. Ligeledes må det formodes, at EU's generelle princip 

om proportionalitet skal finde anvendelse.  

3.3.3.2. Det EU-retlige begreb ”kunstige arrangementer” 

Man har altså fra EU-domstolens side skabt hjemmel til, at kunne bekæmpe skatteunddragelse ved 

brugen af kunstige arrangementer. Dernæst er det nærliggende at tage et kig på, hvad et kunstigt 

arrangement bliver betegnet som. EU-domstolen har i flere omgange ligeledes taget stilling, hvad 

der defineres som kunstige arrangementer.  

I dommen C-255/02 – Halifax124 blev begrebet kunstige arrangementer taget under behandling. I 

vurderingen af et kunstigt arrangement, skal der lægges vægt på om arrangementet ”… i hovedsagen 

havde til formål at opnå en afgiftsmæssig fordel”125.  Ligeledes blev der senere i Cadbury-Schweppes 

statueret, at et kunstigt arrangement er etableret i det omfang, det er inddraget med omgåelse af en 

skattebetaling til følge126 samt hvorvidt arrangementet har en økonomisk realitet127. 

 

Dette er senere uddybet i C-196/04 Cadbury-Schweppes, hvor det anføres: ”(…) hvis formål er at 

omgå den pågældende medlemsstats lovgivning”128 og som er tilrettelagt ”(…) med henblik på at 

undgå den normalt skyldige skat.”129 Med ordvalget ”med henblik på” og ”hvis formål” bekræftes det 

af EU-domstolen, at der skal foreligge et element af subjektivitet i form af en specifik hensigt om, at 

opnå fordele i strid med lovgivningens formål.  

3.3.3.2.1. Holdingselskaber som led i kunstige arrangementer 

Som nævnt ovenfor, er et kunstigt arrangement bl.a. brug af et selskab uden økonomisk realitet for 

at opnå en skattemæssig fordel. Hernæst er det nærliggende at betragte, om selskaber hvori 

aktiviteten består af ejerskab af kapitalandele. EU-domstolen betragter dette som ”Den 

                                                           
122 Præmis 51 
123  C-196/04 Cadbury-Schweppes, præmis 50 “at den omstændighed i sig selv, at et hjemmehørende selskab opretter en 
sekundær etablering, såsom et datterselskab, i en anden medlemsstat, ikke kan danne grundlag for en generel formodning 
for, at der er tale om skattesvig” 
124 Sagen vedrørte en præjudiciel afgørelse indenfor området for indirekte skatter og afgifter. Afgørelsen er dog også 
benyttet indenfor afgørelser vedrørende direkte skatter ved vurdering af misbrug, jf. f.eks. C- 126/10 Foggia, præmis 50 
125 C-225/02 – Halifax, præmis 82 
126 C-194/04 – Cadbury-Schweppes, præmis 55 ”være at hindre adfærd, der består i at oprette rent kunstige 
arrangementer, der ikke bygger på nogen økonomisk realitet, med henblik på at undgå den normalt skyldige skat af 
overskud, der optjenes ved virksomhed, der udføres på det nationale område”. Se ligeledes præmis 75 ”… medmindre en 
sådan medregning kun angår rent kunstige arrangementer, der har til formål at undgå den normalt skyldige nationale skat”. 
127 Præmis 55 
128 Præmis 51 
129 Præmis 57 



37 
 

omstændighed alene, at sådanne kapitalandele ejes af sådanne personer, indebærer imidlertid ikke i 

sig selv, at der foreligger et rent kunstigt arrangement, der ikke bygger på nogen økonomisk realitet, 

og som udelukkende er oprettet for at opnå en uberettiget skattefordel.”130. 

På baggrund af ovenstående, er det isoleret set muligt at have økonomisk realitet i et selskab med 

hvis aktivitet blot er at eje kapitalandele. I kraft af holdingselskabets begrænsede aktivitet, vil det 

ligeledes være begrænset med indtægter og udgifter relateret til driften. Dette uddybes yderligere 

”… det bemærkes, at moder-/datterselskabsdirektivet ikke indeholder noget krav med hensyn til arten 

af den økonomiske virksomhed i de selskaber, som er omfattet af direktivets anvendelsesområde, eller 

med hensyn til størrelsen på de indtægter, der hidrører fra disse selskabers egne økonomiske 

virksomhed.”131 

Af ovenstående præmis fra Deister Holding, C-504/16 og Juhler Holding, C-613/16 kan der udledes 

to væsentlige argumenter; dels er der i direktiverne intet minimumskrav til aktivitet og dels er der 

intet krav til arten af aktivitet i selskabet.  

EU-domstolen har i praksis fortolket kriteriet om opnåelsen af en skattefordel mere indskærpende. 

Dette illustreres i C-196/04 Cadbury-Schweppes, hvor EU-domstolen anfører: ”(…) at der foreligger 

et rent kunstigt arrangement, der udelukkende har til formål at undgå denne beskatning.”132. 

Ligeledes anfører EU-domstolen, at de objektive omstændigheder skal kunne efterprøves af 

tredjemand. I denne vurdering skulle graden af selskabets fysiske eksistens inddrages, og der skulle 

i denne forbindelse ses på selskabets lokaler, personale, udstyr m.v.133. 

Domstolen kommer således frem til, at en national foranstaltning er udelukket, hvis der er 

økonomisk realitet i selskabet134.  

3.3.3.3. Opsummering af misbrug ved kunstige arrangementer 

Man har fra EU-domstolens side anerkendt dette problem og således taget stilling til nationale 

foranstaltninger, der sættes op for at dæmme op for misbrug af lokale regler til at opnå 

skattefordele ved brug af udelukkende kunstige arrangementer, der tilsigter at omgå national 

skattelovgivning. Det er i denne henseende dog værd at bemærke, at misbrugsbegrebet er relativt 

skarpt afgrænset til ”at der foreligger et rent kunstigt arrangement, der udelukkende har til formål at 

undgå denne beskatning”.  

                                                           
130 C-504/16 og C-613/16 - Deister Holding og Juhler Holding præmis 65 
131 C-504/16 og C-613/16 - Deister Holding og Juhler Holding præmis 72 
132 Præmis 63. Se ligeledes C-126/10 Foggia, præmis 35. 
133 Præmis 67 
134 C-196/04 Cadbury-Schweppes præmis 65 
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For, at der skal være tale om et kunstigt arrangement, skal der være tale om et misbrug af 

ovenstående karakter. Kunstige arrangementer er i denne henseende defineret som en struktur, 

hvor der ikke er økonomisk realitet, men denne er iscenesat for at opnå fordele ved enten 

nationallovgivning og/eller traktatfæstede fordele. For at etablere et kunstigt arrangement, er det 

dog et krav, at der er tale om en struktur med hovedformål at opnå en skattemæssig fordel. 

Mængden samt arten af aktivitet er ligeledes ikke grundlag for kunstigt arrangement i sig selv, 

eksemplificeret ved, at ejerskab af aktiver i sig selv ikke er konstatering af kunstigt arrangement. 

Såfremt der forelægger et element af objektiv økonomisk realitet bag selskabet og/eller 

transaktionen, er strukturen ikke at erklære kunstig.  

Dette er vigtigt at have in mente, taget i betragtning af Danmarks forpligtelse til den EU-konforme 

fortolkningsstil der er nødvendig, for at imødegå forbuddene vedrørende diskriminerende adfærd 

på tværs af EU-zonen.  

3.3.4. Definition af ”velbegrundede kommercielle årsager, der afspejler den 

økonomiske virkelighed” 

Lovforslaget definerer som bekendt ikke hvad en skattemæssig gunstig position er. I LL § 3, stk. 2, 

er formuleret, at et arrangement defineres som ikke-reelt, såfremt strukturen ikke er ”tilrettelagt af 

velbegrundende kommercielle årsager, der afspejler den økonomiske virkelighed”135. Skatteministeren 

undlod i samme ombæring at definere, hvad sådanne kommercielle årsager kunne være136, men 

overlod dette til at blive defineret gennem praksis. Af lovforslaget forekommer, der et eksempel 

med et klassisk gennemstrømningsselskab, der beskrives at have minimal aktivitet, i form af et 

”postkasseselskab” eller et selskab ”uden større substans”.  

At ovenstående ikke er defineret yderligere, giver anledning til problemer; anvendelsen af den 

juridiske metode og udlede hvad gældende ret er. På trods af at SKAT skulle bidrage til definitionen 

gennem praksis, har de efter implementeringen af loven været tilbageholdende med at udtale sig i 

konkrete sager under påstand om, at der mangler oplysninger i sagen137. Dette modtog kritik af 

fageksperter138, da en afvisning ikke kan påklages139. Endvidere forbliver det uklart, hvordan der 

                                                           
135 Hvilket læner sig kraftigt op ad det EU-retlige begreb ”Kunstige arrangementer”.  
136 Poulsen (2015) 
137 Se SKM2016.72.SR, hvor sagens faktum lagde op til anvendelsen af denne lovgivning, endte med at blive afvist af SKAT 
under påstand om, at der ikke forelå nok oplysninger i sagen til at der kunne udtales noget med en sikkerhed. 
138 Bjørn & Rønning (2016) 
139 Dette følger af SFL § 24, stk. 3 Af SKAT blev SFL § 24, stk. 2 anvendt, hvor SKAT kan afvise at give bindende svar, 
såfremt dette ikke kan gives med den fornødne sikkerhed. Dette virker uforstående, da SKAT jf. SFL § 24, stk. 1, 2. pkt. kan 
bede om yderligere oplysninger for at kunne opnå det fornødne niveau af oplysninger, for at afgive et svar med den 
fornødne sikkerhed. Af sagsfremførslen tyder intet på, at dette er forsøgt.  



39 
 

skal navigeres i den internationale omgåelsesklausul, på baggrund af dens rækkevidde. Samlet set 

øger dette ikke just retssikkerheden hos skatteyderen.  

3.3.5. Tilsigtede konsekvenser med lovforslaget 

I lovforslaget er et meget kortfattet afsnit omkring den tilsigtede konsekvens for erhvervslivet, der 

beskrives som; ”Skattelyforslagene vil mindske risikoen for skatteunddragelse. Det vil medvirke til en 

mere ensartet beskatning af virksomhederne og virksomhedsejerne. Hermed opnås mere ligelige 

konkurrenceforhold inden for erhvervslivet.”.  

Man kan med rette stille spørgsmålstegn ved om dette lovforslag med så kort en formulering 

omkring konsekvenser for erhvervslivet, er gennemtænkt fra et erhvervsmæssigt synspunkt. 

Årsagen herfor er flere; dels er det begrænset med fortolkningsbidrag og eksempler, som lovgiver 

giver skatteyderne, og vælger i stedet blot at lade dette være op til dannelsen gennem praksis. 

Dernæst, er der tale om en meget overordnet beskrivelse af konsekvenserne for erhvervslivet. 

Efterfølgende kan man spørge sig selv om, hvorvidt disse forlag reelt vil mindske risikoen for 

skatteunddragelse. Hvordan dette nødvendigvis er en fordel for erhvervslivet, kan diskuteres. 

Skatteunddragelse er en strafbar handling efter dansk straffelov og indebærer, at skatterelaterede 

informationer bevidst skjules for myndighederne. Omgåelsesklausulen tilstræber at hindre 

udnyttelsen af regler i et andet henseende, end de oprindeligt var tiltænkt. Udnyttelsen af disse 

regler er ikke ulovlig i sig selv, hvorfor der må siges at være væsentligt forskel på disse to 

handlinger. 

Sidst, tilstræber forslaget at opnå en mere ensartet beskatning af virksomhederne og 

virksomhedsejerne, med det ultimative resultat at opnå mere lige konkurrenceforhold. En mere 

skønsbaseret beskatning baseret på konkrete forhold og begrænsende skattesystem sætter 

argumentet omkring lige konkurrenceforhold i et skeptisk lys. Der er i forvejen forskellige tilgange 

til beskatning på tværs af fællesskabsområdet, hvorfor argumentet om en ”mere lige 

konkurrenceforhold”, uden yderligere uddybning, virker en kende vagt.  

3.3.6. Retsvirkningen af den internationale omgåelsesklausul 

Man kan således se en sammenhæng mellem definitionerne på henholdsvis misbrug og kunstige 

arrangementer til direktivets bestemmelse af omgåelsesklausulen. OECD-definitionen læner sig 

ligeledes op ad direktivets definition, med de nævnte afvigelser. Vurderingen skal foregå på 

baggrund af et objektivt grundlag 
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Retsvirkningen af den internationale omgåelsesklausul er at omgåelse vil blive vurderet såfremt 

strukturen indebærer et eller flere elementer, der betegnes som ikke-reelle. Ved vurderingen af en 

ikke-reel struktur, bliver strukturen opvejet mod hovedformålet på et objektivt grundlag. Viser 

hovedformålet, eller et af hovedformålene, at opnå en skattefordel, der virker mod direktivet og 

DBO’en, vil der være tale om misbrug, med de følger, at de førnævnte konsekvenser med den 

begrænsede skattepligt. Som det anføres i kapitel 4 vedrørende den begrænsede skattepligt, kan 

der være tale om betragtelige summer, der pålægges en skatteyder. 

3.4. LL § 3, Retmæssig ejer og Action Point 6 

Som udledt ovenfor, omhandler både begrebet ”retmæssig ejer” og Action Point 6 krav til 

selskabers substans; hvor der skal være tale om en selvstændig dispositionsret over den modtaget 

pengestrøm samt afskæringen af skattemæssige fordele for selskaber uden substans. Set i forhold 

til implementeringen af LL § 3, hvor det statueres, at fortolkningen af bestemmelsen skal ske ud fra 

et substance-over-form princip, vil der være sammenfald mellem fortolkningsprincipperne i 

henholdsvis retmæssig ejer, Action Point 6 samt LL § 3, herunder vurderingen af ”kommercielle 

årsager, der afspejler den økonomiske virkelighed”.  

Ligeledes kan man af principperne udlede, at der foretages en konkret vurdering baseret på et 

arrangement140. LL § 3 omfatter dog ligeledes substansen i enkeltstående transaktioner, hvorfor det 

formodes, at reglen fremadrettet vil have en bredere anvendelse. Af begge principper, vil kunstige 

arrangementer, herunder eksempelvis gennemstrømningsselskaber, ikke anerkendes. 

På mange måder er der således kraftige overlap i vurderingsgrundlaget og fortolkningen af 

begreberne. Spørgsmålet derfor, om en opfyldelse af begrebet ”retmæssig ejer” og principperne i 

Action Point 6, kan tilsidesætte anvendelsen af LL § 3, hvorved et selskab, der indeholder substans 

og har dispositionsret, opfylder kravet ”velbegrundede kommercielle årsager, der afspejler den 

økonomiske virkelighed”. 

4. Udgangspunktet for den begrænsede skattepligt 

På den anden side står de danske myndigheder for at skulle opretholde den gældende lovgivning og 

opfylde deres ambition om, at få kapitalfondene, alternativt deres porteføljeselskaber, til at bidrage 

til statskassen gennem skattebetalinger baseret på en række værnsregler141, der er etableret med 

                                                           
140 1. kriterium i henholdsvis den EU-retlige anvendelse samt OECDs anvendelse 
141 Rentefradragsbegrænsninger SEL §§ 11-11C, kravet om armslængdevilkår på koncerninterne transaktioner LL §2, 
underskudsbegræsning ved ejer skifte SEL § 12D – gennemgås ikke yderligere jf. afgrænsning.  
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henblik på at undgå udhuling af den danske statskasse. En af disse er således den internationale 

omgåelsesklausul.  

4.1. Problematikkens relation til EU-retten 

For at forstå problemstillingen, følger der herunder en gennemgang af de metoder, hvorpå kapital 

kan flyttes ud af Danmark; ved udbyttebetalinger, ved rentebetalinger på koncerninterne lån samt 

ved likvidationsudbytter. Det er i denne kontekst relevant at se på retsvirkningen, såfremt en 

struktur eller en transaktion anses for ikke at have et kommercielt formål og hvad dette har af 

konsekvenser for den enkelte kapitalfond.   

Af særlig interesse for denne afhandling er situationer, hvor selskaber, som ikke er hjemmehørende 

i Danmark, bliver pålagt beskatning, eller når selskaber hjemmehørende i Danmark bliver pålagt 

ekstra forpligtelser i forhold til beskatning af transaktioner. Hjemmel til disse skatteretlige 

forpligtelser findes i SEL § 2 med tilhørende bestemmelser i kildeskatteloven142.  

Det vil i første omgang være relevant at skele til betragtningerne i forbindelse med udarbejdelsen af 

henholdsvis rente-/royaltydirektivet143 samt moder-/datterselskabsdirektivet144. Ud af dette opnås 

en forståelse for, hvad hensigten og formålet med direktivet har været, og hvorvidt der reelt set 

ligger tanker vedrørende misbrug af direktiverne. Sekundært opnås en forståelse af hvilke fordele, 

der driver de internationale konstruktioner, som potentielt konflikter med dansk skattelovgivning.  

4.1.1. Betragtninger i rente-/royaltydirektivet 

4.1.1.1. Definition af associerede selskaber 

Af betragtningerne til rente-/royaltydirektivet fremgår det, at man ønsker at opnå en overordnet 

tilstand af skatteneutralitet på tværs af medlemsstaterne. Man stiler således efter en tilsvarende 

beskatning på tværs af EU145, og at renter og royalties kun beskattes én gang, frem for 

dobbeltbeskatning146. Overordnet set er disse betragtninger med til at understøtte princippet om 

kapitalens frie bevægelighed.  

Dette forudsætter, at der er tale om betalinger mellem associerede selskaber lokaliseret i 

medlemsstater147. Proportionalitetsprincippet i direktivets artikel 5 giver mulighed for 

                                                           
142 KSL §§ 65 vedrørende udbytter og 65D vedrørende renter 
143 Rådets direktiv 2003/49/EF af 3. juni 2003 om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales 
mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater 
144 Rådets direktiv 2011/96/EU af 30. november 2011 om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra 
forskellige medlemsstater 
145 Rente-/royaltydirektivets betragtning 1 
146 Rente-/royaltydirektivets betragtning 3 
147 Rente-/royaltydirektivets betragtning 10 
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medlemsstaterne at dæmme op for ikke-reelle konstruktioner, der søger at gøre brug af rente-

/royaltydirektivet. Det sidste krav er, at der er tale om, at modtageren skal være den retmæssige 

ejer af henholdsvis renterne og royaltyindtægterne148. 

Det første kriterium for, at dette direktiv finder anvendelse er, at der er tale om en betaling mellem 

associerede selskaber. Direktivets definition af associerede selskaber findes i artikel 3, litra b, og 

bygger således på:  

”»associeret selskab«: et selskab, der er associeret med et andet selskab, som minimum ved at: 

i) det direkte besidder en andel på mindst 25 % af det andet selskabs kapital, eller  

ii) det andet selskab direkte besidder en andel på mindst 25 % af dets kapital, eller 

iii) et tredje selskab direkte besidder en andel på mindst 25 % af både dets kapital og af det 

andet selskabs kapital.” 

Yderligere er der krav om, at der ved opgørelsen af kapitalandelene udelukkende tages 

udgangspunkt i de kapitalandele, der stammer fra selskaber hjemmehørende i medlemsstater. 

Endvidere kan medlemsstaterne erstatte minimumskravet om ejerskabet på kapitalandele med et 

minimumskrav på ejerskab af stemmeandele. 

4.1.1.2. Definition af renter  

For at dette direktiv finder anvendelse, skal der være tale om en rente. Til vurderingen af 

behandlingen af renter, er det nødvendigt at få defineret hvad renter er. Dette fremgår af rente-

/royaltydirektivets artikel 2, litra a.  

”»renter«: indkomst af gældsfordringer af enhver art, uanset om de er sikret ved pant i fast ejendom, 

og uanset om de indeholder en ret til andel i debitors fortjeneste, og i særdeleshed indkomst fra 

gældsbeviser, obligationer eller forskrivninger, herunder gevinster og præmier, der er knyttet til 

sådanne værdipapirer. Straftillæg for for sen betaling anses ikke for renter”. 

Med andre ord, kan en rente defineres som den finansielle omkostning ved at have kapital stillet til 

rådighed. Ud fra definitionen oven for, vil afdrag på gæld ikke være omfattet, hvorfor 

afdragsbetalinger af gæld ikke vil danne grundlag for beskatning.  

                                                           
148 Retmæssig ejer er i forhold til direktivet defineret som ”Et selskab i en medlemsstat anses kun for at være de retmæssige 
ejer af renter eller royalties, hvis det modtager disse betalinger til eget brug og ikke som formidler, herunder som agent, 
mandatar eller bemyndiget signatar for en anden person.” 
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4.1.1.2.1. Beskatning af renter på koncernintern finansiering 

I situationer med køb af en virksomhed, skal der anvendes kapital. Kapital kan fremskaffes i 

forskellige former, inddelt i egenkapital og fremmedkapital149. Egenkapitalen kan anvendes i form 

af købers egenkapitalreserve, hvorved fremmedkapitalen er eksterne finansieringsparter, der 

stiller kapital til rådighed. Kapitalfonde baserer deres opkøb på en kraftig gældsfaktor, hvorfor det 

er relevant at se på den skattemæssige konsekvens af koncernintern finansiering150.  

Som nævnt151, vil en akkvisitionsstruktur bestå af et holdingselskab der optager finansiering og 

følgelig køber targetselskabet. Herefter etableres der et koncerninternt lån til driftsselskabet. 

Årsager til koncerninterne lån ved akkvisitioner er dels sambeskatningselementet, hvor underskud 

i driften kan udnyttes af holdingselskabet samt en fradragsret på renterne, dels at holdingselskabet 

kan stille aktier i drift selskabet til sikkerhed for lånet, samt at akkvisitionsselskabet kan få kapital 

’hjem’ ved brugen af afdrag på denne koncerninterne gæld, med dertilhørende rente.   

Den skattemæssige behandling af renter, tager i dansk skatteret udgangspunkt i, at renter er 

fradragsberettigede omkostninger for den virksomhed, der har optaget gælden, hvad enten det er 

renter, der udspringer af koncernintern eller ekstern finansiering.  

4.1.2. Betragtninger i moder-/datterselskabsdirektivet 

Formålet med moder-/datterselskabsdirektivet er ligeledes at sikre skatteneutralitet og 

bibeholdelse af konkurrenceevne; både på tværs af EU og globalt plan152. Dette indebærer, at 

udbytter og andre udlodninger af overskud kan udloddes uden tilbageholdelse af kildeskatter af 

datterselskab153 og modtages uden risiko for dobbeltbeskatning af moderselskab154, også selvom 

dette måtte ske gennem en kæde af datterselskaber155. Det vil dog i sagens natur være et krav, at 

således udbyttet udloddes gennem en række af datterselskaber, at disse er omfattet af moder-

/datterselskabsdirektivet.  

4.1.2.1. Definition af moder-/datterselskabsforhold 

Direktivet indeholder i artikel 3 en definition af et moder-/datterselskabsforhold. Af art. 3 stk. 1, 

fremgår det således at;  

                                                           
149 Kendetegnet for indskud af fremmedkapital er, at modtager af denne fremmedkapital er retlig og reelt forpligtet til at 
betale renter og afdrag i et gældsforhold etableret fra dette indskud af fremmedkapital jf. Pedersen et al (2015), s. 430 
150 Der tages i denne sammenhæng ikke højde for rentefradragsbegrænsninger jf. afgrænsningen 
151 Se afsnit 2.2.2 om brugen holdingselskaber i en akkvisitionsstruktur 
152 Moder-/datterselskabsdirektivets betragtning 4 
153 Moder-/datterselskabsdirektivets betragtning 8 
154 Moder-/datterselskabsdirektivets Betragtning 7 
155 Moder-/datterselskabsdirektivets Betragtning 7 
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a) status som moderselskab tildeles:  

i) Mindst et selskab i en medlemsstat der opfylder betingelserne i artikel to156, og som har andel i 

kapitalen i et selskab i en anden medlemsstat, der opfylder de samme betingelser, på mindst ti 

procent.  

ii) På samme betingelser et selskab i en medlemsstat, som har en andel i kapitalen i et selskab i 

samme medlemsstat på mindst 10 % og der helt eller delvis besiddes af førstnævnte selskabs 

faste driftssted beliggende i en anden medlemsstat 

b) Et ”datterselskab” er et selskab, i hvis kapital et andet selskab har den andel, der er omhandlet i 

punkt a). 

Af art. 3, stk. 2 fremgår det, at uanset stk. 1 kan medlemsstaterne: 

a. ved bilateral aftale erstatte kapitalandelskriteriet med stemmerettighedskriteriet157 

b. undlade at anvende dette direktiv på selskaber i denne medlemsstat, der ikke i en 

sammenhængende periode på mindst to år har besiddet en kapitalandel, der giver ret til 

betegnelsen moderselskab, eller på selskaber, i hvilke et selskab i en anden medlemsstat 

ikke i en sammenhængende periode på mindst to år har besiddet sådan kapitalandel. 

4.1.2.2. Definition af udbytter 

Der findes i direktivet ikke en eksplicit definition på hvad udbytte omfatter. I stedet findes der, i 

betragtning 3, en formulering der giver en indikation på at alt hvad der udloddes fra datterselskab 

til moderselskab, betragtes som udbytte158.  

4.2. Kildebeskatning af renter  

Den skatteretlige hjemmel til beskatning af renter findes i SEL § 2, stk. 1, litra d. Bestemmelsen 

lister situationer, hvor kildebeskatningen indtræder samt undtagelser til, hvornår rentebetalinger 

er undtaget for kildebeskatning.   

4.2.1. Renter oppebåret af kontrolleret gæld 

SEL § 2, stk. 1, litra d, angiver, at der for rentebetalinger til udenlandsk långiver, hvor långiver har 

en bestemmende indflydelse over låntager, jf. SKL § 3 B, er omfattet af reglerne om begrænset 

skattepligt, da der er tale om kontrolleret gæld.  

                                                           
156 Moder-/datterselskabsdirektivets artikel 2 forekommer definition af ”selskab i medlemsstat”.  
157 Som set i SEL § 31C stk. 4, hvorefter der kan opnås bestemmende indflydelse ved flertal i stemmerettigheder.  
158 Moder/datterselskabsdirektivets Betragtning 3 - ”(…) fritage udbytte og andre udlodninger af overskud (…)”. 
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Af SKL § 3 B, stk. 1-3, angives de koncernselskaber, der har eller er undergivet en sådan 

bestemmende indflydelse, at de er oplysnings- og dokumentationspligtige ift. TP-lovgivningen samt 

henvisningen fra SEL § 2, stk. 1, litra d, til SKL § 3 B, hvor de under oplyste betingelser er begrænset 

skattepligtige af renteindtægter af lån, der er ydet til danske selskaber.  

Det er værd at bemærke, at renter imellem uafhængige parter ikke er omfattet af ovenstående159.  

4.2.2. Undtagelser til kildebeskatning af renter 

Af bestemmelsens andet pkt. og frem forekommer der en række situationer, hvor den begrænsede 

skattepligt ophæves. Nogle af disse situationer giver særligt anledning til diskussioner, da disse 

udspringer fra direktivet, og derfor bliver centrum i spørgsmålet om omgåelse. Situationer, 

relevante for denne afhandling, gennemgås nedenfor.  

4.2.2.1. Fordele der udspringer af direktivet eller DBO 

Situationer, hvor beskatningen af renterne skal frafaldes eller nedsættes efter rente-

/royaltydirektivet, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater, eller efter 

en DBO med den stat, hvor det modtagende selskab m.v. er hjemmehørende jf. SEL § 2, stk. 1, litra d. 

andet pkt. Ved påberåbelsen af direktivets fordele er det et krav, at der har været etableret en 

forbindelse mellem disse selskaber i mindst et år.  

4.2.2.2.  Selskabers bestemmende indflydelse 

Af bestemmelsens tredje pkt. bortfalder skattepligten ligeledes, hvis et moderselskab m.v. direkte 

eller indirekte har bestemmende indflydelse i det modtagende selskab m.v., jf. SEL § 31 C, i en 

sammenhængende periode på mindst 1 år, inden for hvilken betalingstidspunktet skal ligge. 

4.2.2.3.  Udenlandsk skattesats opfylder minimumskravet 

Skattepligten bortfalder endvidere, hvis det modtagende selskab m.v. godtgør, at den udenlandske 

selskabsbeskatning af renterne udgør mindst ¾ af den danske selskabsbeskatning, samt at det ikke 

betaler renterne videre til et andet udenlandsk selskab m.v., som er undergivet en 

selskabsbeskatning af renterne, der er mindre end ¾ af den danske selskabsbeskatning.  

4.2.3. Betragtninger vedrørende undtagelser til kildebeskatningen af renter 

Disse undtagelser viser problematikken vedrørende direktivernes indhold i relation til 

rentebetalinger. Problematikken tager sit udgangspunkt i, at selskaberne er oprettede på lovlig vis 

samt fuld skattepligtige til deres respektive lokation.  

                                                           
159 Årsagen herfor er, at der mellem to uafhængige er indgået en aftale på markedsvilkår  
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Den første undtagelse omhandler associerede selskabers interne rentebetalinger, hvorved gælden 

som førnævnt kan placeres i Danmark for at udnytte rentefradraget i driften af selskabet, mens 

modtageren af rentebetalingen enten bliver lavt beskattet eller slet ikke beskattet af disse 

renteindtægter. 

På den ene side er der fra lovgivers side påtænkt, at to selskaber, placeret i hver sin medlemsstat, 

ikke skal dobbeltbeskattes af en rentebetaling mellem disse to selskaber, såfremt kravet om 

ejerskab jf. ovenfor, er opfyldt. På den anden side, åbner dette op for muligheden for placering af 

betalingen for gæld, i en medlemsstat, der, til formålet, enten har mere optimale DBO aftaler, eller 

har en lempeligere kildebeskatning end Danmark.  

4.2.4. Kildeskattesatsen på renter 

Af KSL § 65 D, stk. 1 fremgår det, at der skal tilbageholdes 22 % kildeskat på betaling eller 

tilskrivning af rentebeløbet.  Med andre ord, skal der således også tilbageholdes kildeskat på renter 

tilskrevet hovedstolen, uagtet om disse betales eller ej160.  

Pligten til at tilbageholde denne kildeskat falder på det selskab, fond eller forening der har hjemting 

her i landet jf. KSL § 65 D, stk. 1, 2. pkt.  

4.2.5. Konklusion på den begrænsede skattepligt af renter 

Direktivet giver muligheder for bevægelser af kapital rundt om i medlemsstaterne. Samtidig, giver 

det anledning til strategisk tænkning i forhold til, hvor i EU man skal placere sin gæld og derved sit 

holdingselskab. Dette giver en fleksibilitet i forbindelse med den påtænkte akkvisition inden for 

medlemsstaternes lovgivning.  

Opsummeret, vil der ifalde en begrænset skattepligt i den situation, hvor det modtagende selskab 

ligger i et land uden for EU, alternativt uden en DBO aftale, eller har en skattesats på renter, der 

falder under 16,75 %. Kildeskattesatsen vil således være på 22% af rentebeløbet. 

4.3. Kildebeskatning af udbytter 

4.3.1. Det danske udbyttebegreb 

I dansk skatteret defineres udbytte i LL § 16 A, som alt hvad der af selskabet udloddes til 

aktionærer, jf. LL § 16, stk. 2, litra 1. Den brede formulering omfatter både ordinære såvel som 

ekstraordinære udbytter161, andre udlodninger162 samt maskeret udbytter163. 

                                                           
160 KSL § 65D ” (…) udbetaling eller godskrivning af renter…” 
161 Ordinære eller ekstraordinære udbytter udloddet ved en generalforsamlingsbeslutning jf. selskabslovens §§ 180 og 
182. 
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4.3.2. Den begrænsede beskatning af udbytter 

Der hersker ingen tvivl om, at en investor skal have et afkast på sin investering. Dette kan 

forekomme via flere måder, eksempelvis ved at basere sit afkast på, at der sker en værdistigning i 

selskabet og dette bliver reflekteret ved et frasalg164. Dette er dog baseret på et vist element af 

risiko, da der er chance for at afkastet på salgssummen165 ikke opfylder investorernes afkastkrav.  

Et alternativt hvorpå denne risiko kan mindskes er ved løbende at udlodde udbytter til ejerne. 

Udbytteudlodninger bliver som udgangspunkt begrænset skattepligtige i dansk skatteret jf. 

bestemmelserne i SEL § 2, stk. 1 litra c).  

4.3.3. Undtagelser til begrænset beskatning af udbytter. 

I bestemmelsen om den begrænsede skattepligt, er der en lang række undtagelser. De væsentligste 

er inkluderet nedenfor. 

4.3.3.1. Udbytter fra datterselskabsaktier 

Jf. bestemmelsens tredje punktum, er udbytter fra datterselskabsaktier ikke omfattet af den 

begrænsede skattepligt, såfremt skattepligten frafalder jf. moder-/datterselskabsdirektivet.  

4.3.3.1.1. Definition af datterselskabsaktie 

Definitionen af en datterselskabsaktie findes i ABL § 4 stk. 1, hvor et krav om minimum 10 % 

ejerskab gælder. Denne bestemmelse set i sammenspil med ABL § 4 B, stk. 1 om definitionen af en 

koncernselskabsaktie, betyder de facto at et ejerskab på mellem 10 % og 51 % vil være at 

klassificere som en datterselskabsaktie. 

Det altoverskyggende krav for, at der kan være tale om en datterselskabsaktie findes i ABL § 4, stk. 

2, hvortil det kræves, at datterselskabet er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1-2 a166, 2 d-2 h167 eller 3 a-

5 b168, alternativt at det udenlandske datterselskab er: 

                                                                                                                                                                                           
162 Eksempelvis likvidationsudbytter, behandlet i afsnit 4.4 om kildebeskatning af likvidationsudbytter 
163 Maskeret udbytter findes ikke relevant for denne afhandling, hvorfor dette ikke behandle nærmere.  
164 Værdiskabelsen sker således først ved afståelsen af aktierne/anparterne i selskabet.  
165 Salgssummen består af den pris, køber og sælger når til enighed om. Input til hvad denne salgssum tager 
udgangspunkt i en discounted cash flow analyse (DCF-model), alternativt en multipel-ansættelse. Risikoen består heri, at 
virksomheden ikke performer som ventet over investeringsperioden, hvorfor dette reflekteres i prisniveauet ved 
afståelsen.  
166 Selskabsskattelovens formålsbestemmelse vedrørende selskaber der er henholdsvis indregistreret her i landet (nr. 1), 
selskaber med begrænset hæftelse (nr. 2) samt sparekasser, andelskasser og lign. (2a). Disse behandles ikke nærmere i 
denne afhandling. 
167 Danske Statsbaner (2d), elselskaber (2e), kommuner der driver elforsyningsvirksomhed (2f), Energinet.dk (2g) 
vandforsyningsselskaber (2h). Disse behandles ikke nærmere i denne afhandling. 
168 Brugsforeninger der arbejder for at fremme medlemmers interesse (3a), foreninger, hvis formål er at fremme 
medlemmernes fælles erhvervsmæssige interesser (4), gensidige forsikringsforeninger, der ikke er omfattet af §§ 294-
303 i lov om finansiel virksomhed (5), investeringsforeninger, der udsteder omsættelige beviser for 
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- Omfattet af national skattepligt, eller  

- er lokaliseret i en stat, der udveksler oplysninger med de danske skattemyndigheder efter 

en dobbeltbeskatningsoverenskomst.  

4.3.3.2. Udbytter fra koncernselskabsaktier 

4.3.3.2.1. Definition af koncernselskabsaktier 

Jf. bestemmelsens fjerde punktum, er udbytter fra koncernselskabsaktier ligeledes ikke omfattet af 

den begrænsede skattepligt, såfremt skattepligten frafalder jf. moder-/datterselskabsdirektivet.  

Definitionen på koncernselskabsaktier findes i ABL § 4 B. Koncernselskabsaktier ejes med en 

ejerskabsprocent tilsvarende kravet for at være omfattet af en obligatorisk, national sambeskatning 

i overensstemmelse med SEL § 31, alternativt en mulig international sambeskatning i 

overensstemmelse med SEL § 31 A. Samme kriterier gør sig gældende, såfremt ultimativ moder er 

en fond169, hvor der ligeledes skal kunne dannes en sambeskatningskreds på baggrund af 

ejerskabskravet i SEL § 31 C jf. ABL § 4 B, stk. 1, 2. pkt.   

4.3.3.2.2. Ejerskabskravet for sambeskatning i overensstemmelse med SEL § 31  

Af SEL § 31, henvises der til kravet for at være omfattet af beskatning i § 31 C. Af bestemmelsens 

stk. 1, fremgår det, at det selskab, der udøver den bestemmende indflydelse, er moderselskabet. Ud 

fra denne formulering, opstår der selvsagt et tvivlstilfælde, i tilfældene hvor der er flere ejere, vil 

moderselskabet være den part, der udøver den faktiske, bestemmende indflydelse. 

4.3.3.2.3. Bestemmende indflydelse  

Bestemmende indflydelse forekommer, når der kan udøves kontrol med de økonomiske og 

driftsmæssige beslutninger i et underliggende selskab. Bestemmende indflydelse defineres at 

foreligge, når moderselskab besidder 51 % af stemmemajoriteten eller derover, alternativt, at der 

er tale om fælles ultimativt moderselskab med det selskab, der ejes aktier i. Der lægges her vægt på, 

at der er tale om stemmemajoritet, og ikke faktiske kapitalandele170. Dette giver mulighed for at 

skabe konstruktioner med præferenceaktier, enten i forhold til stemmer eller til udbytter, hvorefter 

der kun skal fokuseres på den faktiske stemmefordeling.  

Ved sådanne konstruktioner skal der dog ageres med en vis forsigtighed, da der af SEL § 31 C stk. 4 

fremkommer situationer, hvor der alligevel kan statueres bestemmende indflydelse.  

                                                                                                                                                                                           
medlemmernes indskud (5a) fonde og foreninger som nævnt i §§ 214-216 i lov om finansiel virksomhed (5b). Disse 
behandles ikke nærmere i denne afhandling. 
169 Da en fond ikke er et selvstændigt skattesubjekt, vil sambeskatningen bestå af datterselskaberne.  
170 Mulighed for at tillægge stemmemajoritet vægt frem for kapitalandele, udspringer af direktivets definitioner ovenfor.  
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i) Råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre 

investorer,  

ii) beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i et selskab i henhold til en vedtægt 

eller aftale, 

iii) beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan og 

dette organ besidder den bestemmende indflydelse på selskabet171 eller  

iv) råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et tilsvarende 

organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over selskabet.172 

4.3.3.2.4. Konklusion på ejerskab 

Af ovenstående afsnit kan det derfor udledes, at ejerskabskravet i forbindelse med en 

koncernselskabsaktie typisk vil være 51 % med en antagelse om, at én aktie er sidestillet med én 

stemmeret, alternativt at have fælles moderselskab. Der kan, ud fra ovenstående behandling af 

diverse konstruktioner med tegningsretter, konvertible instrumenter og aktieklasser mm., 

forekomme situationer hvor en lille aktieandel vil holde en tilpas stor mængde stemmerettigheder, 

således at disse stemmerettigheder udøver bestemmende indflydelse. For denne afhandling vil der 

blive antaget et ligeligt forhold mellem ejerskabet af aktier og stemmerettigheder. 

4.3.3.3. Undtagelse til udbytter fra datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier  

Af SEL § 2, stk. 1 er primært listet situationer, hvorpå begrænset skattepligt ikke indtræder. Dog 

forekommer der også situationer, hvor skattefri udbytteudlodning begrænses. Dette er primært i 

situationer, hvor det modtagende selskab, der står for en videreudlodning af udbyttet, ikke anses at 

være den retmæssige ejer af udbyttet. Af særlig interesse anskues her situationen, hvor 

spørgsmålet drejer sig om den retmæssige ejer af udbyttet, hvilket er behandlet i afsnit 3.1 om 

retmæssig ejer-begrebet.  

Det gøres her opmærksom, at formålet med afhandlingen er at finde en definition af ”kommercielle 

årsager, der afspejler den økonomiske virkelighed” og ikke lave en udledning af konceptet retmæssig 

ejer.  

                                                           
171 Jf. SKM2010.677.SR: ejerskabet til et selskab var her 50-50 til A og B. Bestyrelsen bestod af 6 medlemmer, hvor hver 
udpegede 3. A kunne udpege bestyrelsesformanden. Stod stemmerne lige var hans stemme afgørende. A havde herved 
bestemmende indflydelse på selskabet som udgangspunkt. Det var herudover aftalt, at der skulle være 100 % 
repræsentation og enstemmighed ved alle væsentlige beslutninger. Udpegningsretten til bestyrelsesformanden var derfor 
ikke nok til at etablere sambeskatning. 
172 Når det skal vurderes, om der er råderet over det faktiske antal stemmer, er grundlaget en mere permanent rådighed 
over disse. En vurdering, der foretages på baggrund af de fremmødte stemmer på en enkelt generalforsamling, er ikke 
tilstrækkeligt. 
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4.3.4. Betragtninger vedrørende undtagelser til kildebeskatningen af udbytter 

Som det var tilfældet med rente-/royalty direktivet, afspejler moder-/datterselskabsdirektivet 

ligeledes en problematik vedrørende udlodningen af udbytter. Der tages også her udgangspunkt i at 

selskabet er lovligt etableret samt fuld skattepligtig til staten hvori selskabet er lokaliseret. 

Centralt i problemstillingen er, at der i moder-/datterselskabsforhold kan udloddes udbytter 

skattefrit. Det bør her nævnes, at der er tale om allerede beskattede midler, hvorfor en fritagelse af 

beskatning i henhold til moder-/datterselskabet isoleret set giver god mening. Transaktionen 

anskues dog på isoleret set, da der i direktivet ikke er nævnt en konsekvens ved udlodninger til 

tredjelande, da dette er overladt til national ret.  

4.3.5. Kildeskattesatsen på udbytter 

Af KSL § 65, stk. 1 fremgår det, at der skal tilbageholdes 27 % kildeskat på udbyttebetalinger, 

medmindre andet er fastsat i forbindelse med undtagelserne i stykkerne 3-6173. 

Pligten til at tilbageholde denne kildeskat falder på det selskab, fond eller forening der har hjemting 

her i landet jf. KSL § 65 D, stk. 1, 2. pkt.  

4.3.6. Konklusion på den begrænsede skattepligt af udbytte 

Som med rente-/royalty direktivet, giver moder-/datterselskabsdirektivet mulighed for bevægelser 

af kapital rundt om i medlemsstaterne Det fremgår således, at et moder-/datterselskabsforhold 

består, såfremt moderselskabet, jf. artikel 3, stk. 1, litra a, 2. pkt., har en ejerandel på mindst 10 %. I 

relation til kildeskat på udbytter, giver det som ved renter, anledning til strategisk at overveje 

placeringen af sit holdingselskab.  

Af ovenstående, kan det yderligere udledes, at der består et moder-/datterselskabsforhold, såfremt 

der er tale om selskaber med hjemsted i en medlemsstater, jf. den EU-retlige anvendelse, alternativt 

i en stat med udveksling af skatteoplysninger til Danmark, så vil det være muligt at udbetale 

skattefrie udbytter. Da der ikke forekommer nogle former for adfærdsregulering gennem 

direktivet, vil der være incitament til at søge staten med favorabel lovgivning til et givent formål.  

I relation til den danske kildeskattepligt på udbytter, vil udgangspunktet her være på 27 %, med 

mulighed for nedsættelse under givne forhold.   

                                                           
173 Den primære undtagelse af interesse for denne afhandling er undtagelsen i KSL § 65, stk. 6, hvortil kildeskattesatsen 
kan nedsættes til 22 %, såfremt modtager er omfattet af SEL § 1 eller tilsvarende bestemmelse i fondsbeskatningsloven. 
Ligeledes kan kildeskattesatsen nedsættes til 15,4 %, såfremt der er tale om udbytte på skattefri porteføljeaktie.  
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4.4. Kildebeskatning af likvidationsudbytter 

Ved indførelsen af L 53 den 18/12 1998 blev det ganske attraktivt at anvende Danmark som 

mellemstation, med dertilhørende holdingselskaber, for internationale koncerner på baggrund af 

meget favorable kildeskattesatser, både på udførsel og modtagelse af udbytter fra udlandet174.  

I forbindelse med køb og salg af virksomheder, herunder særligt virksomheder med internationale 

aktiviteter, er omstruktureringer et naturligt skridt mod forbedring af denne virksomheds 

operationer. Beskatningen af likvidationsudbytter er derfor relevant i to situationer:  

i) En international koncern købes, hvori der i denne internationale koncern er et dansk 

holdingselskab, der potentielt er overflødigt og derfor skal likvideres. Dette/disse danske 

holdingselskab(er) kan dog have flere datterselskaber, lokaliseret i andre lande.  

ii) Alternativt kan det være en dansk koncern der købes, men der er danske selskaber uden 

aktivitet, hvorfor disse ikke vurderes relevante at bevare. Her kan der ligeledes være 

udenlandske selskaber som datterselskaber.  

Konceptuelt kan en udlodning af likvidationsudbytte i selskabsretligt henseende sidestilles med en 

udlodning af en afståelsessum, da aktionærernes rettigheder i selskabet ophører ved denne 

likvidation.  

4.4.1. Definition af et likvidationsudbytte 

Definitionen af et likvidationsudbytte er således den restmængde af likviditet, der er tilbage efter et 

selskab er lukket ned, og ens kreditorer er betalt ud. Da et holdingselskab jævnligt vil være et 

selskab uden erhvervsaktivitet, vil der oftest være tale om selskaber med meget få/små kreditorer.  

Et eksempel på hvornår et likvidationsudbytte opstår, er vist nedenfor. 

                                                           
174 Bundgaard & Wittendorf (1999) 
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C ApS er et dansk etableret holdingselskab med et driftsselskab i land X175. Af operationelle grunde, 

eksempelvis et ønske om at samle driftsselskaber under ét holdingselskaber eller et ønske om at 

samle holding- og driftsselskab i samme stat, overdrager man ved et aktiesalg derfor selskab D i 

land X til selskab E i land Y176. 

C ApS er således nu et selskab med en betydelig mængde likviditet, men da selskabet er et 

holdingselskab, nu uden underliggende driftsselskaber, er selskabet i og for sig nu overflødigt, og 

man ønsker at lukke dette ned. Derfor skal beløbet enten udloddes som udbytte op i B LLC177, som 

en ordinær udbytteudlodning efter reglerne gennemgået ovenfor, alternativt skal beløbet udloddes 

som et likvidationsudbytte.  

Udgangspunktet for beskatningen af likvidationsudlodninger findes i ABL § 2, stk. 1, 1. pkt., 

hvorefter ”Gevinst og tab ved udlodning af likvidationsprovenu fra aktieselskaber m.v. i det 

kalenderår, hvori selskabet m.v. endeligt opløses, behandles efter reglerne i denne lov”. Dette lægger 

op til, at likvidationsudbyttet kan udloddes på to tidspunkter; henholdsvis året før likvidationens 

udførsel og inden for samme år som likvidationen udføres.   

                                                           
175 Land X er i dette tilfælde udefineret, men for eksemplets skyld er der tale om et selskab inden for EU. 
176 Ligeledes er land Y udefineret, men der er tale om et selskab inden for EU.  
177 B LLC er ligeledes placeret i et land inden for EU.  
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4.4.2. Likvidationsudlodning ikke foretaget i samme år som likvidation 

Udgangspunktet for likvidationsudlodningen, der er foretaget i året før hvori selskabet bliver 

likvideret, er at denne udlodning vil være underlagt en almindelig udbyttebeskatning i 

overensstemmelse med SEL § 2, stk. litra c jf. LL § 16 A stk. 3, nr. 1. modsætningsvist. 

Man har fra lovgivers side valgt at afgrænse perioden hvori der kan udloddes likvidationsudbytter 

som aktieavance, på baggrund af tidligere tiders fordele i beskatningen af aktieavancer fremfor 

udbytter. Værnsreglen her er således et udtryk for, at der ikke skulle laves udbytteudlodninger over 

en længere periode, der ville blive klassificeret som aktieavance og herved opnå en, for 

modtageren, mere fordelagtig beskatning.178 

4.4.3. Likvidationsudlodning foretaget i samme år som likvidation 

Som nævnt ovenfor, tages der udgangspunkt i LL § 16 A, stk. 3, nr. 1 ved likvidationsudbytter, der er 

udloddet i samme år som likvidationen finder sted. Samme bestemmelse rummer dog flere 

undtagelser, herunder særligt én, der er relevant for behandlingen af likvidationsudlodninger i 

denne henseende. ”… og i de tilfælde, hvor udlodning af likvidationsprovenu efter ligningslovens § 16 

A, stk. 3, nr. 1, skal henregnes til udbytte.”, hvor der oplistes en række udlodninger, som skal 

behandles efter reglerne om beskatning af gevinst/tab ved afståelse af aktier.  

Af LL § 16 A stk. 3, nr. 1 fremgår det, at ”Udlodning af likvidationsprovenu foretaget i det kalenderår, 

hvori selskabet endeligt opløses medmindre udlodningen er omfattet af stk. 2, nr. 2179, eller en af 

følgende betingelser er opfyldt”. De omtalte betingelser af relevans for denne afhandling er som 

følger180:  

a) ”Det modtagende selskab ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det selskab, der likvideres, og 

udlodningen omfattes af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c” 

b) ”Det modtagende selskab ejer mindre end 10 pct., af aktiekapitalen, er skattepligtigt af 

udbytter, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, og har bestemmende indflydelse i det 

selskab, der likvideres, jf. § 2. Dette gælder dog ikke, hvis det modtagende selskab er 

hjemmehørende i en stat, der er medlem af EU eller EØS, og udbyttebeskatningen skulle være 

frafaldet eller nedsat efter bestemmelserne i direktiv 2011/96/EU eller en 

                                                           
178 Pedersen et al (2015), s. 441.  
179 Udbytteudlodning af fra et investeringsinstitut. Dette vil ikke blive behandlet yderligere i denne afhandling. 
180 Hertil findes yderligere to betingelser; LL § 16, stk. 3, nr. 1, litra c vedrørende udbyttemodtageren værende en fysisk 
person samt LL § 16, stk. 3, nr. 1 litra d vedrørende skattefrie porteføljeaktier. Den skattemæssige behandling af fysiske 
personer er afgrænset. Ligeledes bliver behandlingen af skattefrie porteføljeaktier ikke behandlet nærmere, da denne 
afhandling tager udgangspunkt i køb af selskaber hvor der etableres koncernforhold. 
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dobbeltbeskatningsoverenskomst med den pågældende stat, hvis der havde været tale om 

datterselskabsaktier.” 

4.4.3.1. Ad. Det modtagende selskab ejer mindst 10 % af aktiekapitalen i det 

likviderende selskab 

Såfremt modtageren af likvidationsudbyttet ejer mindst 10 % af aktiekapitalen i det selskab, der 

likvideres, og denne er berettiget til at kunne modtage skattefrie udbytter jf. bestemmelserne i SEL 

§ 2, stk. 1, litra c, vil dette kunne udloddes som aktieavance181 frem for en udbyttebeskatning.  

Af SEL § 2, stk. 1, litra C er der tale om regulære udloddede udbyttebetalinger fra henholdsvis 

koncern- og datterselskabsaktier. Med hensyn til formuleringen ”udlodningen omfattes af 

selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c”, henvises til bestemmelserne om at modtageren skal være 

hjemmehørende i et EU-land, alternativt et land hvori, der er indgået en DBO med Danmark. Er 

dette krav ikke opfyldt, vil der jf. denne undtagelse blive pålagt en begrænset skattepligt, med en 

efterfølgende kildeskat som konsekvens.  

4.4.3.2. Ad. Det modtagende selskab ejer mindre end 10 % i det likviderende selskab 

Den næste situation er likvidationsudbytter fra et selskab hvori der ejes mindre end 10 % af den 

samlede aktie- eller anpartskapital, men hvor modtager har bestemmende indflydelse efter LL § 2, 

kan udloddes efter reglerne om aktieavance, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. 

Vedrørende den bestemmende indflydelse, statueret i LL § 2, stk. 1, er der i LL § 2, stk. 2, 1. pkt. 

defineret, at bestemmende indflydelse ”bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over 

stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 

rådes over mere end 50 pct. af stemmerne.”. Bestemmelsen ligner altså som udgangspunkt 

bestemmelsen fra SEL § 31 C. Der er dog mere stringente krav i LL § 2, end i SEL § 31 C.  

Dette kommer til udtryk i LL § 2, stk. 2, 2. pkt.; ”Ved bedømmelsen af, om den skattepligtige anses for 

at have bestemmende indflydelse på en juridisk person, eller om der udøves en bestemmende 

indflydelse over den skattepligtige af en juridisk eller fysisk person, medregnes aktier og 

stemmerettigheder, som indehaves af koncernforbundne selskaber, jf. stk. 3, af personlige aktionærer 

og deres nærtstående”182. Der er således tale om et relativt omfattende begreb af ”bestemmende 

indflydelse” i forhold til det nævnte i SEL § 31 C.  

                                                           
181 Den skattemæssige behandling af aktieavancer afhænger af lokale skatteregler og behandles ikke nærmere.  
182 Nærtstående defineres jf. LL § 2, stk. 2, sidste pkt. ” Som nærtstående anses den skattepligtiges ægtefælle, forældre og 
bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarns- og 
adoptivforhold sidestilles med oprindeligt slægtskabsforhold.” 
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Undtagelserne til ovenstående er bestemmelsen om. at modtageren skal være hjemmehørende i et 

EU-land, eller et land hvori der er indgået en DBO med Danmark. Er dette krav ikke opfyldt, vil der 

jf. denne undtagelse, blive pålagt en begrænset skattepligt, med en efterfølgende kildeskat som 

konsekvens. 

4.4.4. Kildeskattesats på likvidationsudbytter 

Såfremt der foretages en likvidationsudlodning før året hvori likvidationsudlodningen udføres, 

finder reglerne om kildebeskatning af udbytteudlodninger anvendelse jf. KSL § 65, stk. 1, pkt. 3. 

Såfremt likvidationsudlodningen foretages i samme år som likvidationen, vil der ske beskatning 

efter aktieavancebeskatningslovens regler, hvilket ikke medfører en dansk kildebeskatning.  

4.4.5. Konklusion på likvidationsudbytter 

Som vist ovenfor, er der altså muligheder for at kunne udlodde likvidationsudbytter som 

aktieavance, og derved ikke ifalde en kildeskat, der potentielt kunne have været forbundet som ved 

udlodning af udbytter. Dette afhænger dog af, at følgende kriterie er opfyldt; udlodningen skal ske 

samme år som likvidationen. Fra et strategisk synspunkt må dette dog antages at være opfyldt i 

langt de fleste tilfælde, da man fra et skatteoptimerende hensyn vil foretrække at modtage en 

aktieavance fremfor et udbytte.  

4.5. Opsamling af den begrænsede skattepligt 

Som det ses ovenfor, er den optimale skattemæssige position fra en kapitalfonds side at lade sine 

gevinster indløse ved salg af porteføljeselskabet. Dette beror dog på en væsentlig grad af 

usikkerhed, og dermed risiko, da et forretningslandskab kan ændre sig væsentligt over en 10-12 

årig periode183. For at nedbringe denne risiko, kan man gøre en af to ting; enten udlodde udbytter 

eller alternativt etablere koncerninterne lån.  

Udbyttebeskatning vil som set ovenfor være op til 27 % af det samlede udloddede beløb. Dette kan 

vise sig at være en væsentlig udgift for den pågældende kapitalfond, hvorfor det i stedet kan søges 

at etablere koncerninterne lån, hvorved en reduktion i det beskatningsmæssige beløb vil 

forekomme, underforstået at et rentebeløb vil være nominelt mindre end et udbyttebeløb. 

Beskatningsbeløbet vil således være på 22 % af rentebeløbet. 

Da den internationale omgåelsesklausul også omfatter omstruktureringer, er det relevant at 

betragte beskatningen af likvidationsudlodninger. Såfremt dette udloddes i samme år som 

                                                           
183 Som er fondens levetid – dermed ikke sagt at et porteføljeselskab nødvendigvis er ejet i den rum tid.  
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likvidationen foretages, vil dette blive behandlet som en afståelse af aktier, fremfor en 

udbytteudlodning. Da dette ikke er udsat for beskatning, vil dette være at foretrække. 

5. Fortolkningsbidrag skabt gennem praksis 

Det at dæmme op for (mis)brugen af internationale skattekonstruktioner er ikke en ny handling 

som anført i kapitel 3. Det er efterhånden nogle år siden, at LL § 3 blev implementeret, men er 

begrænset omtalt i praksis. Formålet med inddragelsen af disse sager er at finde indikationer på, 

hvad der betragtes som et kommercielt formål samt hvad der kan forventes ud fra et 

retssikkerhedsmæssigt synspunkt. For yderligere fortolkningsbidrag til, hvad der skal til for at 

opfylde det kommercielle formål, vil sager vedrørende retmæssige ejere også blive inddraget, da 

retmæssig ejer spørgsmålet jævnligt beror på en vurdering af, om et selskab eller en transaktion 

har et kommercielt formål eller blot er en gennemstrømningsenhed.  

Ydermere, så verserer der pt. en række sager for den europæiske domstol, der vedrører den danske 

behandling af kildeskatter på henholdsvis renter og udbytter i relation til den retmæssige ejer-

problematik. Disse sager har, inden for tidsrammen af denne afhandling, kun Generaladvokatens 

udtalelser at forholde sig til, hvorfor dette kunne give en indikation af, hvordan problemstillingen 

skal anskues i forhold til EU-retten, da Danmark jf. sine forpligtelser for medlemskabet skal 

overholde dette.  

Sagerne vedrører primært kildebeskatningen af udbytter i form af ordinære udbytter, 

likvidationsudbytter samt kildebeskatningen af renter på koncernintern finansiering.  

5.1. Udvikling i dansk praksis  

Gennem tiden har der udviklet sig nogle generelle tendenser og betragtninger i vurderingen af 

omgåelse, kunstige arrangementer og misbrug. Disse generelle betragtninger gør sig på et 

overordnet plan gældende på tværs af sagerne gennemgået nedenfor.  

I forhold til retmæssig ejer-problematikken, er der en generel konsensus i dansk ret vedrørende 

den internationale fortolkning af begrebet.  

5.1.1. SKM2012.26.LSR 

5.1.1.1. Sagens faktum 

I denne sag er der tale om en konstruktion gennem Cypern hvor der foretages udbytteudlodninger 

fra DK-selskab til CY-selskab. Dette udbytte udloddes videre til Bermuda i form af afdrag for 

finansiering til aktiekøb. Udgangspunktet for dommen drejer sig om en omstrukturering, hvoraf det 
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fremgår, at omstruktureringen skyldes det uhensigtsmæssige i, at de europæiske aktiviteter i 

koncernen var kontrolleret af det danske salgs- og support selskab.  

Det danske selskab havde kun fokus på danske aktiviteter, og havde derfor ikke forudsætninger 

eller ekspertise for at udføre salgs- og support aktiviteter på det resterende europæiske marked. 

Ydermere fremgår det, at de immaterielle aktiver, der relaterer sig til de europæiske aktiviteter er 

placeret i selskabet på Bermuda, således, at alle aktiviteter uden for USA er placeret under dette 

Bermuda-selskab.  

Selskabet har ikke redegjort nærmere for - eller dokumenteret – i hvilket omfang 

udbytteudlodningerne medgik til betaling af udbytte, henholdsvis gæld, betalingstidspunkt mv.. 

5.1.1.2. Strukturoversigt 

 

 

5.1.1.3. Afgørelse  

Vedrørende det cypriotiske selskab tillægges det vægt, at der her er tale om et selskab, der er 

etableret og indregistreret på lovlig vis. Ligeledes nævnes det, at der er tale om et selskab uden 

egne lokaler og ansatte, og at selskabets driftsudgifter er meget begrænsede. I forhold til 

transaktionerne tillægges det vægt, at dette sker inden for meget kort tid. 
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Landsskatteretten udtaler ”Den omstændighed, at det cypriotiske selskabs eneste - eller i det 

væsentligste eneste - aktivitet er at eje anparter i det danske selskab, medfører ikke at selskabet ikke 

har erhvervsmæssig drift og herved ikke et andet resultat”. 

Landsskatteretten inddrager begrebet ”rette indkomstmodtager” i deres argumentation. Retten slår 

fast, at det cypriotiske selskab ikke kan være den retmæssige ejer af pengestrømmene, men slår i 

stedet fast, at dette selskab er den rette indkomstmodtager på baggrund af den koncerninterne 

fordring. 

Det modtagne udbytte, erklæres af Landsskatteretten, skattefrit på baggrund moder-

/datterselskabsdirektivets regler skattefrit udbytte til koncernforbundne parter jf. art. 5 i 

direktivet, hvorfor udlodningerne ikke bliver omfattet af den danske begrænsede skattepligt.  

5.1.1.4. Kommentarer til afgørelse 

Denne dom giver anledning til diskussion på flere områder. Trods udfaldet i dommen, at den 

cypriotiske enhed ikke anses for retmæssige ejer af udbyttet, er selskabet stadig ikke omfattet af 

den danske begrænsede skattepligt på baggrund af beskyttelsen i moder-/datterselskabsdirektivet. 

Der lægges i denne forbindelse op til, som diskuteret i afsnit 3.1.3.2 om det nationale begreb ”rette 

indkomstmodtager”, at der er forskel på retmæssig ejer og rette indkomstmodtager. 

Landsskatteretten anvender princippet om rette indkomstmodtager i sin fortolkning, til trods for, 

at det i afgørelsen klart statueres, at begrebet ”retmæssig ejer” skal fortolkes i overensstemmelse 

med MDO’en. I MDO’en statueres der netop, at man ikke skeler til, hvem der er den rette 

indkomstmodtager184.  

Landsskatteretten anlægger i denne sag en ret objektiv fortolkning vedrørende det cypriotiske 

selskab. Der lægges her til grund, at selskabet er lovligt oprettet, med egne faciliteter, hvorfor det 

som en konsekvens heraf må være skattepligtigt til Cypern.  

Formålet med det cypriotiske selskab er i denne henseende at agere långiver til det danske selskab, 

gennem optagelse af koncernintern gæld. Det er her bemærkelsesværdigt, at dommen ikke eksplicit 

betragter det Cypriotiske selskabs afdrag på gæld (som led i debitorforpligtensen), til Bermuda-

selskabet. Der foretages netop ikke en videreudlodning af udbytte til Bermuda-selskabet, men en 

opfyldelse af det cypriotiske selskabs debitorforpligtelse overfor moderselskabet.  

                                                           
184 Se afsnit 3.1.3.2 
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I denne forbindelse kan man sige, at det cypriotiske selskab blot trækker udbytte hjem for at 

godtgøre deres debitorforpligtelser overfor selskabets kreditor, det overliggende Bermuda- 

selskab, hvor der er tale om en ’om-kvalificering’ af udbytte til afdrag på gæld.  

På den anden side må det antages, at denne transaktion skulle være underlagt en eller anden form 

for markedsvilkår, med dertilhørende rente. Denne rente ville naturligvis, som udgangspunkt, blive 

eksponeret for en begrænset skattepligt som nævnt i afsnit 4.2 om kildebeskatning af renter. Dette 

vil dog stadig betragteligt nedbringe skattepligten, alene på baggrund af, at rentebetalingerne 

forventeligt udgør et væsentligt mindre beløb end udbyttet. 

Ud fra lovgivningen i dag, må det formodes at være tvivlsomt, hvilken side dommen ville falde ud til. 

Der er indiskutabelt tale om et gennemstrømningsselskab; der er hverken ansatte, egen adresse 

eller nogen selvstændig kontrol over pengestrømmen. Ligeledes er der i dag implementeret en 

værnsregel, i form af LL § 3, mod netop denne slags strukturer185. Det må derfor formodes, at 

diskussionen om retmæssig ejer versus rette indkomstmodtager, i et sandsynligt omfang ikke ville 

finde sted i dag.  

Der er dog væsentlige årsager til hvorfor denne omstrukturering giver mening, ud fra et alment 

forretningsmæssigt synspunkt. Som nævnt er de europæiske enheder underlagt den danske salgs- 

og support enhed, hvilket ud fra et videns- og kompetencemæssigt synspunkt er uhensigtsmæssigt, 

og derfor skal spredes ud. Man kan ikke forvente, at et menigt salgs- og distributionsselskab i 

Danmark har kendskab til andre markeder i Europa, hvorfor det giver mening at sprede aktiviteten 

ud på flere, selvstændige selskaber, lokaliseret i de respektive markeder. 

Derudover, såfremt der blot er tale om at føre udbytte op og skele til den retmæssige ejer, vil dette 

om muligt falde på det amerikanske selskab, hvorfor beskatningen alligevel vil blive vurderet på 

baggrund af den dansk-amerikanske DBO.   

5.1.2. SKM2012.121.ØLR 

5.1.2.1. Sagens faktum 

Sagen vedrører flere betændte områder indenfor international skatteret. Sagen omhandler 

problematikken om retmæssig ejer vedrørende udbytter, renter og en grænseoverskridende fusion. 

Dette er den første sag om retmæssigt ejerskab af en pengestrøm, der er behandlet ved en 

                                                           
185 Der henvises eksplicit til et eksempel om gennemstrømningsselskaber i lovforslaget 
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domstol186. Sagen omhandler en kapitalfonds udlodning af udbytter og betaling af renter gennem en 

struktur med flere holdingselskaber i Luxembourg, og hvorvidt det danske selskab er forpligtet til 

at indeholde kildeskat på henholdsvis udbyttet og renterne. 

En række kapitalfonde overtager et dansk, børsnoteret selskab gennem en holding-struktur med 

selskaber placeret i henholdsvis Danmark og Luxembourg. Kapitalfondene investerer på vegne af 

flere hundrede investorer187 rundt om i verden. De fire holdingselskaber (G S.a.r.l, S S.a.r.l, F A/S og 

E A/S) har som eneste aktiviteter; ejerskab og finansiering af deres datterselskaber.  

Koncern D overtages hvorefter der sker en etablering af F A/S ved et kontant indskud. Derefter 

etableres S S.a.r.l ved en aktieombytning, hvorefter der laves en udbytteudlodning på ca. DKK 

5.500m. fra F A/S til S S.a.r.l, der herefter laver et konvertibelt lån tilbage til F A/S samt et ordinært 

lån på ca. DKK 37m.  

Årsagen herfor er at undgå en kapitalafgift, der ville blive pålagt såfremt pengene kommer fra S 

S.a.r.l’s direkte moderselskab, G S.a.r.l. Da kapitalen kommer nede fra S S.a.r.l’s datterselskab, 

pålægges denne kapitalafgift ikke. Herefter fusioneres A A/S med S S.a.r.l med S S.a.r.l som det 

fortsættende selskab.  

Det oplyses vedrørende de Luxembourgske selskaber, at der er tale om selskaber uden ansatte, at 

selskaberne har adresse i Luxembourg, at driften varetages af medlemmer fra ejeren (selskab C). 

Bestyrelsessammensætningen i selskaberne er identiske og udpeges af ejeren (selskab B). 

C har etableret et såkaldt Silent Partnership188 til udførelse af administrationen i de Luxembourgske 

holdingselskaber. Den ledende partner har bemyndigelse til at indgå aftaler om bl.a. 

leje af lokaler, kontorudstyr, ansættelser, service m.v. Aftalerne indgås i eget navn, men internt er 

de enkelte silent partners forpligtede heraf og deler årets udgifter mellem sig i forhold til antallet af 

deltagere. De selskaber, der er med i partnerkredsen, afholder begrænsede omkostninger og har ca. 

3 bestyrelsesmøder og én generalforsamling om året.  

Denne sag har desuden affødt en sag om rentefradrag samt et bindende svar vedrørende den 

retmæssige ejer af en udbytteudlodning efter en grænseoverskridende fusion mellem et dansk top-

holdingselskab og et Luxembourgsk holdingselskab.  

                                                           
186 ”SKAT har rejst en række lignende sager mod andre danske selskaber, … (såkaldte "beneficial owner"/"retmæssig ejer" 
sager). Dette er den første sag, der behandles ved domstolene.” 
187 Herunder pensionskasser, pengeinstitutter, investeringsforeninger og -selskaber, andre kapitalfonde gennem fund of 
funds investeringer samt en længere række selskaber og privatpersoner. 
188 Én partner fra partnerskabskredsen, forestår den daglige drift, med accept fra, og på vegne af, de andre partnere.  
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5.1.2.2. Strukturoversigt 

 

5.1.2.3. Afgørelse  

Da denne sag har været gennem tre instanser, laves der nedenfor et sammendrag af grundlaget for 

afgørelserne i hver enkelt instans.  

5.1.2.3.1. Skatterådets afgørelse 

Skatterådet vurderer ikke de Luxembourgske selskaber som værende retmæssig ejer, hvorfor der 

skal tilbageholdes kildeskat på udlodningen af de DKK 5.500m. Skatterådet tillægger vægt, at de 

Luxembourgske selskaber ikke har nogen aktiviteter, og at selskaberne ikke har nogen selvstændig 

dispositionsret. De bagvedliggende ejere har allerede på forhånd, besluttet hvad der skal ske med 

udbytteudlodningen. Dernæst anser Skatterådet, at det indskudte selskab ikke er kommercielt 

begrundet, og vurderer derfor, at dette selskab alene er oprettet med det formål at opnå 

skattemæssige fordele. 

Skatterådet tillægger ligeledes timingen i de udførte handlinger vægt, da man først laver et 

kapitalindskud i det danske F A/S for at udlodde disse midler og samme dag føre dem tilbage ned 

som et lån. Dette giver, ifølge Skatterådet, en indikation på, at handlingerne var forudbestemt. 

Ligeledes anfægtes det, at beslutningerne taget i bestyrelsen af de Luxembourgske selskaber blot er 

proforma, og på forhånd var bestemt længere oppe i ejerskabskredsen.  
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5.1.2.3.2. Landsskatterettens afgørelse 

I Landsskatterettens afgørelse, pointeres det at ”Det forhold, at en udbyttemodtager har meget 

snævre beføjelser i relation til udbyttet, kan ikke i sig selv medføre, at det ikke er retmæssig ejer.”189 

Landsskatteretten tillægger det stor vægt, at det udloddede udbytte ikke er kanaliseret videre ud af 

Luxembourg. I stedet er dette udbytte anvendt som et konvertibelt lån ned i datterselskaberne, 

hvorfor det Luxembourgske selskab i sig selv ikke kan betegnes som et 

gennemstrømningsselskab190. Ligeledes kommenterer Landsskatteretten, at ”et holdingselskab kun 

kan frakendes status som retmæssig ejer, hvis ejeren/ejerne udøver en kontrol med selskabet, som 

ligger udover den planlægning og styring på koncernplan, som sædvanligvis forekommer i 

internationale koncerner”.  

Landsskatteretten laver ligeledes en skildring mellem retmæssige ejere og rette indkomstmodtager. 

Dog anvender de i dette tilfælde begrebet ”rette indkomstmodtager”, og anfægter, at dette ikke kan 

tilsidesættes på baggrund af manglende hjemmel191.  

Landsskatteretten var i denne forbindelse præget af uenighed iblandt retsmedlemmerne. Et 

retsmedlem udtaler, at ”det ikke i sig selv er afgørende, at udbyttebeløbene ikke umiddelbart er blevet 

videreført til de bagvedliggende ejere, idet det afgørende er den formelle modtagers manglende 

beføjelse til selv at råde over udbyttet”, hvorefter konklusionen fra dette retsmedlem således er, at S 

S.a.r.l ikke kan anses for retmæssig ejer på baggrund af den manglende dispositionsret.  Herefter 

vurderes det, at S S.a.r.l skal pålægges udbytteskat med hjemmel i EU-rettens 

misbrugsbestemmelse192.  

5.1.2.3.2.1. Vedrørende sagen om renter 

Landsskatteretten udtaler sig ligeledes også om renteelementet på de koncerninterne lån. Som med 

udbytterne, kommer landsskatteretten frem til, at den retmæssige ejer af renterne ligeledes er S 

S.a.r.l, da S S.a.r.l jf. ovenstående argumentation ikke er betegnet som gennemstrømningsselskab.  

                                                           
189 Se afsnit 3.1.2 og 3.1.3. 
190 ”Idet S S.a.r.l. ikke har viderekanaliseret det pågældende udbytte til dets moderselskab, (…) kan S S.a.r.l. ikke i relation til 
dette udbytte anses for et "gennemstrømningsselskab".” 
191 ”… da der ud fra realitetsbetragtninger ikke kan ske tilsidesættelse af de foretagne dispositioner, anses der ikke i dansk ret 
at være hjemmel til at nægte selskaberne de fordele, der følger af direktivet.” Denne hjemmel må nu antages at være på 
plads med LL § 3.  
192 ”… at der er tale om et arrangement, hvis hovedformål er at undgå skattebetaling, og konstruktionen ikke tjener noget 
kommercielt formål, anses konstruktionen at kunne tilsidesættes efter EU-rettens generelle grundsætninger om, at EU-retten 
ikke kan påberåbes med henblik på at gennemføre svig eller misbrug” – Se afsnit 3.3.3.1 vedrørende EU-rettens 
misbrugsbegreb. 
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5.1.2.3.2.2. Vedrørende grænseoverskridende fusion 

Før den udførte fusion mellem det danske holdingselskab og det luxembourgske holdingselskab, 

indsendes der et bindende svar med henblik på at få afklaret situationen vedrørende en 

efterfølgende udbytteudlodning. Med andre ord var spørgsmålet, om S S.à.r.l. kunne anses for 

retmæssig ejer af den antagne udlodning fra A A/S, idet selskabet, hvis dette ikke var tilfældet, ville 

skulle betale udbytteskat af værdien af aktierne i A A/S. Spørgsmålet blev, jf. Skatterådets bindende 

svar af 16. november 2010 besvaret med et "Ja."193 

5.1.2.3.3. Østre landsrets afgørelse  

I henhold til Østre Landsrets vurdering, skal begrebet ”retmæssig ejer” fortolkes ud fra et 

internationalt synspunkt194. 

På baggrund af denne internationale fortolkning af begrebet ”retmæssig ejer”, kommer retten frem 

til, at der ikke skal indeholdes kildeskat på hverken udbytter eller renter. Dette er på baggrund af 

kravet om, at betalingen skal være ført ud af rækkevidde for MDO’en; en betingelse der i denne 

sammenhæng ikke anses for opfyldt.  

Østre Landsrets udfald er således sammenfaldende med Landsskatterettens.  

5.1.2.4. Kommentarer til afgørelse 

Afgørelsen var den første af sin art, der gik til domstolene, og der er her flere faktorer, der er blevet 

fortolket af de danske domstole. Ligeledes blev der for første gang statueret, at begrebet ”retmæssig 

ejer” skulle forstås i en international kontekst.  

Hvad der kan overraske, er fortolkningen af begrebet ”retmæssig ejer”. 

På den ene side lægger hhv. Landsskatteretten og Østre Landsret op til, at det er en altafgørende 

betingelse, at pengestrømmen flyttes ud af rækkevidde for MDO’en. Således finder MDO’en slet ikke 

anvendelse, såfremt dette ikke er opfyldt. I den pågældende sag, bliver pengestrømmen som nævnt 

kanaliseret rundt mellem Danmark og Luxembourg. Ligeledes vurderes det, at strategiske 

koncernbeslutninger stadig er på sin plads, hvilket, såfremt denne holdning bevares, giver mulighed 

for internationale struktureringer med et element af topstyring. 

                                                           
193 SKM2010.772.SR – dette bindende svar er ikke behandlet nærmere i denne afhandling. 
194 ”Henset hertil og til, at formålet … der bør tilstræbes en ensartet retsanvendelse af OECD modeloverenskomsterne … at 
modtageren er retmæssig ejer, så vidt muligt må fortolkes i overensstemmelse med den internationale forståelse, …. jf. 
tilsvarende for så vidt angår anvendelsen af en selvstændig international fortolkning blandt andet Court of Appeals dom af 2. 
marts 2006 i sagen Indofood International Finance Ltd. v. JP Morgan Chase Bank N.A. London Branch” 
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Ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt må denne vurdering dog give anledning til større tvivl; 

Hvornår er der tale om beslutninger, der kan tages fra toppen i en koncern og hvornår er der ikke.   

På den anden side, tillægger Skatterådet dispositionsretten over pengestrømmen større værdi, og 

underminerer således betingelsen om, at pengestrømmen skal ud af MDO’ens rækkevidde. I 

henhold til Skatterådets afgørelse, tillægges det ligeledes ikke vægt, hvad pengestrømmen bruges 

til, men hvem der har taget beslutning vedrørende denne pengestrøm. Ligeledes tillægges timingen 

i handlingerne vægt, hvilket underbygger påstanden vedrørende beslutningskompetencen i 

forbindelse med pengestrømmen.  

Dette kan muligvis skyldes den begrænsede mængde af fortolkningsbidrag OECD’s MDO tilbyder. 

Analyseres, der udelukkende på selskaberne i Luxembourg, kan to argumenter fra Skatterådet dog 

anerkendes;  

På baggrund af definitionerne i kommentarerne til MDO’en, kan det indikeres, at der er tale om, at 

det nederste Luxembourgske holdingselskab er et gennemstrømningsselskab195 hvor der er tale om 

et selskab med begrænset aktivitet196 samt at selskabet ikke har nogen ansat eller en selvstændig 

bestyrelse. 

Bevægelsen af pengestrømmen kan tyde på, at beslutningerne blev taget et andet sted fra en S S.a.r.l 

selv, med henblik på, at modtagelsen af udbyttet og udstedelsen af det konvertible lån skete samme 

dag. Spørgsmålet er her, om der således er tale om en beslutning ”som ligger udover den 

planlægning og styring på koncernplan, som sædvanligvis forekommer i internationale koncerner” 

eller ej. 

En udstedelse af et koncerninternt lån i den størrelsesorden, er ikke en beslutning, der forekommer 

hyppigt. Ligeledes er der tale om en driftsmæssig strategisk beslutning, der alt andet lige må være 

blevet vurderet nødvendig på baggrund af foregående due diligence undersøgelser, i relation til 

overtagelse af target-selskabet, der er foretaget af køber. Det må således antages at være omfattet af 

beslutninger, der kan, og bør, tages på koncernniveau. Ud fra den vurdering, ville argumentet om, at 

det ikke er S S.a.r.l, der tager beslutningen vedrørende udstedelsen af lånet, falde til jorden.  

                                                           
195 “Thus a conduit company can normally not be regarded as the beneficial owner if, though the formal owner of certain 
assets, it has very narrow powers which render it a mere fiduciary or an administrator acting on account of the interested 
parties” jf. afsnit 3.1.3. 
196 I form af ejerskab af aktier – se dog ”The fact that its main function is to hold assets or rights is not itself sufficient to 
categorise it as a mere intermediary, although this may indicate that further examination is necessary.” 
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5.1.3. SKM2016.72.SR 

5.1.3.1. Sagens faktum 

Sagen vedrører et dansk selskab, der agerer holdingselskab for et østrigsk selskab, der videre 

agerer holdingselskab for et schweizisk selskab. Det schweiziske selskab bliver frasolgt, hvorfor 

henholdsvis det danske og østrigske holdingselskab nu er overflødigt, som man søger at likvidere. 

Spørgsmålet er her, hvilke skattemæssige konsekvenser likvidationsudlodningen til det cypriotiske 

moderselskab vil have. 

Af sagen fremgår det, at det cypriotiske selskab har tre ansatte; en direktør og to finance managers. 

Selskabet har desuden egne lokaler lokaliseret på Cypern, og har været lokaliseret her igennem en 

længere årrække. Det cypriotiske selskab agerer holdingselskab, men har flere investeringer, 

hvorfor der er aktivitet i selskabet i form af investeringspleje, herunder administration og 

vedligehold af finansieringen samt tilkøb og frasalg. Dette selskab har ikke nogen formel 

udbyttepolitik, om end der dog er blevet udloddet udbytter førhen.  

Det cypriotiske selskab har ligeledes ført udbytter til moderselskabet lokaliseret på Bahamas. De 

udbytter der er ført ud, har periodevist oversteget de udbytter modtaget af datterselskaberne. 

Ligeledes har det cypriotiske selskab i nogle år udført et større beløb, end resultat efter skat.  

Spørgsmålene er dels, om der vil opstå en begrænset skattepligt af en udbytteudlodning fra det 

danske selskab til det cypriotiske selskab, dels om der vil opstå en begrænset skattepligt af en 

likvidationsudlodning fra det danske selskab til det cypriotiske selskab. 
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5.1.3.2. Strukturoversigt 

 

5.1.3.3. Afgørelse  

SKAT afviser at tage stilling til Spørgers spørgsmål i denne sag på baggrund af, svaret ikke kan 

afgives med den fornødne sikkerhed, som krævet i et bindende svar197. SKAT begrunder deres 

beslutning med følgende årsager: 

SKAT har udfordringer ved at tage stilling til, hvem der er den retmæssige ejer af begge 

udlodninger. SKAT tillægger igen dispositionsretten over udbytterne vægt, hvilket ifølge SKAT ikke 

taler for det cypriotiske selskabs sag. Dette er underbygget af det faktum, at der er blevet udloddet 

større udbytter end hvad de henholdsvis har modtaget fra datterselskaber, samt resultat efter skat.  

På baggrund af at der reelt set er aktivitet i selskabet, underbygger udbyttestrømmene dog en 

mistanke om, at selskabet reelt set er et gennemstrømningsselskab. SKAT rejser en usikkerhed ved 

om de udbytter, der modtages fra det danske selskab rent faktisk vil blive anvendt til de formål, 

selskabet nævner.  

                                                           
197 SKAT har muligheden herfor jf. SFL § 24, stk. 2 
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SKAT bemærker i denne henseende, at man ikke kan ’øremærke’ penge til et specifikt formål, når 

mønstret i pengestrømmene viser noget andet. SKAT vurderer derfor, at det cypriotiske selskabs 

ansatte bestrider en administrationsfunktion frem for reelle beføjelser til at foretage dispositioner 

over midlerne.  

SKAT udtaler således, at ”(…) finder efter en samlet konkret vurdering, hvor der særligt er lagt vægt 

på de tidligere års udbyttemønstre i Cypern-selskabet, på de ansattes funktioner og lønninger i 

Cypern-selskabet, og på at SKAT ikke mener, at man kan “øremærke” penge til bestemte formål, at 

spørgsmålet ikke kan besvares med fornøden sikkerhed, jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2.” 

Samme argumentation anvendes i spørgsmål to vedrørende likvidationsudbyttet. Overordnet 

mener SKAT ikke, at der ikke skal tages stilling til LL § 3, da der ikke eksplicit er spurgt hertil, 

hvorfor dette er et nyt, selvstændigt spørgsmål.  

Slutteligt blev der søgt om genoptagelse af sagen. SKAT afviste dog igen at tage stilling til 

spørgsmålene, med begrundelse om, der ikke var tilvejebragt nye oplysninger i sagen, hvorfor 

sagens faktum ikke har ændret sig tilstrækkeligt til, at sagen bør genoptages.   

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse. 

5.1.3.4. Kommentarer til afgørelse 

Denne sag var en af de første af sin art, hvor flere havde forventet, at LL § 3 ville blive bragt i spil198. 

Det, at SKAT gør brug af muligheden for ikke at afgive svar, giver anledning til flere problemer. Det 

bør nævnes, at der i forbindelse med det bindende svar, ikke eksplicit er spurgt ind til relevansen af 

omgåelsesklausulen, om end sagen viser sig at være oplagt til netop at blive behandlet inden for 

dette emne.  

Det første problem er, at sagen umiddelbart ser ud til at være en oplagt mulighed for at få skabt 

klarhed på området. Et signal, der bliver sendt ved, at SKAT ikke aktivt selv går ind i sagen er, at 

lovgivningen bag er en uhåndgribelig størrelse, som et resultat af den brede formulering samt den 

manglende eksemplificering mm. Det kan mistænkes, at SKAT ikke selv føler sig på sikker grund i 

forhold til, hvordan der skal fortolkes199. 

                                                           
198 Bjørn & Rønning (2016) 
199 ” (…) skatteministeren under lovforberedelsen gennemgribende nægtede at redegøre for, hvorvidt konkret opstillede 
eksempler ville være omfattede. Ministeren henviste til, at der ville være tale om en konkret vurdering fra sag til sag baseret 
på de faktiske forhold, hvorfor det ikke var muligt at svare på mere generelt opstillede eksempler.” jf. Tolstrup & Bjørnholm 
(2017) 
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På den ene side bærer afgørelsen tydeligt præg af en subjektiv afvejning i forhold til, hvad 

pengestrømmen anvendes til. Velvidende at der ikke tages stilling til, hvorvidt LL § 3 finder 

anvendelse, er dette dog, på tidspunktet for afgørelsen, gældende ret. Man må derfor formode, at 

kravet om den objektive vurdering på baggrund af relevante fakta stadig må være gældende, hvilket 

vurderes ikke at være opfyldt ved denne afgørelse.  

På den anden side, kan man følgelig argumentere, at der forelå en objektiv vurdering, men at denne 

objektive vurdering havde et negativt udfald. Dette vil dog være en noget søgt forklaring, da man 

må formode, at dette ville fremgå af afgørelsen. 

Det afledte problem af ovenstående udfordring, er dernæst retsstillingen for den enkelte 

skatteyder. Problemerne bag SKATs manglende svar bidrager blandt andet til en manglende 

retssikkerhed på området. Skatteyderen vil i sådan en sammenhæng være tilbageholden , og kan 

i den forbindelse blive usikker på, hvad en given overførsel af pengestrømme vil medføre.  

Hvad der er særligt bemærkelsesværdigt er, at SKAT påpeger alle deres områder af tvivl i sagen. 

Hertil kunne der være efterspurgt mere information, hvilket der jf. skatteforvaltningsloven er 

hjemmel til, men som ikke blev udnyttet200.  

Hvis man kaster et blik på sagens indhold, er det interessant, i denne sammenhæng, at det 

cypriotiske selskab har en hel del investeringsaktiviteter, og har i denne forbindelse tre ansatte til 

at varetage disse aktiviteter; en direktør og to finance managers. Det lægger op til spørgsmålet om, 

hvorvidt direktøren i sig selv har beføjelser til at råde over de udloddede udbytter.  

Af sagen kan der udledes, at SKAT kaster et negativt lys på, at der udloddes udbytter, der:  

- Er større end de udbytter der er modtaget af datterselskaber.  

- Er større end resultatet efter skat.  

Hvad sagen, i forfatterne af denne afhandlings mening mangler, er noget mere information omkring 

disse udbytteudlodninger. På den ene side kan det sagtens være muligt, at der allerede lå frie 

reserver i selskabet201, hvorfor det på enkeltstående år ville være muligt at udlodde større udbytter 

end hvad der svarer til resultat efter skat. Dette synes SKAT ikke at tage stilling til. 

På den anden side, er forfatterne af denne afhandling enige i betragtningen om, at en kontinuerlig 

udlodning af udbytte, der er større end de modtagne udbytter eller et resultat efter skat, kan sætte 

                                                           
200 Skatteforvaltningslovens § 24, stk. 1, 2. pkt.  
201 I form af udbytteudlodninger fra andre datterselskaber tidligere år, således der er ophobet sig en størrelse på den frie 
reserve 
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påstanden om, at der ikke blot er tale om et gennemstrømningsselskab under pres. Likviditeten der 

udloddes, må alt andet lige stamme et sted fra.  

5.1.4. SKM2016.222.SR 

5.1.4.1. Sagens faktum 

Sagen vedrører udbytteudlodninger, både en historisk og en fremtidig, fra blandt andet Danmark, 

der føres op gennem en struktur af selskaber og ender i et selskab lokaliseret i Luxembourg. Herfra 

benyttes det udloddede udbytte til geninvesteringer i selskaber i strukturen, til koncerninterne lån 

samt til opkøb af selskaber. I selskab J, er der etableret en investeringskomité, som har 

beslutningsbeføjelser i forhold til hvilke investeringer, der skal foretages på vegne af koncernen. 

Spørger har fremvist dokumentation, der bevidner, at disse midler tilbageinvesteres ned, i nye 

porteføljeselskaber.  

I selskab C (en transparent enhed), der er administrator af koncernens holdingselskaber. Denne 

administrator har egne lokaler, medarbejdere, direktører samt en bestyrelse.  

Det udloddende selskab, havde tilbageholdt et beløb svarende til kildeskat, på det første udbytte, og 

ville ikke foretage den sekundære udbytteudlodning, hvis der kom et negativt udfald i dette 

bindende svar.  

 



70 
 

5.1.4.2. Strukturoversigt 

 

5.1.4.3. Afgørelse  

Vedrørende det historiske udbytte, finder SKAT det luxembourgske selskab som værende den 

retmæssige ejer af disse udbytter. SKAT tillægger det vægt, at selskabet, der modtager 

udbytteudlodningerne, har en investeringskomité, der står med en beslutningsret over 

investeringerne, der skal foretages på vegne af selskab J. Derudover, tillægger SKAT ligeledes vægt, 

at disse investeringer rent faktisk udføres. Dette var, i det konkrete tilfælde, bakket op af 

dokumentation for den påtænkte investering. 

SKAT lægger det, af Spørger oplyste til grund, at det udloddede udbytte vil blive anvendt til at 

foretage reinvestering i et porteføljeselskab. SKAT lægger vægt på, at en sådan reinvestering er 

kommercielt og forretningsmæssigt begrundet. Vedrørende det fremtidige udbytte, tillægger SKAT 

igen vægt, at pengestrømmen reinvesteres og anvendes til enten at nedbringe gæld og/eller at 

foretage køb af nye porteføljevirksomheder. Ligesom den historiske udlodning vil den fremtidige 

udlodning ikke blive først videre ud af medlemsstaterne.  

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse. 
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5.1.4.4. Kommentarer til afgørelse 

Denne sag er et eksempel på, hvorledes SKAT anerkender, at der er tale om udloddede midler, der 

skal bruges til geninvestering.  

SKAT tillægger det således værdi, at selskabet, der modtager pengestrømmen, har en selvstændig 

investeringskomité, og således har dispositionsretten over den pågældende pengestrøm, hvilket i 

dette konkrete tilfælde bakkes op af, at det faktum, at der kan fremvises konkret dokumentation for 

hvordan midlerne skal geninvesteres. LL § 3 bliver ikke involveret, da det vurderes, der ikke er et 

element af omgåelse i sagen. Samme udfald havde næppe været tilfældet, såfremt midlerne ikke var 

blevet geninvesteret som tilfældet i denne sag.  

SKAT lægger i sagen vægt på, ”at det kan lægges til grund, at udbyttet vil blive anvendt til at foretage 

reinvestering i et porteføljeselskab, som er kommercielt og forretningsmæssigt begrundet”. 

Hvad der dog kan konkluderes er, at selskab J må siges at have en selvstændig, kommerciel 

substans. Selskabet har således en investeringskomité, der har beslutningskompetence til at 

foretage investeringer på vegne af koncernen. En sådan investeringskomité indeholder næppe 

mange personer eller har et stort kontor tyder på, at SKAT skeler mere til substansen i 

stillingsbetegnelserne og beslutningskompetencerne end hvor mange personer, der er ansat, hvor 

stort kontoret er mm.. Dette falder i spænd med en substance-over-form betragtning, hvor det 

faktiske indhold tillægges vægt fremfor hvordan selskabet er på papiret.  

5.1.5. SKM2017.74.SR 

5.1.5.1. Sagens faktum 

I denne sag er der tale om et opkøb af et dansk selskab, hvor Spørger ønsker at få klarlagt de 

skattemæssige konsekvenser ved en udbytteudlodning fra det danske selskab.  

Koncernen ledes fra, og er hjemmehørende i, USA. Koncernen har været en global spiller på deres 

respektive markeder i over 25 år med samlet set 650 ansatte. De fleste af koncernens 

datterselskaber generer et positivt cash flow, og bag koncernen består ejerkredsen af 

pensionskasser, kapitalfonde samt ledende medarbejdere.  
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Ved finansieringen, til opkøbet af det danske H1, har G2 LLC optaget ekstern finansiering. Denne 

eksterne finansiering ydes derefter som et tilskud ned i G3202. G3 Holding yder et koncerninternt 

lån til det britiske selskab, G5. Årsagen herfor er, at der i G5 foreligger likvide beholdninger, som er 

fastlåst i det britiske selskab af selskabsretlige årsager203. 

Ved at få et koncerninternt lån, kan dette samt overskydende likvide midler løsgøres og anvendes 

som et lån til G4, som opkøber det danske selskab, H1. Der opnås således en likviditetsmæssig 

effektivisering ved etablering af denne lånestruktur204. 

Det pointeres at både G2 LLC, G3 Holdings og G4 Holdings er gyldige amerikanske selskaber, 

underlagt amerikansk selskabsbeskatning.  

Årsagen til, at G4 Holdings køber det danske selskab er, at man ønsker at gøre G4 Holdings til et 

fælles holdingselskab for de europæiske aktiviteter for at opnå forbedringsmuligheder i 

likviditetsstyringen. De selskabsretlige forhold i det engelske selskab, G5, besværliggør 

likviditetsstyringen og begrænser mulighederne for udlodninger til moderselskabet. Det danske 

selskab, H1 har et amerikansk datterselskab, H2, som overdrages til et amerikansk selskab i 

koncernen, hvorefter der under G4 Holdings kun er europæiske selskaber.  

Ledelsen i G4 Holdings, der består af en bestyrelse, udgøres af en CEO og en CFO fra G2 LLC som 

ikke modtager særskilt vederlag for denne stilling. Begge har tilsammen det overordnede ansvar 

for strategi og den daglige drift. Ydermere foreligger der en selskabsretlig forpligtelse til kun at 

udlodde udbytter, der er økonomisk ansvarlige og som ikke må videreudloddes straks.  

I det danske selskab er der på opkøbstidspunktet en negativ egenkapital. I år to og tre forventes det, 

at udloddes udbytte. Disse udbytter vil blive brugt til tilbagebetaling af koncerninterne lån og 

udlodninger til G2, der således kan tilbagebetale det eksterne lån.  

  

                                                           
202 En væsentlig bemærkning hertil er, at uanset om dette var foretaget som tilskud eller lån, ville det blive behandlet på 
samme måde da begge selskaber indgår i samme regnskabs- og skattemæssige202 afrapportering til de amerikanske 
myndigheder, hvorfor det effektivt set ikke udgjorde nogen forskel. 
203 Årsagen herfor er ikke uddybet nærmere. Engelske selskabsretlige regler er ikke genstand til behandling i denne 
afhandling.  
204 Hvilket ligeledes medfører en forbedret likviditetsmæssig situation på koncernniveau.  
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5.1.5.2. Strukturoversigt 

 

5.1.5.3. Afgørelse  

SKAT tillægger vægt, at G4 Holdings i sig selv ikke har aktivitet, ansatte eller en direktion, men en 

bestyrelse bestående af CEO og CFO fra G2 LLC. SKAT bemærker ligeledes, at der er tale om 

sammenfald mellem ledelsen i henholdsvis G4 Holdings og G2 LLC. SKAT lægger til grund ved 

besvarelsen, at udbytteudlodningen fra H1 ApS, som efter det oplyste strømmer op gennem 

koncernen til G2 LLC, anvendes til at tilbagebetale det eksterne banklån. 

Ud fra denne betragtning, er det SKATs vurdering, at udbyttet således har et forudbestemt formål, 

der ligger udover beføjelserne G4 Holdings bestyrelse. Dette er til trods for, at den selskabsretlige 

bestemmelse gør, at der ikke er tilladelse til at udlodde udbytter, som ikke er finansielt forsvarlige.  
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Hertil kommer, at ledelsen i G4 Holdings er sammenfalden med ledelsen i G2 LLC, og at ledelsen 

ikke modtager et særskilt vederlag for deres positioner i G4 Holdings indebærer, at det reelt er G2 

LLC, der har dispositionsretten over det påtænkte udbytte. SKAT vurderer således, at G2 LLC er den 

retmæssige ejer af udbyttet. 

På baggrund af en konkret vurdering af faktum finder SKAT, at G2 LLCs optagelse af et eksternt 

banklån, interne transaktioner, herunder pengestrømmene internt i koncernen, i form af 

udlodninger og tilbagebetaling af gæld samt G2 LLCs afdrag på den eksterne gæld, er 

forretningsmæssigt begrundet. 

På baggrund af denne konstatering, vurderes det, at transaktionerne er forretningsmæssigt 

begrundet, og omgåelsesklausulen finder derfor ikke anvendelse. Dette er af SKAT begrundet i ”Idet 

der lægges vægt på, at G2 LLC og G3 Holdings Inc. Begge anses som værende selskaber i USA i henhold 

til amerikansk føderal indkomstskat og begge er underlagt føderal indkomstskattepligt I USA finder 

SKAT ud fra en konkret vurdering af sagens omstændigheder(…)”. 

SKAT tillægger vægt, at koncernen har været på markedet i over 25 år. De anerkender, at der er tale 

om gennemstrømning, men vurderer ikke dette som værende et misbrug, da det øverste selskab i 

koncernen kan modtage udbytter skattefrit, havde H1 udbetalt udbyttet direkte til G2 LLC205 på 

baggrund af den dansk-amerikanske DBO. Derudover, så er G2 LLC et selskab med operationelle 

aktiviteter, en ledelse bestående af bestyrelse og direktion samt 450 ansatte, der alle modtager 

vederlag på baggrund af, for selskabet, normale vilkår. På baggrund af ovenstående, ifalder 

udbytteudlodningerne således ikke dansk kildeskat. 

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse. 

5.1.5.4. Kommentarer til afgørelse 

Udfaldet i denne sag er næppe så interessant som argumenterne, der leder frem til udfaldet af 

sagen. Hvad der dog er værd at bemærke i denne sammenhæng er, at Danmark har indgået en DBO 

med USA206, hvilket er årsag til den undladte beskatning. Det er derfor tvivlsomt om SKAT var 

kommet frem til samme afgørelse, såfremt den retmæssige ejer af pengestrømmen havde været 

hjemmehørende i en stat med lav beskatning.  

Til trods for dette, tillægger SKAT således vægt, at skal der være tale om en selvstændig autonomi, 

herunder være i besiddelse af en dispositionsret, skal ledelsesfunktionen være uafhængig af 
                                                           
205 Dette følger af § 2, stk. 1, litra c, 3. pkt.,”frafaldes udbytteskatten … frafaldes eller nedsættes bl.a. i medfør af en 
dobbeltbeskatningsoverenskomst” 
206 http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster  

http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster
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moderselskabets ledelse, i den forstand, at der ikke er sammenfald mellem ledelsen i begge 

selskaber. Ligeledes tillægges det vægt, at denne ledelse bør have en form for aflønning for deres 

positioner i selskabet. Hvorledes denne sammenhæng er relevant, uddybes ikke yderligere.  

SKAT vurderer således, at udbyttet er udsat for et forudbestemt formål, bestemt af det oven 

liggende selskab, i form af tilbagebetalinger på gæld. Dette argument kan dog virke besynderligt. 

Årsagen hertil er, at et af de strategiske formål med et holdingselskab, som nævnt i afsnit 2.2.2.2.1 

om holdingselskabers finansieringsmæssige årsager, er at optage finansiering ved at det oven-

liggende selskab kan stille sikkerhed med anparter/aktier, hvorfor det er naturligt, at et 

koncerninternt lån skal tilbagebetales. Sker dette ikke, vil det desuden være i strid med 

bestemmelserne om, at koncerninterne transaktioner skal ske på markedsvilkår, da selskabet i så 

fald vil opnå en låneaftale, som ikke ville være indgået, havde begge selskaber været uafhængige 

parter. 

I denne pågældende sag udtaler SKAT, at tilbagebetaling på ekstern gæld, ved brug af 

koncerninterne udlodninger, i det konkrete tilfælde er forretningsmæssigt begrundet. Hvad der i 

dette tilfælde kunne være interessant at undersøge, er om det ligeledes er forretningsmæssigt 

begrundet, såfremt det ultimative moderselskab ikke havde været placeret i en EU-stat eller en 

DBO-stat, om end betalingen af gælden ville blive foretaget af et selskab placeret i en EU-stat eller 

en DBO-stat.  

SKAT tager udgangspunkt i to grundlæggende forhold; i) at dette selskab er etableret jf. lokal 

selskabsskattelovgivning og ii) begge er undergivet lokal selskabsskattelovning. Derudover 

tillægges det vægt, at koncernen har eksisteret igennem længere tid samt omfanget af den 

økonomiske aktivitet, der udøves. 

5.1.6. SKM2017.333.SR 

5.1.6.1. Sagens faktum 

Sagen drejer sig om fraflytning af et dansk selskab til Luxembourg. Årsagen hertil begrundes med 

”et selskabs- og skatteretlige synspunkt”. Spørger ønsker således, at forenkle koncernstrukturen og 

give et retvisende billede af koncernens økonomiske virkelighed, herunder skabe større 

transparens i strukturen. Umiddelbart før udflytning af det danske selskab, påtænkes det at flytte et 

selskab fra Bahamas til Luxembourg.  

Det er særligt vigtigt at have disse to flytninger in mente ved behandlingen af denne sag. Det danske 

selskab blev stiftet på et tidspunkt, hvor Danmark havde et favorabelt klima for etableringen og 
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brugen af holdingselskaber. Det danske selskab har aldrig modtaget eller videreudloddet udbytter, 

hvilket har været formålet fra start jf. en udbyttepolitik etableret siden selskabets grundlæggelse. 

Derudover, vil to selskaber lokaliseret på De Britiske Jomfruøer, med ledelsens hovedsæde i 

Danmark, ophøre sin danske skattepligt. Omstruktureringen vil ikke blive udført, medmindre der 

opnås et positivt udfald af det bindende svar.  

Sagens omdrejningspunkt er den skattemæssige behandling af afståelsen af aktiver og passiver, der 

opstår ved fraflytning fra Danmark jf. SEL § 5. I SEL § 5 stk. 5, statueres der, at dette skal betragtes 

som en udlodning af likvidationsudlodning i overensstemmelse med LL § 16 A, stk. 2, litra 3). 

 

5.1.6.2. Strukturoversigt 

 

 

 

5.1.6.3. Afgørelse  

SKAT påpeger, at H3s placering er af væsentlig betydning, og påpeger ligeledes at såfremt selskabet 

bibeholder dens hjemsted på De Britiske Jomfruøer, med ledelsens hovedsæde på Bahamas, vil 

dette udløse en begrænset skattepligt på likvidationsudlodningen.  
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En flytning af H3 fra et ikke-EU-land, og/eller et ikke-DBO-land, til Luxembourg, forudsat, at der er 

tale om et selvstændigt skattesubjekt, vil derfor omkvalificere udlodningen fra udbytte til 

aktieavance. SKAT konkluderer i denne sammenhæng, at der opnås en klar skattemæssig fordel ved 

at flytte selskabet fra De Britiske Jomfruøer til Luxembourg, da pengestrømmen i så fald vil falde 

ind under EU fællesskabets regler om aktieavancer mm.  

SKAT anerkender, at spørger har begrundet omstruktureringen med, at man vil forenkle 

strukturen. I samme ombæring anfægter SKAT ligeledes, hvilke kommercielle årsager, der skulle 

begrunde denne handling, da Spørger ikke har dokumenteret dette. SKAT kommer således frem til, 

at denne omstrukturering er dannet med henblik på at opnå en skattemæssig fordel, hvorfor 

omgåelsesklausulen finder anvendelse. Dette kan virke mærkværdigt, da man netop må formode, at 

der er en interesse i at bringe selskaber ud af lav-skattelande.  

Spørger har som nævnt begrundet, at strukturen skulle forenkles med henblik på at afspejle 

koncernens økonomiske virkelighed. Formålet med det danskplaceret selskab, H1, har således 

aldrig været andet end at skulle agere rent holdingselskab. Aktiviteterne er udelukkende af 

udgiftsmæssige karakterer, herunder udgifter til revisorer og selskabsadministratorer, som ønskes 

nedbragt. SKAT anerkender, at det fra et udgiftsmæssigt synspunkt giver mening at have to 

selskaber i samme land.  

SKAT pointerer i forbindelse med denne anerkendelse, at der ikke er statueret, at der vil ske en 

samlet besparelse ved at flytte både H1 og H3 til samme land, i dette tilfælde Luxembourg. 

Ligeledes, mangler SKAT også yderligere kommercielle begrundelser for hvorfor flytningen fra De 

Britiske Jomfruøer til Luxembourg finder sted. 

Afgørelsen giver også indikationer på rækkevidden af LL § 3. Et eksempel fra FSR207 bringes i denne 

i spil af Spørger, om hvorvidt opfyldelse af objektive kriterier kan udløse misbrug, under henvisning 

til, at der ikke er tale om en proforma flytning af selskabet fra De Britiske Jomfruøer. SKAT undlader 

at kommentere på dette. I stedet erklæres der, at ”ethvert arrangement eller enhver transaktion skal 

fortolkes bredt og omfatter enhver aftale, fælles forståelse, ordning, transaktion eller serie af 

transaktioner uanset, om man kan støtte ret på det eller ej.” 

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse. 

                                                           
207 Skatteministeriets eksempel omfatter en situation, hvor et selskab i år 1 ejer 9 % af et datterselskab. I år 2 erhverves 
der yderligere 1 % ejerskab, således der opnås 10 % ejerskab og derved kan der modtages skattefrie udbytter jf. 
direktiverne. SKAT afviser at kommentere yderligere på eksemplet, under henvisning af at SKAT mangler yderligere 
oplysninger i sagen. 
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5.1.6.4. Kommentarer til afgørelse 

Denne afgørelse har mange facetter, der diskuteres. Om end udfaldet af denne afgørelse ikke giver 

indikatorer, der er skrevet i sten, viser den dog alligevel intentioner fra SKAT. 

Som nævnt i afsnit 3.3.2 om omgåelsesklausulens indhold, findes der i forarbejderne til 

lovgivningen en relativt bred rækkevidde på omgåelsesklausulen, hvilket SKAT i denne 

sammenhæng får udnyttet. Spørger ønsker at bringe et selskab fra et såkaldt skattely-land til et 

ikke-skattely land, med begrundelse i at spare på udgifterne forbundet til de overflødige 

holdingselskaber, og at koncernen skal afspejle den økonomiske virkelighed.   

Som det ses i kapitel 3 om minimering af skatteplanlægning, er en del af formålet bl.a., at man vil 

minimere brugen af disse lande i internationale konstruktioner. Dernæst, må det formodes, at man 

ønsker at bringe selskaber tilbage fra skattely, for at øge transparensen i koncernstrukturer.  

Såfremt SKAT ønsker at gå i en retning af at anvende omgåelsesklausulen ved situationer, hvor 

koncerner forsøger at flytte led af deres koncern ud af skattely og tilbage til EU-lande, vil der på 

baggrund af vurderingen i denne sag, ikke være det store incitament til at øge transparensen. 

Omvendt kan det siges, at der på sigt vil være en gevinst, medmindre det påtænkes, at 

omgåelsesklausulen skal finde anvendelse ved alle fremtidige udlodninger efter et selskab er flyttet 

til en medlemsstat.  

Sagen viser endvidere, at effekten af omgåelsesklausulen også har en omfattende geografisk 

rækkevidde. Den del af omstruktureringen, der udløser omgåelsesklausulens anvendelse, er en 

flytning fra De Britiske Jomfruøer til Luxembourg – altså ikke en del, der direkte har med den 

danske flytning at gøre. Dette underbygger lovforarbejderens udarbejdelse og tanker bag loven; 

den skal være bred og kunne ramme både hele strukturer samt dele af en samlet struktur208.   

Vedrørende det kommercielle formål, bringes der i spil, at man ønsker at slanke koncernen og 

spare på selskabsadministratorer samt revisorer. Dette anerkender SKAT, såfremt det kan bevises, 

at der sker en faktisk besparelse. Dette er ikke fremlagt, men giver en indikator på, at såfremt man 

bruger et besparelsesargument som årsag, skal dette kunne påvises.  

Hvad der på den ene side er overraskende er, at SKAT kræver yderligere begrundelse i form af 

yderligere kommercielle formål til flytningen. Dette giver selvsagt myndighederne en form for 

elastik til at vurdere mængden af kommerciel årsag, og skaber ligeledes yderligere usikkerhed; er 

der tilstrækkeligt kommercielt formål i et givent forløb eller ej?  

                                                           
208 Se afsnit 3.3 om udformningen og implementeringen af den internationale omgåelsesklausul 
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Bevisbyrden kan derfor konkluderes at være relativt hård, og vil være svær for mange selskaber at 

løfte. Fra et forretningsmæssigt synspunkt, er det normalt at udføre handlinger baggrund af 

besparelser, for optimering af et selskabs pengestrøm. Hvorfor der her skal yderligere 

kommercielle formål til, virker en anelse uforstående.  

På den anden side giver dette god mening i forhold til lovgivers formål om at dæmme op for 

proforma opsætninger. Det kan være relativt let at argumentere for en besparelse, og når denne 

ikke bakkes op af objektive kriterier209, vil det være let at basere sin omstrukturering på sådan en 

besparelse.   

Overordnet kan man altså sige, at afgørelsen ikke giver meget klarhed omkring hvordan man skal 

forvente udviklingen i anvendelsen af LL § 3. Dette bidrager til den meget lidt ønskede situation, 

hvor retssikkerheden ikke øges, og der ikke skabes et grundlag for forståelsen af anvendelsen af LL 

§ 3.  

5.1.7. SKM2017.626.SR 

5.1.7.1. Sagens faktum 

Spørger i denne sag er på nuværende tidspunkt en del af en hollandsk koncern, med en trust 

placeret på Jersey, som ultimativ moder. Koncerndiagrammet nedenfor viser strukturen før 

omstrukturering samt effekten af den påtænkte omstrukturering. Hovedformålet med 

omstruktureringen er, at koncernen vil forsimple koncernstrukturen for at afspejle koncernens 

økonomiske virkelighed samt reducere omkostningsniveauet.  

Det særlige ved denne sag er, at trustens formål er beskyttelse af familieanliggender mod 

offentligheden ikke får kendskab til den bagvedliggende families økonomi. De hollandske 

myndigheder har fuld adgang til de økonomiske forhold i denne trust. Trusten anses i hollandsk 

skatteret for at være transparent, hvorfor skattepligten falder på personerne bag trusten. Disse er 

fuldt skattepligtige til Holland.   

Den påtænkte forenkling af koncernstrukturen sker ved en todelt handlingsplan. Den første del 

består i, at H1, H2 og H6, er placeret på Jersey, bliver likvideret og erstattet med et hollandsk 

holdingselskab, der skal agere moderselskab i koncernen. Dernæst sker der en likvidation af det 

danske selskab, hvorefter der udloddes et likvidationsprovenu til det hollandske NewCo. 

Udlodningen sker ikke videre op gennem strukturen.  

                                                           
209 Der kunne eksempelvis inkluderes en form for proportionalitetsbetragtning, alternativt opsætning af objektive 
kriterier for at opnå en minimumsbesparelse, enten nominelt eller en procentsats. 
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5.1.7.2. Strukturoversigt 

    

 

5.1.7.3. Afgørelse 

Denne sag omhandler primært likvidationsudlodningen fra det danske selskab, og op gennem 

strukturen som vist ovenfor. SKATs vurdering i denne sag beror på, at omgåelsesklausulen end ikke 

finder anvendelse. Årsag følger nedenfor.  

SKAT anerkender, at begrebet ”retmæssig ejer”, skal fortolkes i den internationale forståelse, i 

overensstemmelse med OECD’s MDO. Endvidere anerkender SKAT, at det hollandske NewCo bliver 

den retmæssige ejer af dette likvidationsudbytte. Der er i partnernes anbringender anført, at den 

omtalte udlodning, forbliver i det hollandske NewCo, og således ikke går videre op i Trusten 

placeret på Jersey, eller placeres i andre selskaber end NewCo, hvilket ligeledes tillægges vægt.  

SKAT anerkender, at der er tale om en skattemæssig fordel da likvidationsudbyttet vil blive 

beskattet som en aktieavance. I samme ombæring nævnes det, at omgåelsesklausulen kun finder 

anvendelse hvis der opnås en uberettiget fordel. SKAT finder, på baggrund af en konkret og objektiv 

vurdering, at der således ikke er tale om en omgåelse.  

SKAT anerkender på den ene side, at etableringen af NewCo skaber en skattefordel for koncernen. 

På den anden side tillægges det tilstrækkeligt vægt, at dels etableres NewCo i Holland, dels er alle 

selskaber i strukturen hollandske (efter omstruktureringen), med undtagelse af trusten, samt alle 
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ultimative ejere af trusten er skattepligtige til Holland. I kraft af, at NewCo statueres som retmæssig 

ejer, mener SKAT således ikke, at omgåelsesklausulen finder anvendelse. Likvidationsprovenuet 

betragtes derfor ikke at være omfattet af den danske skattepligt.  

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse. 

5.1.7.4. Kommentarer til afgørelse 

SKAT kommer, måske overraskende, frem til at Spørger ikke ifalder en skattepligt af 

likvidationsudlodningen. Hvad der i denne sag er værd at bemærke er, at al aktivitet i koncernen 

samles i Holland samt transparensen i trusten placereret på Jersey.  

SKATs konklusion om, at omgåelsesklausulen ikke finder anvendelse, kan give anledning til 

bemærkninger, da det begrundes, at der ikke sker en uberettiget skattemæssig fordel ved den 

påtænkte omstrukturering. Man kan derfor udlede, at dette skaber grundlag for en ny diskussion; 

hvad er en berettiget skattemæssig fordel, og hvad er en uberettiget skattemæssig fordel? 

På den ene side, må en berettiget skattemæssig fordel, på baggrund af denne afgørelse, kunne 

udledes at være, en fordel, der opnås så længe man opholder sig inden for medlemsstaterne. Der 

kan således være tale om en fordel på nogle få procenter (i form af forskellen på skatteprocenten 

mellem, i dette tilfælde, Danmark og Holland). På den anden side, må det formodes, at en besparelse 

fra en dansk skatteprocent til en meget lav skatteprocent (alternativt nul), må formodes at være en 

uberettiget skattemæssig fordel. 

En sådan diskussion er på mange måder uhensigtsmæssig, da det vil være svært at undgå et 

subjektivt element i diskussionen. Medmindre man laver et objektivt kriterium, som eksempelvis 

set i SEL § 2, stk. 2, litra d), sidst pkt., vedrørende modtager af rente, som skal være eksponeret for 

en skatteprocent på ¾-dele af den danske, vil diskussionen om hvorvidt en skattefordel er 

uberettiget eller ej, i høj grad være baseret på en konkret vurdering, herunder et væsentligt 

element af subjektivitet. I så fald, at der indføres et sådant objektivt kriterium, vil således være et 

fælles udgangspunkt for vurderingen af, om en skattefordel er berettiget eller uberettiget og 

ultimativt giver en større retssikkerhed hos den enkelte skatteyder.  

Konkrete vurderinger er i mange henseender fornuftigt, da der tages højde for de konkrete forhold i 

den pågældende sag. Omvendt set giver et retsområde, præget af en høj grad af konkrete 

vurderinger, dog også et moment af usikkerhed når der er tale om områder, hvor der ikke er megen 

praksis. Dette er blandt andet tilfældet med området vedrørende den internationale 

omgåelsesklausul.  
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Hvad denne sag giver anledning til er, at uanset hvorvidt pengene var blevet ført videre op til 

Trusten, ville de hollandske myndigheder have fuld indsigt i denne transaktion, og således haft en 

mulighed for at beskatte udlodningen ved at beskatte ejerne bag Trusten. Spørgsmålet er således, 

om udfaldet havde været det samme, og skatteeffekten stadig var blevet betragtet som en ikke-

uberettiget skattefordel, dels hvis de ultimative ejere af Trusten ikke havde været lokaliseret i et EU 

eller DBO land, eller, hvis ikke et EU-land havde haft fuld indsigt i Trustens bogføring, således der er 

fuld transparens mellem myndighederne og den pågældende Trust.   

5.1.8. Konklusioner på SKATs praksis 

Som det forrige afsnit bekræfter, er spørgsmålet om hvorvidt et arrangement, eller en transaktion, 

er i besiddelse af et kommercielt formål; et retsområde, der er præget af høj grad af skøn. 

Som pointeret gennem afsnit 3.1 om begrebet ’den retmæssige ejer’ samt gennemgået i afsnittet 

straks ovenfor, er der store sammenfald mellem at have velbegrundede kommercielle årsager, der 

afspejler den økonomiske virkelighed samt det at være den retmæssige ejer af en pengestrøm. 

Ovenstående sagsgennemgang giver anledninger til refleksioner, hvorved dette nedenstående 

afsnit vil blive delt op i tre; et afsnit, der afspejler problemstillingen ved lovgivningen, et andet 

afsnit om det kommercielle formål vedrørende etableringer af selskaber og det sidste afsnit om 

udøvelse af omstruktureringer samt Generaladvokatens bud på den EU-retslige fortolkning af 

konceptet som helhed.   

Det skal i relation til omstruktureringer siges, at der er et stort antal forhold, der kan gøre en given 

omstrukturering meget situationsspecifik. Der vil igen her være tale om, indtil videre, generelle 

betragtninger, der gør sig gældende på omstruktureringer, hvorfor det ikke kan afvises, der vil 

være afvigelser i konkrete situationer.  

5.1.8.1. Problemstillinger reflekteret i afgørelser 

Af generelle betragtninger baseret på de udvalgte sager, er der ikke overraskende en naturlig 

skepsis, så snart et selskab er placeret i et land, udenfor EU-medlemskabet og/eller en DBO-stat, 

med et venligt skatteklima, på baggrund af formålet med placeringen i netop dette tredjeland.  

Ligeledes er der tale om et koncept der, trods tankegangen i regelsættet efterhånden har eksisteret 

i noget tid i dansk ret, stadig er præget af høj grad af usikkerhed210. 

                                                           
210 Eksemplificeret i 2016.72, hvor SKAT undlader at svare, til trods for at sagen blev genoptaget. Yderligere 
eksemplificeret i sag SKM2017.333.SR samt SKM2017.626.SR, hvor tilnærmelsesvis identiske fakta ender i to forskellige 
udfald.  
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Fra myndighedernes side er der ej heller megen opbakning til, at virksomheder skal kunne 

’ajourføre’ deres strukturer, og opnå målet om, at den økonomiske virkelighed skal afspejles i deres 

struktur, i forhold til at bringe selskaber og/eller midler ud fra et lav-skatteland211.  

Dette er særligt problematisk, da det ikke er længe siden, at Danmark var et favorabelt land, for 

internationale koncerner, at etablere et holdingselskab i. Dette er eksemplificeret i sagerne 

SKM2017.333.SR samt SKM2017.626.SR, hvor omstruktureringerne i begge tilfælde er drevet af 

lukning af holdingselskaber. SKAT vurderede i disse tilfælde, at omstruktureringer drevet af 

lukning af tomme holdingselskaber i sig selv ikke er kommercielt begrundet, mens 

omstruktureringer drevet af lukning af holdingselskaber med en mængde aktivitet, er kommercielt 

drevet212.   

Problematikken heri opstår den dag de internationale koncerner vil lave omstruktureringer for at 

nedbringe mængden af administration med dertilhørende omkostninger213. Med udgangspunkt i 

den brede fortolkning af LL § 3214, vil de internationale koncerner potentielt blive ramt af LL § 3 ved 

udlodningen af likvidationsudbyttet, hvilket kan afholde selskaber fra at foretage disse 

omstruktureringer, hvilket må siges som udgangspunkt at modvirke formålet med at mindske 

brugen af lav-skattelande, følgelig øge transparensen i internationale selskabskonstruktioner.  

Hvad der ligeledes er problematisk er, at den manglende tilgang til at anerkende udenlandske215 

selskabers lovlige indregistrering, samt opfyldelsen af den lokale skattepligt i det pågældende land. 

Vedrørende denne registrering og skattepligt, tages der kun højde for dette i én sag af de 

gennemgåede sager216, men tager ikke stilling til den gyldige selskabsregistrering samt opfyldelse af 

skattepligt, i forhold til holdingselskaberne.   

5.1.8.2. Kommercielle formål: substans af selskaber 

For kapitalfonden vil det være vigtigt at nedbringe den risikoeksponering, som skattemyndigheder 

i sagens natur udgør, og derved nedbringe risikoen for uforudsete skattebetalinger.  

Det er i denne forbindelse vigtigt at påpege, at nedenstående gennemgang, kun vil beholde sin 

relevans, såfremt SKAT og domstolene forholder sig til den linje, der er forelagt, og ikke afviger 

                                                           
211 Eksemplificeret I SKM2017.333.SR 
212 SKAT anerkender at et kommercielt formål kan være at slanke ens organisation i SKM2017.333.SR 
213 Omkostninger relateret til revisor, advokater mm. Som nævnt i SKM2017.333.SR kan dette retfærdiggøres, men der 
skal løftes en bevisbyrde for at der sker faktiske besparelser.  
214 Anvendelsen af den brede fortolkning blev statueret af SKAT i SKM2017.333.SR 
215 I denne henseende dog lokaliseret inden for medlemsskabet 
216 Se gennemgang af SKM2017.74.SR 
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væsentligt fra dette. Det anerkendes, at der er tale om konkrete vurderinger på baggrund af 

konkrete situationer, hvorfor der tages udgangspunkt i overordnede betragtninger.  

Til trods for, at SKAT lægger en uklar linje for, hvad der er at betragte som et kommercielt formål i 

forbindelse med brug af holdingselskaber, er der dog nogle bemærkelsesværdige punkter.  

5.1.8.2.1. Ad. Selskabsretlig autonomi 

Der er i flere sager henledt opmærksomhed til den selskabsretlige autonomi af et holdingselskab. 

Argumentationen vedrørende denne autonomi er blandt andet set i SKM2016.222.SR samt 

SKM2017.SR, hvor selskabets autonomi positivt tillægges vægt, modsat sagerne 2012.121.ØLR samt 

SKM2016.72.SR hvor der positivt lades forstå, at der er manglende selskabsretlig autonomi.  

Der laves dog ikke en entydig definition af hvordan et selskab opnår denne autonomi, hvorfor det 

beror på en konkret vurdering. Der er dog flere sager, der angiver Indikationer på, hvad der skal til 

for i SKATs øjne at opfylde kravet om en selskabsretlig autonomi.  

Hvorvidt en selskabsretlig autonomi i et holdingselskab er på sin plads, rejser dog en vigtig 

diskussion. Som nævnt i afsnit 2.2 om brugen af holdingselskaber, vil der oftest være begrænset 

aktivitet i et holdingselskab, jævnligt begrænset til blot at eje kapitalandele, facilitere 

koncerninterne lån m.v., hvorfor det i et begrænset omfang overhovedet giver mening at skulle 

have en selvstændig ledelse.  

5.1.8.2.2. Ad. Ledelseselement i holdingselskabet 

En måde at opnå en selskabsretlig autonomi i et holdingselskab, er ved at have et element af ledelse 

i holdingselskabet. Dette er af flere omgange de involverede sager217, og der stilles i denne 

sammenhæng en række indikationer på, hvad der skal til for at opnå tilstrækkeligt med ledelse, for 

at opnå selskabsretlig autonomi.  

5.1.8.2.3. Ad. Sammenfald i ledelsens sammensætning  

Ved brugen af holdingselskaber er det nærliggende, at ledelsen i det ultimative moderselskab også 

er ledelsen i holdingselskabet. Er der tale om en international koncern, vil det dog være 

nærliggende, at ledelsen af driftsselskabet også er ledelsen af holdingselskabet. Dette giver for så 

vidt mening, med tanke på den begrænsede aktivet i selskabet. 

Af SKM2017.74.SR tillægger SKAT vægt, at der er tale om personsammenfald mellem ledelsen i 

holdingselskab og moderselskabet. Ligeledes tillægger SKAT vægt, at ledelsen er aflønnet af 

                                                           
217 Nævnt i forskellige former i SKM2017.74.SR, SKM2016.72.SR, SKM2016.222.SR 
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moderselskabet, således at holdingselskabet ikke selv bærer omkostningerne vedrørende 

aflønning, gør at der ikke er tale om selskabsretlig autonomi.  

På trods af, at der er et krav om, at ledelsen skal være uafhængigt af moderselskabet, er der dog 

også indikationer på, at den blotte tilstedeværelse af uafhængige administrationsmedarbejdere ej 

heller er tilstrækkelig til at statuere selskabsretlig autonomi218. I SKM2016.72.SR anfægter SKAT  

brugen af administrationsmedarbejdere, og tillægger ligeledes dette værdi, i forhold til 

vurderingen, om selskabet har en selvstændighed. Der sker i denne sag en selvstændig aflønning af 

medarbejderne. SKAT finder i denne sammenhæng, at selskabet på baggrund af brugen af 

administrationsmedarbejdere, ikke opnår den nødvendige selvstændighed. 

På baggrund af ovenstående må det formodes, at en tilstedeværelse af en selvstændig ledelse, med 

dertilhørende selvstændig aflønning, vil opfylde kravet om et selskabs selvstændighed. Det må 

antages, at lønningen skal stå til mål for ansvaret samt mængden af arbejde, der forventes udført.  

Kravet om, at der skal være selvstændig ledelse er dog ikke helt ufravigeligt, som set nedenfor.  

5.1.8.2.4. Ad. Brugen af investeringskomité  

SKAT har ligeledes afveget fra kravet om, at der skal være tale om en selvstændig ledelse. I sag 

SKM2016.222.SR anvendes der en investeringskomité i holdingselskabet hvortil pengestrømmen 

udloddes. Denne pengestrøm bliver, med denne komité som ansvarlig for investeringerne, 

investeret ned i porteføljeselskaber. For at sikre legitimiteten af denne investeringskomité er det 

selvsagt nødvendigt, at denne har afgørende indflydelse på de foretagende investeringer.  

I forhold til spørgsmålet om retmæssig ejer af en pengestrøm, giver dette ligeledes også mening. 

Investeringskomitéen har den ultimative beslutningsret over pengestrømmen, og pengestrømmen 

forlader ikke EU-fællesskabet. Dette var ligeledes hovedargumentet fra hhv. Landsskatteretten og 

Østre Landsret i sag SKM 2012.121.ØLR, hvor det ligeledes blev tillagt vægt, at de udloddede midler 

blev anvendt som finansieringskilde, ned i datterselskabet.  

I forhold til kravet om dispositionsret, giver det god mening, at det tillægges vægt, at der er tale om 

en investeringskomité fremfor en selvstændig ledelse. Ledelsen ville i denne henseende næppe 

have megen praktisk betydning. For kapitalfonde vil det være nærliggende at geninvestere midler 

udloddet fra porteføljeselskaberne, for ultimativt at øge afkastet på investeringerne. Kapitalfonde 

gør brug af diverse eksperter i forbindelse med investeringer, hvorfor det må antages, at der med 

                                                           
218 Dette falder i spænd med kravet om, at der skal være en dispositionsret over pengestrømmen, hvilket det må formodes 
at administrationsmedarbejdere ikke har.  
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relativ lethed kan etableres en investeringskomité. Dette efterlader to spørgsmål; hvor uafhængig 

skal denne komité være, og hvordan vil udbytter udloddet på baggrund af beslutninger foretaget af 

denne investeringskomité blive anset. 

5.1.8.2.5. Ad. Beslutningstagen på topniveau 

Både begrebet ”retmæssig ejer” og forarbejderne til LL § 3 forholder sig kritisk overfor brugen af 

gennemstrømningsselskaber, og vurderer samtidig at der skal være et element af selskabsretlig 

autonomi, alternativt forstået som egenkontrol over selskabet, og at dette ikke må være underlagt 

direkte dikteringer af handlinger ovenfra. Isoleret set vil dette være en kompliceret situation for en 

kapitalfond at etablere et holdingselskab med den rette mængde autonomi, aktivitet og 

egenkontrol, vurderet ud fra et synspunkt omhandlende værdiskabelse og en omkostningseffektiv 

struktur.  

Som nævnt i SKM2012.121.ØLR er det dog alligevel i et vist omfang muligt at lade sig diktere 

ovenfra, såfremt det omhandler en beslutning, som ”ligger udover den planlægning og styring på 

koncernplan, som sædvanligvis forekommer i internationale koncerner”. Dette er en essentiel pointe, 

da det giver et holdingselskab et vist råderum, og letter kravet for den selskabsretlige autonomi. 

Hvad denne type af planlægning og styring dækker over, er dog ikke nærmere defineret.  

5.1.8.2.6. Delkonklusion på kommercielt formål: substansen af selskaber 

Som set ovenfor, er der til trods for den brede anvendelse af LL § 3, stadig indikationer på, at det er 

muligheder for at etablere holdingselskaber med et kommercielt formål. Dette er i et stort omfang 

baseret på, at selskabet skal have autonomi, om end der er flere muligheder for at opnå denne 

autonomi. Autonomien er ligeledes begrænset i, at selskabet gerne må være styret fra 

moderselskabet på strategiske beslutninger, der forekommer normale relateret til driften af en 

international koncern, hvorfor der igen er tale om en zone, der kan være svær at navigere rundt i.  

5.1.8.3. Kommercielle formål: omstruktureringer i koncernstrukturer  

Da LL § 3 både omfatter transaktioner, enkeltstående arrangementer og serier af arrangementer vil 

den ligeledes også omfatte omstruktureringer. Omstruktureringer er jævnligt et af de første steps, 

der tages i forbindelse med performance optimering af en virksomhed og dens struktur, hvilket 

ligeledes er anerkendt af SKAT som værende en forretningsmæssig årsag219.  

Om end SKAT anerkender, at omstruktureringer kan være kommercielt begrundet, begrænses dette 

dog af flere parametre.  

                                                           
219 Anerkendt i sag SKM2012.26.LSR 
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5.1.8.3.1. Ad. Besparelser 

SKAT anerkender i flere omgange argumentet om, at en omstrukturering kan udføres ud fra et 

synspunkt om besparelse220. I samme ombæring anfægtes det dog, at denne årsag næppe kan stå 

alene. Ligeledes, skal en eventuel besparelse kunne kvantificeres overfor myndighederne. I de 

relevante afgørelser, er der ikke indsat en bagatelgrænse for denne besparelse. Det kan derfor 

tænkes, at en myndighed vil vurdere en besparelse ud fra den samlede koncern. 

På den ene side kan man spørge følgende; hvis en besparelse ikke er drevet af økonomiske 

betragtninger, der skal afspejle en virkelighed, er det svært at vurdere hvad der i så fald vil opfylde 

denne betingelse.  

På den anden side er det selvsagt en fornuftig betragtning, at der skal være tale om en 

kvantificering af denne besparelse, og at denne skal kunne påvises. Men, at SKAT i dette tilfælde 

ikke lader denne betragtning stå alene221, og kræver flere argumenter, virker dog som et forsøg på 

at spænde rækkevidden af anvendelsen af værnsreglerne.   

5.1.8.3.2. Ad. lukning af selskaber 

En omstrukturering vedrører jævnligt lukning af selskaber, der ikke passer ind i den påtænkte 

struktur, alternativt lukkes pga. manglende aktivitet. Derudover er en relevant problemstilling at 

anskue, ud fra en betragtning om, at et likvidationsudbytte kan føres ud skattefrit, da dette 

beskattes efter reglerne om aktieavance. 

Problematikken vedrørende omstrukturering af selskaber er, som kort nævnt ovenfor, hvorvidt 

selskabet er tomt eller ej. I SKM2017.333.SR forsøges en omstrukturering med et tomt dansk 

selskab, hvortil SKAT statuerer LL § 3’s anvendelse. I denne sag forsøges det ligeledes at bringe i 

spil, at man vil øge transparensen i selve strukturen, hvilket SKAT, måske overraskende, ikke 

anerkender.  

Modsat er der i SKM2017.626.SR en omstrukturering, der anerkendes af SKAT på baggrund af, at 

der flyttes likvider fra et selskab til et andet (i dette tilfælde betegner SKAT dette som at flytte 

aktiviteter). Transparensen er ligeledes et element her, der i kraft af myndighedernes adgang til 

finansmateriale. Det kan virke modstridende, at begge ’typer’ af transparens ikke anerkendes.  

Kravet om aktivitet er i et omfang ligeledes modstridende. Som nævnt i afsnit 2.2.1 om 

holdingselskaber og deres formål, er det i forvejen begrænset med aktivitet i et holdingselskab. At 

                                                           
220 Dette blev tillagt vægt i både SKM2017.333.SR samt SKM2016.626.SR 
221 Se SKM2017.333.SR 
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sætte krav op om, at der skal være aktivitet i, for at dette likvidationsudbytte kan udloddes efter 

reglerne om aktieavancebeskatning, uden at LL § 3 finder anvendelse, virker mærkværdigt222.  

6. Generaladvokatens fortolkning af danske retmæssig ejer-sager  

Der foreligger på nuværende tidspunkt en række, danske sager vedrørende kildebeskatning på 

pengestrømme, der er ført ud af EU fællesskabet, samt rækkevidden for DBO’erne, for den 

europæiske domstol.  

Da der på nuværende tidspunkt ikke er afsagt dom i disse sager, vil betragtninger fra EU's 

Generaladvokat blive vurderet, og sammenholdt med den danske praksis gennemgået ovenfor.  

Det er her vigtigt at understrege, at hverken EU-domstolen samt sagernes parter er bundet af 

Generaladvokatens vurderinger223. Generaladvokatens udtalelser er således blot vejledende forslag 

til, hvordan sagen bør afgøres i henhold til EU-retten.  

Da der i disse sager er et vist omfang af sammenfald, vil der for analysen først blive gennemgået 

nogle generelle betragtninger, som gør sig gældende på tværs af sagerne. Herefter følger en mere 

detaljeret gennemgang af de individuelle sagsfakta.  

Det nationalt retlige grundlag samt EU-betænkninger vedrørende rente-/royaltydirektivet og 

moder-/datterselskabsdirektivet er gennemgået i afsnit 4.1..  

6.1. Generelle betragtninger  

Som nævnt er der en vis mængde overlap sagerne i mellem. Derfor giver det mening at lave nogle 

helt overordnede betragtninger, der danner et fælles grundlag for bedømmelsen i sagerne.  

6.1.1. Ad. Misbrug 

Som også tidligere nævnt, er der stillet skarpt fokus på brugen af kunstige arrangementer, set i 

sammenhæng med misbrug. Generaladvokaten udtaler i denne sammenhæng ligeledes, at rent 

kunstige arrangementer ikke skal anerkendes i et EU-retligt henseende, der har som formål at opnå 

fordele, der udspringer af EU-retten224. Ligeledes anerkendes det, at brugen af det kunstige 

arrangement blot i det væsentligste225 skal opnå en skattefordel, før der statueres misbrug226.  

                                                           
222 Forudsat de øvrige betingelser for anvendelsen af LL § 3 indtræffer. 
223 http://www.eu.dk/da/spoergsmaal-og-svar-folder/hvad-er-en-generaladvokat  
224C-115/16 præmis 64, C-116/16 præmis 52, C-117/16 præmis 51, C-118/16 præmis 64, C-119/16 præmis 64 
225 Ibid. 
226 C-116/16 præmis 51, C-117/16 præmis 50, C-118/16 præmis 63, C-119/16 præmis 51 

http://www.eu.dk/da/spoergsmaal-og-svar-folder/hvad-er-en-generaladvokat
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Ligeledes skal misbrugs-testen stadig undergå en objektiv analyse af samtlige omstændigheder i det 

konkrete tilfælde227. En formodning er således ikke nok, hvorfor en samlet bedømmelse af alle fakta 

i en given sag er nødt til at blive vurderet ift. konteksten. 

6.1.2. Ad. Informationsunderskud 

I relation til kildebeskatning, anerkender Generaladvokaten, at dette undgås ved brugen af 

selskaber lokaliseret i visse medlemsstater228. Årsagen hertil er, at kildebeskatning anses for at 

være en beskatningsteknik229, der i denne sammenhæng gør, at der er tale om et værnsregel mod at 

sikre et minimumsprovenu230, i tilfælde af, at modtageren er lokaliseret i en stat, hvor der ikke 

foreligger beskatning. Derfor er der ikke tale om en fuldstændig undgåelse af skattebetalinger. 

Hvad Generaladvokaten i stedet tillægger værdi er informationsudvekslingen med selskabet 

placeret i lav-skattelande. Hvis en kapitalfond lokaliserer sig i en stat, der er kendt for ikke at 

videregive skatteoplysninger til andre stater, vil dette pege kraftigt i retning af misbrug af 

rettigheder231. Dette kan dog afkræftes, såfremt kapitalfonden selv stiller informationerne om deres 

investorer til rådighed232.  

6.1.3. Ad. Kunstige arrangementer 

Generaladvokaten anfører ligeledes, at der i senere tid er taget stilling til brugen af 

holdingselskaber og dennes, begrænsede aktiviteter, i relation til kravet om, at selskabet skal 

afspejle den økonomiske virkelighed. I denne sammenhæng understreges det, at forvaltning af 

aktiver samt indtægter der alene hidrører denne forvaltning233 ikke i sig selv medfører, at det er tale 

om et kunstigt arrangement.  

Ligeledes anfægter Generaladvokaten en form for proportionalitetsprincip i relation til 

bedømmelsen af mængden af aktiviteter234; et holdingselskab kan i sig selv ikke have mange 

aktiviteter, hvorfor krav om aktivitetsniveau ikke bør stå alene.  

6.1.4. Ad. Ikke-skatteretlige overvejelser  

Generaladvokaten henviser yderligere til, at et selskabs hjemsted inden for fællesskabet i sig selv 

ikke kan medføre antagelser om misbrug235. Ydermere, at vælge den løsning med den laveste 

                                                           
227 C-116/16 præmis 53, C-117/16 præmis 52, C-118/16 præmis 57, C-119/16 præmis 53 
228 C-116/16 præmis 72, C-117/16 præmis 71, C-118/16 præmis 85, C-119/16 præmis 72 
229 C-116/16 præmis 73, C-117/16 præmis 72, C-118/16 præmis 86, C-119/16 præmis 73 – dette bliver særligt 
frembragt i udbyttesagerne, da der her allerede er tale om beskattede midler der udloddes.  
230 Ibid. 
231 C-116/16 præmis 75, C-117/16 præmis 74, C-118/16 præmis 88, C-119/16 præmis 75 
232 C-116/16 præmis 76, C-117/16 præmis 75, C-118/16 præmis 89, C-119/16 præmis 76 
233 C-116/16 præmis 55 
234 C-116/16 præmis 55, C-117/16 præmis 56, C-118/16 præmis 67, C-119/16 præmis 67 
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beskatning, er ligeledes heller ikke at betegne som misbrug236. Selskaber er således i et vist omfang 

frie til at etablere sig efter behov, hvilket i visse henseender er vurderet ud fra en økonomisk 

betragtning. 

Sidst slår Generaladvokaten fast, at lokationen af en anpartshaver, i et selskab lokaliseret inden for 

fællesskabet, isoleret set ikke spiller en rolle, og at dette blot er et udslag af den skatteretlige 

autonomi på tværs af medlemsstaterne, hvorfor det er en omstændighed medlemsstaterne må leve 

med237 og hverken er en indikation på misbrug, kunstige arrangementer eller andet relateret hertil. 

Dette er dog betinget af, at selskabet er lovligt etableret samt et fuldt skattepligtigt kapitalselskab, 

hvilket Generaladvokaten tillægger betydelig vægt. 

6.1.5. Ad. Retmæssig ejer i rente-/royalty direktivet  

Med udgangspunkt i rente-/royalty-direktivet anser Generaladvokaten, at det selskab der ejer en 

fordring i civilretlig forstand, ligeledes er den retmæssige ejer af renten238. Spørgsmålet er 

hvorledes OECD’s kommentarer til MDO’en kan bidrage til fortolkningen af, hvem der er den 

retmæssige ejer.  

Til dette erklærer Generaladvokaten, at OECD’s MDO ikke kan påvirke fortolkningen af begrebet 

”retmæssig ejer” i EU-retlig forstand, på baggrund af manglende retskilde-værdi i EU-retlig regi239, 

sammenholdt med, at der ikke er en direkte bindende virkning af OECD-principperne240.  

Dog er der sammenfald mellem OECD’s principper samt EU-retten. Det gælder, at der skal være tale 

om en reel dispositionsret over renten, og herved en økonomisk risiko relateret til brugen af disse 

renter, hvorfor det er af afgørende betydning om den juridiske person bærer denne risiko eller 

ej241.  

6.1.6. Ad. Retmæssige ejer af udbytter 

I relation til udbytter angiver Generaladvokaten, at det ikke giver mening at snakke om en 

retmæssig ejer. Dette er begrundet med, at dels ud fra bestemmelserne i moder-

/datterselskabsdirektivet ikke er materielle krav242, udover ejerskabsprocenten243, og at midlerne 

allerede er beskattet ved udlodningstidspunktet, hvorfor en kildebeskatning i sig selv ikke bør finde 

                                                                                                                                                                                           
235 C-116/16 præmis 61, C-117/16 præmis 61, C-118/16 præmis 70, C-119/16 præmis 70 
236 C-116/16 præmis 62, C-117/16 præmis 62, C-118/16 præmis 71, C-119/16 præmis 71 
237 C-115/16 præmis 84, C-116/16 præmis 71, C-117/16 præmis 70, C-118/16 præmis 84, C-119/16 præmis 82 
238 C-115/16 præmis 37, C-118/16 præmis 37, C-119/16 præmis 37 
239 C-115/16 præmis 52, C-118/16 præmis 52, C-119/16 præmis 52 
240 C-115/16 præmis 54, C-118/16 præmis 54, C-119/16 præmis 54 
241 C-115/16 præmis 39, C-118/16 præmis 39, C-119/16 præmis 39 
242 Såsom at modtager skal modtage i eget navn, for egen regning m.v., C-116/16 præmis 45, C-117/16 præmis 44 
243 C-116/16 præmis 45, C-117/16 præmis 44. Ejerskabsprocenten er defineret og gennemgået i afsnit 4.3.3.2.2. 
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sted. Retten til at modtage udbytter følger selvsagt moderselskabets selskabsretlige ejerskab i 

datterselskabet, hvorfor en betragtning om retmæssig ejer bliver vanskelig244 – for hvis ikke 

moderselskabet er retmæssig ejer, hvem er så?  

6.1.7. Ad. Retssikkerhed for skatteyder 

Hvad der er særligt interessant i relation til retmæssig ejer-problematikken, er Generaladvokatens 

udtalelse vedrørende løftelsen af bevisbyrden for, hvem der i myndighedernes øjne er den 

retmæssige ejer af en pengestrøm.  

Generaladvokaten anfægter i flere omgange, at der skal være tale om en objektiv analyse af de 

faktiske omstændigheder, og tillader ikke antagelser245, underforstået at tillægge hensigter, der ikke 

kan bakkes op af fakta. At tillægge objektiviteten større værdi end subjektiviteten giver alt andet lige 

større sikkerhed for, hvad man som skatteyder skal forholde sig til.  

Generaladvokaten anfægter ligeledes, at såfremt en medlemsstat ikke vil anerkende den af 

skattepligtige udnævnte retmæssige ejer, må myndighederne således selv angive, hvem der i deres 

optik er den retmæssige ejer246. 

Det interessante er her, at Generaladvokaten således mener, at det er skattemyndighedens 

forpligtelse, at der foreligger en skattemæssig fordel gennem den valgte struktur. Dette bakkes i 

øvrigt op i vurderingen af, at en antagelse om, at der foreligger misbrug, ikke er tilstrækkeligt jf. 

kravet om, at der skal foreligge konkrete, objektive vurderinger af alle forhold. 

6.1.8. Opsummering på generelle betragtninger 

Af de generelle betragtninger kan man antyde, at Generaladvokaten anlægger en relativ objektiv 

vurdering ud fra gældende EU-retlige principper, og understreger i denne sammenhæng, at der skal 

være objektive forhold involveret, før der kan statueres et misbrug samt brug af kunstige 

arrangementer. Isoleret set er det svært at gøre enkeltstående forhold gældende, og endnu sværere 

at gøre brug af antagelser, hvorfor det skal ses ud fra en samlet vurdering baseret på konkrete 

forhold. 

Hvad der i stedet tillægges større værdi, er den enkelte kapitalfonds samarbejdsvillighed til 

udlevering af relevante skatteinformationer vedrørende investorerne. Vil kapitalfonden ikke det, 

sammenholdt med at være etableret i sådan et land, hvor informationer generelt er vanskelige at få 

udleveret gør, at der er stærke indikationer på misbrug.  
                                                           
244 C-116/16 præmis 46, C-117/16 præmis 45 
245 Sagerne C-115/16, præmis 70 og 96, C-116/16, præmis 58, C-117/16, præmis 61 og 92, C-119/16 præmis 70 
246 C-115/16, præmis 93, C-118/16, præmis 103, C-119/16, præmis 88, 
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Følgelig analyseres de enkelte sager ud fra konkrete fakta i sagen, samt hvad der i denne 

sammenhæng etablerer misbrug, herunder brugen af kunstige arrangementer, for at se hvordan 

Generaladvokaten tillægger dette vægt. 

6.2. Rentesagerne  

6.2.1. C-115/16 – N Luxembourg 1 mod Skatteministeriet 

6.2.1.1. Sagens faktiske forhold 

Sagen er den samme som den danske sag SKM2012.121.ØLR, gennemgået på side 61. Nedenfor 

følger sagens faktiske forhold, i henhold til Generaladvokatens beslutningsgrundlag.  

Sagen vedrører et opkøb af et selskab, der ultimativt er ejet af en række kapitalfonde, der ikke er 

hjemmehørende i en EU-stat eller i lande, der har indgået en DBO med Danmark. Finansieringen af 

dette køb er sket gennem obligationer, såkaldte PEC’er247, hvorved køber bliver långiver til 

udstederen af disse instrumenter. Disse PEC’er overdrages til et Luxembourgsk selskab efter en 

aktieombytning, finansieret med koncernintern gæld.   

I henhold til den koncerninterne finansiering, skulle der i 2006-2008 betales følgende: 

- N Danmark 1 skulle betale C Luxembourg en rente på 10 % 

- C Luxembourg skulle betale A Luxembourg Holding, en rente på 9,96875 % 

- A Luxembourg Holding skulle betale kapitalfondene, en rente på 9,96875 % 

Fra 2008 og frem, blev C’s rente til A ændret til 10 %.  

Endvidere er der tvivl ved om, hvorvidt strukturen lægger op til, at der er tale om et rent kunstigt 

arrangement, da selskaberne i Luxembourg anses som gennemstrømningsselskaber, hvilket 

muliggør, at der kan foreligge et misbrug. 

Anmodning om præjudiciel afgørelse er indgivet af Østre Landsret (Danmark). 

6.2.1.2. Ad. Kunstige arrangementer 

Generaladvokaten tillægger i den konkrete sag vægt, at der i de Luxembourgske selskaber rent 

faktisk er tale om kontorlokaler, ansatte og driftsudgifter, og at disse udgifter spænder over flere 

omkostningsgrupper248. Ligeledes tillægges det som nævnt vægt, at omkostningernes fordeling249 

bør være afspejlet i den aktivitet selskabet besidder; forvaltning af et lån250, sammenholdt med, at 

                                                           
247 Preferred Equity Certificates – en type af en forrentet erhvervsobligation 
248 C-115/16 Præmis 65 
249 Højere rådgiveromkostninger, lave lejeomkostninger etc.  
250 C-115/16 Præmis 67 
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selskaberne reelt er lovligt stiftet samt har et hjemsted indenfor fællesskabsområdet. I stedet skeles 

der til, at selskabet kan opfylde sit formål251, da der i direktiverne ikke er angivet krav om 

aktivitetsniveau før fordelene, der udspringer af direktivet, opnås.  

6.2.1.3. Ad. Misbrug samt omgåelse 

Generaladvokaten udtaler i relation til misbrug og omgåelse, at det faktum, at Danmark anerkender 

fuld fradragsret for renter som en driftsomkostning ikke er misbrug og/eller omgåelse252. Ligeledes 

er der tale om selskaber, der er fuldt skattepligtige til Luxembourg, og at disse bliver beskattet af 

gevinsten på rentedifferencen253, hvorfor disse opfylder direktivets artikel 3, litra a), nr. iii) i rente-

/royalty direktivet254.  

Logikken i ovenstående er således, at Luxembourg-selskaberne, der er som udgangspunkt er fuld 

skattepligtige renteindtægterne efter lokal lovgivning, har en aktivitet og derved 

driftsomkostninger, som kan dækkes af denne renteindtægt. Omkostningerne skal dog blot være 

proportionale, i forhold til selskabets aktiviteter. 

For, at der kan være tale om en omgåelse af lovgivningen kræver det, at følgende to betingelser er 

opfyldt; for det første, skal Danmark have et skattekrav på betalingen, mens der også skal foreligge 

en risiko for, at der ikke sker beskatning i modtagers hjemstat255.  

Generaladvokaten stiller sig her skeptisk overfor, om strukturen er oprettet med det formål at 

udnytte den asymmetriske skatteinformation, således at investorer via disse tredjelande kan 

modtage rentebetalingen til lav/ingen beskatning. En sådan udnyttelse af asymmetrisk information 

er en kraftig indikation på, at der foreligger et misbrug256. Mistanken kan dog afkræftes såfremt, der 

bliver stillet de relevante oplysninger til rådighed for de stater, hvor investorerne er 

hjemmehørende257. 

6.2.1.4. Konklusion på kunstige arrangementer og misbrug  

Generaladvokaten fastslår således, at der som udgangspunkt, på baggrund af ovenstående, ikke er 

tale om misbrug ved brug af kunstige arrangementer. Misbrugsbegrebet kan dog finde anvendelse, 

                                                           
251 Ibid. 
252 C-115/16 Præmis 87 
253 C-115/16 Præmis 82 
254 C-115/16 Præmis 83 
255 C-115/16 præmis 87 
256 C-115/16 præmis 88 
257 C-115/16 præmis 89 
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såfremt der ikke sker en informationsudveksling vedrørende kapitalfondens investorer, om end der 

ikke er tilstrækkelig information vedrørende dette258. 

6.2.1.5. Kommentarer til afgørelsen 

Generaladvokaten lægger i sin gennemgang vægt på to grundlæggende forhold; i) at der er sket 

retmæssig beskatning af indtægten i det danske selskab, dog med fradrag for den koncerninterne 

rentebetaling i overensstemmelse med gældende ret samt ii) selskabet i Luxembourg er 

ubegrænset skattepligtig af renteindtægten fra Danmark. 

At den danske stat anser de luxembourgske selskaber for gennemstrømningsselskaber, er ikke i 

overensstemmelse med generaladvokatens vurdering. Der foreligger aktivitet i selskaberne af 

formueforvaltende karakter samtidig med, der findes en reel adresse med ansatte. 

Generaladvokaten anser således ikke aktiviteten som et misbrugsparameter/kunstigt arrangement 

på trods af de indskudte luxembourgske selskaber. Dog anses den, mulige, manglende 

informationsdeling at udgøre et misbrug, der derved vil give SKAT medhold. 

6.2.2. C-118/16 – X Denmark A/S mod Skatteministeriet 

6.2.2.1. Sagens faktiske forhold 

Spørger er i denne sag en del af en koncern, der har et moderselskab i Luxembourg med 

datterselskaber i Sverige og Danmark (spørgers selskab). Moderselskabet er ejet af et 

kapitalfondskonsortium, der anses som skattetransparente. Kapitalfondene er dels hjemmehørende 

i både stater i og uden for EU og dels i og uden for stater, der har indgået en DBO med Danmark. 

Anmodning om præjudiciel afgørelse er indgivet af Østre Landsret (Danmark). 

                                                           
258 C-115/16 Præmis 90 
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6.2.2.2. Strukturoversigt 

 

 

Ligesom i C-115/16, skal der tages stilling til, hvorledes den retmæssige ejer af renter i et civilt 

henseende også kan anses som værende den retmæssige ejer ift. rente-/royaltydirektivet. Hertil 

skal der således tages stilling til hvorledes OECD MDO’ens kommentarer skal med til fortolkning af 

EU-retten. Endvidere skal det afklares om der foreligger et tilfælde, hvor strukturen har til hensigt 

at opnå en mere fordelagtig beskatning. 

6.2.2.3. Ad. Kunstige arrangementer 

I den nærværende sag taler det for, at der ikke foreligger et rent kunstigt arrangement, at der 

består en reel kontorlokation med ti ansatte, der har været beskæftiget siden 2007 hvor første 

rentebetaling skulle finde sted, sammenholdt med at arbejdsfunktionerne for disse ansatte var at 

varetage produktregistrering. At der ligeledes har været driftsindtægter og -udgifter259, hvoraf 

indtægten var sammensat af renteindtægter (98 %) og anden indtægt (2 %), gør ikke at foreligger 

et kunstigt arrangement.  

 

                                                           
259 C-118/16 præmis 65 
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Ligeledes henfører Generaladvokaten til, at et formueforvaltende selskab, der blot håndterer 

forvaltning af aktiver ikke medfører, at der foreligger et kunstigt arrangement, der ikke bygger på 

nogen reel økonomisk begrundelse260. 

6.2.2.4. Ad. Misbrug samt omgåelse 

Brugen af et såkaldt SICAR selskab er af sagens parter ligeledes anført, hvorved Generaladvokaten 

tager stilling til dette i relation til misbrug, omgåelse og retmæssig ejer.  

Det fremhæves, at SICAR selskabet er et autoriseret selskab af finanstilsynet i Luxembourg261. At 

selskabet i sig selv, på visse områder, er underlagt lempeligere beskatning, udgør i sig selv hverken 

misbrug, omgåelse eller tvivl vedrørende retmæssig ejer-problematikken262, hvorfor det tillægges 

vægt, at så længe selskabet er skattepligtig af sine renteindtægter, opfyldes betingelserne i artikel 3, 

litra a), nr. iii). 

Problematikken udspringer af asymmetrisk beskatning på tværs af medlemsstaterne, der som 

udgangspunkt bunder i de enkelte staters skatteretlige autonomi263, og heraf manglende 

harmonisering, hvilket ifølge Generaladvokaten ikke kan komme den skattepligtige til last. En 

konkret misbrugsvurdering vil, som set i sag C-115/16, blive vurderet på baggrunden om 

informationsunderskud til forhindring af en effektiv beskatning af rentemodtageren. 

6.2.2.5. Konklusion på kunstige arrangementer og misbrug  

Generaladvokaten statuerer således, at der som udgangspunkt på baggrund af ovenstående, ikke er 

tale om misbrug ved brug af kunstige arrangementer. Misbrugsbegrebet kan dog finde anvendelse, 

såfremt der ikke sker en informationsudveksling vedrørende kapitalfondens investorer, om end der 

ikke er tilstrækkelig information vedrørende dette. 

6.2.2.6. Kommentarer til afgørelsen 

I denne afgørelse lægger Generaladvokaten særlig vægt på, at selskabet i fokus er et lovligt 

registreret selskab med en selvstændig skattepligt, hvorfor selskabet, til trods for at opnå en 

lempeligere beskatning på visse områder, stadig er skattepligtig af den modtagne rente. 

Igen foretages der er en proportional afvejning af selskabets aktiviteter i forhold til, at der i det 

væsentligste er tale om holding-aktiviteter. Proportionaliteten forekommer på baggrund af 

                                                           
260 C-118/16 præmis 66 
261 C-118/16 Præmis 92 
262 C-118/16 Præmis 82 84 og 92  
263 C-118/16 Præmis 84 
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lempeligere krav til den nødvendige aktivitet i selskabet set i relation til den udøvede aktivitet. Der 

lægges særligt vægt på, at selskabet både har indtægter og udgifter.  

6.2.3. C-119/16 – C Danmark I mod Skatteministeriet 

6.2.3.1. Sagens faktiske forhold 

C Danmark I har siden den 1. januar 2005 været øverste moderselskab i den danske del af den 

amerikanske C-koncern, hvis ultimative moderselskab er C USA. Koncernen beskæftiger mere end 

10 000 mennesker på verdensplan. Selskabet i Danmark beskæftiger over 500 medarbejdere. Den 

danske del af koncernen har datterselskaber i en række EU og EØS-lande samt Schweiz, hvoraf de 

fleste er salgsselskaber. 

I 2004 sker der en omstrukturering hvorved der indskydes to svenske selskaber. I forbindelse med 

omstruktureringen blev der etableret to lån á henholdsvis 75 mio. EUR og 825 mio. EUR mellem 

C Cayman Islands og C Sverige I, ligeledes C Sverige II og C Danmark. Låneaftalerne er identiske i 

begge led.  

I de svenske selskaber er der ingen ansatte, ingen kontorfaciliteter, ingen særskilte kontaktdetaljer 

eller fakturering af administrationsomkostninger selskaberne imellem. Direktøren i C Sverige III 

havde adgang til bankkonti, ligesom han stod til ansvar for årsrapport samt selvangivelse for C 

Sverige I og C Sverige II. 

Anmodning om præjudiciel afgørelse er indgivet af Østre Landsret (Danmark). 

6.2.3.2. Strukturoversigt 

 



98 
 

6.2.3.3. Ad. Kunstige arrangementer 

Generaladvokaten er i denne sag af den opfattelse, at der er klare indikationer på, at der er tale om 

et kunstigt arrangement. Det faktum, at selskaberne ikke har egne ansatte, ingen lokaler, ingen 

særskilte kontaktdetaljer og, måske vigtigst af alt, ikke har en indtægt på baggrund af forvaltningen 

af aktiverne i holdingselskabet gør, at der er tale om et kunstigt arrangement264.  

Opfattelsen er i denne situation, at der er tale om så passive enheder, at styringen af selskabernes 

handlinger kommer andetsteds fra. Der henvises yderligere til, at selskabet vurderes end ikke at 

ville kunne varetage egne aktiviteter, på baggrund af manglende personale og støttende 

faciliteter265.   

Yderligere bidrag til denne opfattelse findes på baggrund af låneaftalernes identiske ordlyd, 

herunder identiske rentesats. Generaladvokaten anser, at der er tale om at de svenske selskaber 

blot er mandatarer i koncernen266. Det skal her noteres, at der henvises til svensk ret om 

koncernbeskatning, hvorved dette indicium kan ophæves.267 

6.2.3.4. Ad. Misbrug samt omgåelse 

De svenske selskaber er lovligt registreret og oprettet, jf. svenske regler, og opfylder dermed både 

lokale regler og dermed betingelserne i artikel 3, litra a), nr. iii), i rente-/royaltydirektivet.  

Omvendt henledes opmærksomheden på det ultimative moderselskabs lokalitet. Ultimativ moder 

er placeret i USA, hvorledes Danmark har en DBO, hvorved den begrænsede skattepligt på renterne 

frafalder. På baggrund af denne DBO, er misbrug af reglerne udelukket, uanset anvendelsen af 

selskab på Cayman268 ud fra en vurdering, om hvorvidt pengestrømmen ville være omfattet af den 

begrænsede skattepligt såfremt betalingen var foretaget direkte fra Danmark til USA.  

6.2.3.5. Konklusion på kunstige arrangementer og misbrug  

På baggrund af ovenstående vil et misbrug som følge af det kunstige arrangement potentielt kunne 

påberåbes. Isoleret set, vil brugen af henholdsvis svenske selskaber samt et selskab lokaliseret på 

Cayman Islands, ikke udgøre misbrug. Denne misbrugsbetragtning ophæves på baggrund af den 

dansk-amerikanske DBO.  

 

                                                           
264 C119/16 - Præmis 65 
265 C119/16 - Præmis 67 
266 C119/16 - Præmis 45 
267 Ibid.  
268 C119/16 - Præmis 94 
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6.2.3.6. Kommentarer til afgørelsen 

Generaladvokaten tillægger i denne sag stor værdi, at de svenske selskaber ikke er i en position til 

selvstændigt at kunne opfylde sine selskabsretlige forpligtelser, dels på baggrund af ikke at have 

ansatte og selvstændige faciliteter, men ligeledes på baggrund af, at de ikke har en selvstændig 

indtægt.  

Til trods for, at EU-retten ikke vil anerkende OECD-aftaler som retskildeværdi, anerkender de dog 

disse aftaler med lande uden for fællesskabsområdet, hvorfor der skeles direkte til lokaliseringen af 

moderselskabet fremfor brugen af mellemliggende selskaber i koncernstrukturen.  

6.3. Udbyttesagerne  

6.3.1. C-116/16 – T Danmark mod Skatteministeriet 

6.3.1.1. Sagens faktiske forhold 

T Danmark er et dansk selskab, der som led i en koncern er leverandør af visse tjenesteydelser i 

Danmark, og som N Luxembourg 2 ejer mere end 50 % af. De øvrige andele ejes af tusindvis af 

selvstændige aktionærer. 

N Luxembourg 2 er et registreret selskab i Luxembourg, der blev stiftet af N Luxembourg, som 

ligeledes er hjemmehørende i Luxembourg. N Luxembourg ejes af en række kapitalfonde, der ejer 

over 99 % af kapitalen i N Luxembourg 2. Den resterende del af kapitalen ejes af N Luxembourg 3, 

som tilsvarende er hjemmehørende i Luxembourg. 

Jf. et Certificate of Residence, udarbejdet i foråret 2011 af skattemyndighederne i Luxembourg, på 

anmodning af de danske skattemyndigheder, bekræftes det, at N Luxembourg 2 er et selskab 

omfattet af moder-/datterselskabsdirektivet. Selskabet er hjemmehørende i Luxembourg og ledes i 

Luxembourg. Selskabet er ligeledes fuld skattepligtig til Luxembourg uden mulighed for fritagelse 

herfor, og anses som den reelle ejer af udbytte, der udbetales til selskabet. 

T Danmark påtænker at lave en udbytteudlodning på DKK 6.000m og anmoder om bindende svar. 

Da N Luxembourg 2 er et selvstændigt selskab med selvstændig ledelse og beslutningskompetence, 

kunne det ikke på forhånd, og med sikkerhed vides, om og hvordan ledelsen i N Luxembourg 2 ville 

disponere over det modtagne udbytte fra T Danmark. 

T Danmark oplyste senere til Skatterådet, at størstedelen af udbyttet ville blive videreudloddet af N 

Luxembourg 2 til selskabets ejere N Luxembourg 3 og N Luxembourg. En mindre del af udbyttet 

(formentlig mellem 3 % og 5 %) antoges at ville blive anvendt af N Luxembourg 2, N Luxembourg 3 

og N Luxembourg til driftsomkostninger eller hensat til forventede omkostninger. Spørger antog, at 
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udbytte udloddet til N Luxembourg ville blive betalt (som udbytte og/eller renter og/eller afdrag på 

gæld) til kapitalfondene og herved overført til de ultimative investorer i kapitalfondene. Ansøgeren 

var ikke bekendt med, hvordan overførsler ville finde sted eller den skattemæssige behandling 

heraf. 

Østre Landsret har nu besluttet at forelægge præjudicielle spørgsmål. 

6.3.1.2. Strukturoversigt 

 

6.3.1.3. Ad. Kunstige arrangementer 

På baggrund af manglende oplysninger i sagen, kan det ikke vurderes om der er tale om et kunstigt 

arrangement269, men det understreger, at der som udgangspunkt ikke er tale om et kunstigt 

arrangement, blot ved et selskabs ejerskab af kapitalandele270.  

Hvad der i denne sammenhæng er interessant, er videreudlodningen af udbyttet. I denne 

sammenhæng udtaler Generaladvokaten, at en sådan videreudlodning, i sig selv ikke giver 

anledning til, at der hverken er tale om et kunstigt arrangement eller misbrug271, da moder-

                                                           
269 C-116/16, præmis 54 
270 C-116/16, præmis 55 
271 C-116/16, præmis 56 
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/datterselskabsdirektivet ikke stiller krav om adfærd vedrørende udbytteudlodninger, eller 

statuerer et forbud mod videreudlodninger272.  

6.3.1.4. Ad. Misbrug samt omgåelse 

På baggrund af manglende informationer, er det begrænset hvor meget Generaladvokaten udtaler 

sig i relation til den konkrete sag273. Ligesom med spørgsmålet om kunstige arrangementer, 

kommer Generaladvokaten i stedet med en vejledende fortolkning.  

Særligt brugen af tredjelande bliver behandlet274. Hvis kapitalfondene faktisk er hjemmehørende i 

tredjelande, anses det faktum, at der gøres brug af indskudte selskaber i et mindre omfang misbrug 

end selve etableringen i disse tredjelande275.  I denne sammenhæng faldes der igen tilbage til 

asymmetrien af information. Med det sagt, er det for sagen irrelevant, at Luxembourg ikke pålægger 

en kildeskat på en videreudlodning til dette tredjeland276. 

6.3.1.5. Konklusion på kunstige arrangementer og misbrug  

Med baggrund i ovenstående, tillægger Generaladvokaten det ikke særskilt vægt, at der er tale om 

direkte videreudlodninger. Dette begrundes i, at moder-/datterselskabsdirektivet i sig selv ikke 

stiller krav om adfærden til selskaberne i medlemsstaterne.  

I relation til misbrug, vurderes det faktum, at kapitalfondene er placeret i tredjelande som et større 

signal på misbrug, end brugen af, og indskydelsen, af holdingselskaber i eksempelvis Luxembourg.  

6.3.1.6. Kommentarer til afgørelsen 

På trods af manglende informationer til at kunne udtale sig om de konkrete forhold i den 

pågældende sag, er det dog interessant, at Generaladvokaten udtaler, at en videreudlodning i sig 

selv ikke er misbrug. Såfremt der er tilpas med aktivitet i selskabet, som vurderet i andre sager, 

sammenholdt med, at direktivet ikke regulerer adfærd277 må det derfor formodes, at udbytte kan 

videreføres med kort tid mellem transaktionerne, eventuelt med det samme. Ligeledes er det i 

denne sammenhæng interessant, at en potentiel asymmetri af information vægtes tungere end 

indskydelse af Luxembourg-selskaber.  

                                                           
272 C-116/16, præmis 56 
273 C-116/16, præmis 67 
274 Det gør det f.s.v. også i de andre sager. Dog tages der for gennemgangen af denne sag udgangspunkt i betragtningerne 
af Generaladvokaten, da der ikke foreligger tilstrækkeligt med oplysninger i den konkrete sag. 
275 C-116/16, præmis 68 
276 C-116/16, præmis 71 
277 En sådan regulering kunne være i form af en holding regel, hvorved man tvinger et selskab til at holde på 
pengestrømmen i en given periode 
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6.3.2. C-117/16 – Skatteministeriet mod Y Denmark ApS 

6.3.2.1. Sagens faktiske forhold 

Sagen er den samme som den danske sag SKM2012.26.LSR, gennemgået på side 58. Nedenfor følger 

sagens faktiske forhold, i henhold til Generaladvokatens beslutningsgrundlag.  

Koncernens ultimative moderselskab, Y USA er et amerikansk børsnoteret selskab. Y USA’s 

udenlandske datterselskaber ejes via Y Bermuda, hvis eneste aktivitet, ud over holdingvirksomhed, 

er at eje visse IP-rettigheder vedrørende koncernens produkter. Selskabets daglige administration 

varetages af et (uafhængigt) administrationsselskab. Y Denmark etableret i 2000, har løbende haft 

ca. 20 ansatte og udfører salgs- og supportaktivitet. Y Denmark har derudover ageret 

holdingselskab for den europæiske del af koncernen, f.eks. for Y Netherlands. 

Forinden udbytteudlodningerne blev der foretaget en omstrukturering i den europæiske del af 

koncernen. I maj 2005 stiftede Y Bermuda således Y Cyprus og solgte aktierne i Y Denmark til Y 

Cyprus. Købesummen blev berigtiget ved udstedelse af et gældsbrev. Y Cyprus blev dermed 

indskudt mellem Y Bermuda og Y Denmark. 

Y Cyprus fungerer som et holdingselskab med visse finansierings-aktiviteter (udlån til 

datterselskaber). Selskabet har ingen ansatte og har adresse hos et administrationsselskab. 

Selskabet havde egen bestyrelse og omkostninger hertil udgjorde henholdsvis 571 USD og 915 USD. 

Der forelå i årene ingen beskatning på baggrund af negativ indkomst. 

Herefter sker der følgende udbytteudlodninger: 

- September 2005 besluttede Y Netherlands at udlodde et udbytte til Y Denmark for 

regnskabsåret 2004/05 på 76 mio. EUR. 

- September 2005 godkendte Y Denmarks på deres generalforsamling at udlodde udbytte på 

ligeledes 76 mio. EUR i samme regnskabsår til Y Cyprus  

- April 2006 udloddede Y Bermuda udbytte på 550 mio. USD til Y USA. Y Bermuda havde 

finansieret udbyttet dels ved egne likvider, dels ved et banklån.  

- Oktober 2006 godkendte Y Denmarks generalforsamling et foreslået udbytte på 92 mio. 

DKK til Y Cyprus for regnskabsåret 2005/06. 

Anmodning om præjudiciel afgørelse er indgivet af Østre Landsret (Danmark). 
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6.3.2.2. Ad. Kunstige arrangementer 

Udgangspunktet for Generaladvokatens vurdering i denne sag er, at der ikke foreligger 

tilstrækkeligt information til at udtale noget konkret278. 

Som nævnt i andre sager, skal kravet om aktivitet i selskabet tilpasses hovedaktiviteten, der udøves 

af selskabet. I denne sag flager Generaladvokaten dog, at selskabet ikke har egne lokaler, ingen 

ansatte og det vederlag, der betales for bestyrelsesarbejdet er af meget begrænset størrelse, hvilket 

indikerer, at der er tale om meget begrænset virksomhed279. 

Tungere argumenter bringes dog ligeledes i spil. På den ene side, er der tale om et kunstigt 

arrangement for så vidt angår den begrænsede indtægt, der foreligger ved 

finansieringsaktiviteten280. Det pointeres ligeledes, at havde dette været en fysisk person, ville 

dennes virksomhed højest sandsynligt været lukket på baggrund af manglende indtægt281. 

På den anden side, er der begrænsede krav til et selskab, hvis eneste formål er at eje kapitalandele 

samt, i dette tilfælde at udøve en finansieringsfunktion. Der tales der dog for at der er tale om fiktivt 

arrangement, da dette konkrete selskab ikke indeholder fysiske eller personalemæssige ressourcer 

til at udøve aktiviteten282, sammenholdt med den manglende evne til at skabe indkomst til 

selskabet, hvorved selskabet end ikke ville kunne opretholde sine forpligtelser af egen drift.  

6.3.2.3. Ad. Misbrug samt omgåelse 

Vedrørende omgåelse og misbrug, vurderes faktorer såsom lokation283 og muligheden for at drage 

fordel af mere fordelagtige beskatningsordninger ikke at finde anvendelse284 på baggrund af det 

cypriotiske selskabs registrering og skattepligt til Cypern. 

I denne sag er det særligt brugen af tredjelande, der behandles285. I det foreliggende tilfælde, at 

kapitalfondene faktisk er hjemmehørende i tredjelande, anses det faktum, at der gøres brug af 

indskudte selskaber i et mindre omfang misbrug end selve etableringen i disse tredjelande286. 

Konkret i denne sammenhæng faldes der tilbage til asymmetrien af information. Med det sagt, er 

                                                           
278 C-117/16, præmis 53 
279 C-117/16, præmis 54 
280 C-117/16, præmis 55 
281 C-117/16, præmis 54 
282 C-117/16, præmis 56 
283 C-117/16, præmis 63  
284 C-117/16, præmis 64 
285 Det gør det f.s.v også i de andre sager. Dog tages der for gennemgangen af denne sag udgangspunkt i betragtningerne 
af Generaladvokaten, da der ikke foreligger tilstrækkeligt med oplysninger i den konkrete sag. 
286 C-117/16, præmis 67 
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det for sagen irrelevant, at Cypern ikke pålægger en kildeskat på en videreudlodning til dette 

tredjeland287. 

6.3.2.4. Konklusion på kunstige arrangementer og misbrug  

Ud fra ovenstående tillægger Generaladvokaten ikke, at der kan antages at foreligge et misbrug blot 

fordi, der er valgt en stat, der har en mere fordelagtig beskatning. Dog bevirker placeringen af 

kapitalfondene i tredjelande, der ikke er kendt for at samarbejde med andre skattemyndigheder, at 

udgøre et større signal på misbrug end brugen og indskydelsen af holdingselskab, der i dette 

konkrete tilfælde, er beliggende på Cypern. 

6.3.2.5. Kommentarer til afgørelsen 

Som med rentesagerne, tager Generaladvokaten udgangspunkt i, at selskabet kan fungere ved egen 

drift. Dette beror således på en vurdering af det funktionelle setup i selskabet, og hvorvidt om dette 

kan leve op til sine forpligtelser som finansieringsenhed i koncernen.  

Generaladvokaten tillægger det stor vægt, at kapitalfondene faktisk er placeret i tredjelande, hvor 

hensigten må anses at være at sikre et informationsunderskud, da Bermuda ikke er kendt for at 

samarbejde med andre skattemyndigheder. 

Ikke overraskende tillægges det vægt, ved bedømmelsen om kunstigt arrangement, hvorvidt 

selskabet evner at skabe et overskud baseret på sin aktivitet. I denne konkrete situation virker det 

besynderligt, at et finansieringsselskab kører med negative resultater, taget i betragtning af deres 

aktiviteter netop er at yde finansiering. Der må således forventes at være omfang af finansielle 

indtægter i denne forbindelse, hvorfor Generaladvokatens vurdering, isoleret set, giver mening.  

6.4. Sammenfatning af Generaladvokatens betragtninger 

Overordnet kan det siges, at Generaladvokaten anlægger en ganske objektiv linje i sin vurdering af 

sagerne gennemgået ovenfor, og tillægger kun objektiv fakta værdi i sin bedømmelse. Dette falder i 

spænd med den teleologiske fortolkningsmetode anvendt i EU-retten. 

Nedenfor følger en række tendenser i Generaladvokatens vurdering i disse sager. Det skal igen her 

nævnes, at Generaladvokatens udtalelser ikke har en retskildemæssig værdi på baggrund af 

manglende binding for henholdsvis domstolen samt spørger, men på baggrund af 

Generaladvokatens fortolkningsbidrag lægges dette til grund for vurderinger, på baggrund af 

manglende domsafsigelse.  

                                                           
287 C-117/16, præmis 70 
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6.4.1. Ad. Selskabets etablering  

Som anført ovenfor, tillægger Generaladvokaten væsentlig værdi, at selskabet har form af et 

kapitalselskab, og er korrekt og lovligt etableret i en medlemsstat samt at selskabet er fuldt 

skattepligtigt til medlemsstaten, hvori selskabet er etableret.  

At Generaladvokaten tillægger objektive kriterier vægt, er ikke overraskende. Dette er i 

overensstemmelse med kriterierne for anvendelsen af fordelene udsprunget af direktiverne, som 

det ligeledes sikre funktionen af det indre marked. Dette stemmer også overens med den 

nuværende EU-praksis, anført i afsnit 3.3.3.1 til 3.3.3.3 vedrørende de EU-retlige begreber misbrug 

og kunstige arrangementer.  

6.4.2. Ad. Anvendelse af proportionalitetsprincip 

Hvad der ligeledes siges at veje tungt, er proportionaliteten mellem et holdingselskabs formål og 

hvilket niveau af aktivitet man må forvente. Er der eksempelvis tale om et selskab, der består af et 

singulært lånearrangement, skal infrastrukturen i selskabet tilpasses herefter, hvorfor der ikke kan 

forventes mere aktivitet end, hvad der kan bestå i administrationen af et sådant singulært 

lånearrangement.  

6.4.3. Ad. Selskabets aktivitet 

Af Generaladvokatens udtalelser er det relativt tydeligt at se, at der fokuseres på hvorvidt selskabet 

kan fungere i egen drift eller ej. Af sagerne ovenfor bliver dette blandt andet vurderet på baggrund 

af om der er fysiske288 og personalemæssige ressourcer til rådighed for selskabet.  

Fysiske og personalemæssige ressourcer angiver i et vis omfang selskabets selvstændighed. Det 

næste element er herefter, hvorvidt der er et indtægtsniveau, der kan supportere selskabets 

aktivitet, samt hvorvidt der er udgifter relateret til fysiske og personalemæssige ressourcer. I 

relation til rentesagerne, er det her tydeligt at se, såfremt koncernintern finansiering videreføres 

gennem strukturen289, skal der i renteelementerne være kalkuleret med, at selskaberne skal kunne 

betale sine forpligtelser med disse renteindtægter. Der består dog ikke et krav om hvordan denne 

indtægt skal sammensættes, hvorfor denne i princippet kan være 100 % rentefinansieret.  

Hovedkravet må her være, at rentesatsen ikke er identiske på alle involverede lån, således at 

selskabet kan fungere i egen drift.  

                                                           
288 Fysiske ressourcer defineres i denne sammenhæng som lokaler, kontaktdetaljer i form af telefonnumre alternativt e-
mailadresser  
289 Det påmindes her, at back-to-back lån i sig selv ikke er en indikator på hverken kunstigt arrangement eller misbrug.  
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6.4.4. Ad. Manglende adfærdsregulering  

Hvad der ligeledes er interessant af Generaladvokatens udtalelser er, at der er af direktiverne ikke 

er dikteret en adfærd, herunder en adfærd vedrørende videreudlodninger. Med dette kan tolkes, at 

der af direktiverne ikke er holding-regler der begrænser timing mellem eksempelvis 

videreudlodninger. Ligeledes er der ingen objektive kriterier for, hvad der i denne sammenhæng 

skal diktere adfærd i forskellige situationer.  

6.5. Opsummering 

Generaladvokaten tillægger således en ganske objektiv vurdering af de faktiske omstændigheder. 

Dette forholder sig primært til, at selskabet er lovligt registreret, er skattepligtig i en medlemsstat 

samt indeholder en infrastruktur, der er proportional til aktiviteten i selskabet. 

I det følgende afsnit, vil de overordnede betragtninger fra henholdsvis de danske myndigheder 

samt Generaladvokaten blive vejet op mod hinanden.  

7. Standpunkt for dansk ret i forhold til EU-retten 

På baggrund af den ovenstående gennemgang af henholdsvis danske og EU-sager, kan man tydeligt 

påpege nogle forskelle hvorved retsopfattelsen konflikter. Disse forskelle vil blive gennemgået 

nedenfor.  

Det er værd at betragte, at sagerne på et overordnet plan bærer præg af modsatrettede interesser. 

På den ene side er Danmark som stat interesseret i at bevare et beskatningsgrundlag og provenu, 

og vil derfor naturligt udvise en protektionistisk adfærd på denne baggrund. På den anden side er 

der fra Generaladvokaten, og ultimativt EU-domstolen, en interesse i at bevare det indre marked i 

en intakt funktion. 

Nedenfor følger nogle kritiske forskelle i henholdsvis den danske og EU-retslige opfattelse af 

retsområdet vedrørende brugen af kunstige arrangementer og misbrug af den EU-retslige 

regulering. 

7.1. Ad. Bevisbyrde 

I forhold til bevisbyrden tages der udgangspunkt i, at det bør være myndighedernes forpligtelse til 

at påpege, at den skattemæssige fordel ved brugen af en given struktur er mere fordelagtig end 

normalt290. Dette stemmer overens med betragtningerne om, at misbrugsbetragtningerne, 

herunder brugen af kunstige arrangementer, ikke kan baseres på antagelser alene. 

                                                           
290 Sag C-116/16, præmis 89 sammenholdt med C-117/16, præmis 89 
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Dette er vigtigt at fremhæve, at i en situation, hvor der er fri adgang til at anfægte misbrug, brug af 

kunstige arrangementer og deslige, vil myndighederne kunne sætte erhvervslivet under unødigt 

pres.  

7.2. Ad. Opfattelsen af omgåelse af beskatningen 

Som nævnt ovenfor, viser udviser de danske myndigheder en protektionistisk tilgang til det 

beskatningsgrundlag der, i myndighedernes opfattelse, bliver genereret i Danmark. Som set i 

eksempelvis SKM2012.121.ØLR og SKM2017.333.SR, satses der hårdt på argumenter291, der taler 

for at Danmark skal bibeholde denne beskatningsret. Yderligere, taler SKM2017.626.SR for, at så 

længe der sker en beskatning et sted inden for fællesskabet, så er dette tilfredsstillende.  

På den anden side er Generaladvokaten fortaler for, at der ikke er tale om en omgåelse af 

beskatning i EU-retslig forstand, med argumenter om, at den begrænsede skattepligt ikke er et 

beskatningsgrundlag, men en beskatningsteknik292 til brug for sikring af mindstebeskatning. 

Vedrørende udbyttesagerne er der tale om midler, som allerede er beskattet293, hvorfor det vil 

stride imod formålene med moder-/datterselskabsdirektivet, at Danmark skulle udøve sådan en 

dobbeltbeskatning. Dette set i forhold til gældende EU-ret, hvorpå placering af ens holdingselskab 

på baggrund af mere favorabel lovgivning ikke er et udtryk for misbrug, giver ganske god mening, 

særligt med henblik på det objektive kriterium både udstedt i LL § 3 samt den generelle EU-retslige 

fortolkningsstil. 

I relation til rentesagerne, er det at anvende en finansieringsstruktur hvorpå et renteelement 

anvendes til at nedbringe den skattepligtige indkomst ej heller problematisk, da selskaberne 

overholder den gældende lovgivning294. 

På den ene side kan man forstå den nationale beskyttelse af skatteprovenu, da der stadig er 

skatteretlig autonomi indenfor fællesskabsområdet. På den anden side, kan det siges, at 

selskaberne objektivt overholder gældende lovgivning i de respektive lande, og overholder 

kriterierne for de respektive direktiver. Det er derfor på mange måder problematisk, at der 

tillægges subjektivitet, som set i danske sager, kontra at bibeholde objektiviteten, som er 

Generaladvokatens tilgang.   

                                                           
291 I SKM2012.121.ØLR fokuseres der væsentligt på den manglende dispositionsret af de Luxembourgske selskaber og i 
SKM2017.333.SR anses en økonomisk besparelse ikke, som værende en tilstrækkelig mængde kommercielt formål. 
292 Sag C-115/16 præmis 89, C-116/16 præmis 42, C-117/16 præmis 41, C-118/16 præmis 86, C-119/16 præmis 84 
293 C-116/16 præmis 45, C-117/16 præmis 44 
294 Gennem brugen af fradrag, som anerkendes ved udregningen af den danske, skattepligtige indkomst.   
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Generaladvokaten får ligeledes bidraget med politiske kommentarer om, at problematikken i sin 

essens udspringer af manglende harmonisering, herunder en mangel på EU-retslig skattepolitik og -

lovgivning295, hvilket ikke kan komme skatteyder til last.  

7.3. Ad. Opfattelse af brugen af selskaber 

Som forklaret i afsnit 2.2 om brugen af holdingselskaber, er det en nødvendighed med et 

holdingselskab i forbindelse med akkvisitioner af aktier. 

På den ene side kan det udledes af de danske afgørelser, at fakta om hvorvidt holdingselskaberne er 

lovligt oprettede samt fuldt skattepligtige i deres respektive lokationer, tillægges mindre vægt296. 

De danske sager tager således mere udgangspunkt i dispositionsretten over pengestrømmen. På 

denne måde udfordrer de danske myndigheder EU-retten i den forstand, at EU-retten som nævnt 

her har etableret en relativt bred praksis for, at der er frie rammer for placeringen af selskabet, 

såfremt kravene objektivt er opfyldt.  

På den anden side, anlægger Generaladvokaten en meget objektiv tilgang til brugen af selskaber. 

Generaladvokaten følger den førnævnte praksis vedrørende placering, og tillægger vægt, at 

selskabet er lovligt oprettet, fuld skattepligtig til et land i fællesskabet og har en reel 

tilstedeværelse297, er dette selskab som udgangspunkt berettiget til fordelene af direktivet.  

En mulig årsag til de forskellige tilgange i fortolkningen kunne være, at netop vedrørende det 

retmæssige ejerskab af pengestrømme, har de danske myndigheder skelet meget til OECD’s MDO. 

Set i forhold til den fortolkningsstil, der vil skulle anvendes i EU-retten, er dette dog ikke 

overraskende, da en meget objektiv fortolkning fra de danske myndigheder, potentielt ikke ville 

ende langt fra Generaladvokatens vurdering. OECD’s MDO giver større spillerum for subjektive 

vurderinger, som anført i afsnit 3.1 vedrørende retmæssig ejer-begrebet og 3.2 om OECD’s Action 

Point 6. Som nævnt anerkendes OECD’s MDO ikke i en EU-retslig sammenhæng298.  

Argumentet om, at selskabet skal kunne fungere i egen drift, vurderes at være væsentligt. Et selskab 

der, alt andet lige, end ikke kan skabe sin egen indtægt eller overholde forpligtelser overfor 

kreditorer, og afhænger af koncerninterne tilskud, må pege i retning af at have karakteristika af et 

gennemstrømningsselskab. Er der dog i koncernstrukturen overvejet, hvordan dette selskab skal 

                                                           
295 C-115/16 præmis 84, C-116/16 præmis 71, C-117/16 præmis 70, C-118/16 præmis 84, C-119/16 præmis 82 
296 Som vurderet i sagerne C-115/16 præmis 70, C-116/16 præmis 61, C-117/16 præmis 61, C-118/16 præmis 70, C-
119/16 præmis 70 
297 Tilstedeværelse er i denne kontekst betegnet som kontaktdetaljer, kontorlokaler m.m.   
298 Sagerne C-115/16 præmis 52, C-116/16 præmis 81, C-117/16 præmis 81, C-118/16 præmis 50, C-119/16 præmis 50 
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kompenseres for sin funktion, må det dog formodes at tale i retning af, at der er tale om et selskab 

med et specifikt behov, hvorfor eksistensen retfærdiggøres.  

7.4. Ad. Proportionalitetsprincip 

Med hensyn til selve aktivitetsniveauet i et holdingselskab, er dette som førnævnt, begrænset. I de 

udvalgte sager, er der dog ingen indikationer på, at der i dansk ret anvendes et 

proportionalitetsprincip vedrørende omfanget af aktivitet, herunder infrastrukturen i selskabet299. 

Ligeledes anvender Generaladvokaten et stærkt element af proportionalitet300 i sin vurdering af 

infrastrukturen i selskaberne; mængden af aktivitet skal afspejle antal ansatte, og selskabet skal 

kunne fungere af egen drift.  

En form for proportionalitetsprincip burde dog alt andet lige være retfærdiggjort, for at sikre en 

konsistens i behandlingen af sager. Alternativt vil der kunne ske en udvikling i vurderingen af, 

hvornår der er tilpas med aktivitet i et selskab. Denne udvikling vil selvfølgelig kunne gå begge veje, 

men ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt vil det dog ikke give megen komfort.  

7.5. Ad. Beslutningskompetence  

Et punkt hvor henholdsvis de danske myndigheder og Generaladvokaten ser ud til at nå et vist 

omfang enighed er i beslutningskompetencen. 

På den ene side, tillægges der et væsentligt element af dispositionsret i den danske fortolkning af 

kunstige arrangementer. I sagerne gennemgået i kapitel 6 fremgår dette som en tydelig del af 

Skatterådets argumentation i relation til udfaldet af sagerne, at holdingselskabet har en 

dispositionsret over den modtagende pengestrøm, hvad enten det er renter eller udbytter.  

På den anden side, griber Generaladvokaten argumentationen anderledes an. Det anerkendes her, 

at et selskab der blot eksisterer på papiret, i sig selv ikke har en berettigelse som retmæssige 

ejer301. Omvendt er der dog her et overlap med proportionalitetsprincippet; hvor meget skal et 

selskab indeholde, for blot at varetage eksempelvis et lån? Og hvor meget må det forventes, at et 

selskab der agerer som eksempelvis treasury funktion, har af bestemmelse over den modtagne 

pengestrøm?  

                                                           
299 Set I SKM2016.72.SR hvor tre personers ansættelse ikke blev set som tilstrækkelig, i et selskab hvis formål bestod i at 
agere treasury-funktion for resten af koncernen.  
300 Som vurderet i sagerne C-115/16 præmis 67, C-116/16 præmis 55, C-117/16 præmis 67, C-118/16 præmis 67, C-
119/16 præmis 67 
301 Sagerne C-115/16 præmis 64, C-116/16 præmis 52, C-117/16 præmis 51, C-118/16 præmis 64, C-119/16 præmis 64 
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Hvordan dette bør tilgås i praksis, kan således blive genstand for mange sager fremadrettet, såfremt 

der ikke foreligger en form for objektivt kriterium. 

7.6. Ad. Asymmetrisk information 

Begge parter når ligeledes til enighed vedrørende brugen af tredjelande med gunstige 

skatteforhold.  

På baggrund af de anførte sager, kan det udledes, at der forekommer en naturlig skepsis fra 

myndighederne, så snart der er selskaber fra lav-skattelande er involveret. Det skal retfærdigvis 

siges, at de danske myndigheder fremstår samarbejdsvillige, såfremt der sker en 

informationsdeling og generel samarbejdsvillighed, parterne imellem. 

Generaladvokaten er dog på den anden side meget fast i sin kommentar om, at brugen af disse 

tredjelande er misbrug såfremt disse er anvendt, med henblik på at udnytte en asymmetri i 

informationen302. Dette er af Generaladvokatens opfattelse i sig selv tilstrækkeligt til at statuere 

misbrug303. Dette kan dog ligeledes nedbringes, såfremt kapitalfondene udviser en 

samarbejdsvillighed, enten ved at rykke ud af disse lande eller ved at offentliggøre informationer 

vedrørende investorerne.  

Begge parter kommer frem til samme løsning; brugen af tredjelande med gunstige skatteforhold er 

som udgangspunkt uønsket. Udgangspunktet er dog forskelligt; i de danske sager, antages det på 

baggrund af manglende information, at der er tale om misbrug. Generaladvokaten tilsiger dog, at 

der skal løftes en bevisbyrde af skattemyndigheden, således antagelsen vil være begrundet. 

Forudsat, at investorerne opfylder deres lokale skattepligt, burde en informationsudlevering ikke 

give anledning til problemer. Dette er selvsagt en ubekendt, hvorfor der ikke kan gives et svar 

herpå. Hvis man ligeledes anskuer en kapitalfonds formål og ønske om at dobbeltbeskatninger, vil 

det ligeledes være svært at argumentere for, at de vil flytte jurisdiktion. Hvis dette bliver et 

afgørende princip, kan det potentielt overvejes om kapitalfondene bør flytte til lokationer, der 

opfylder dette krav, på den mest gunstige måde. 

7.7. Opsummering 

Som anført ovenfor, er der forskellige tilgange til behandlingen af spørgsmålet relateret til misbrug 

ved kunstige arrangementer. Hovedproblemstillingerne udspringer primært af de forskellige 

                                                           
302 Sagerne C-115/16 præmis 90, C-116/16 præmis 77, C-117/16 præmis 77, C-118/16 præmis 90, C-119/16 præmis 88 
303 Ligeledes Sagerne C-115/16 præmis 90, C-116/16 præmis 77, C-117/16 præmis 77, C-118/16 præmis 90, C-119/16 
præmis 88 
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anvendelser af fortolkningsstile brugt af henholdsvis de danske myndigheder og EU-domstolen, 

sekundært at pleje selvstændige interesse.  

På den ene side, fortolker de danske myndigheder i overensstemmelse med OECD-principperne, 

herunder bidragene til fortolkningsgrundlaget i MDO’ens kommentarer, og tillægger i denne 

forbindelse stor værdi til substansen af selskabet, herunder hvorvidt dette selskab har en 

selvstændig dispositionsret over pengestrømmen.  

På den anden side, retter EU-rettens fortolkning, her udført af Generaladvokaten, sig mere mod 

objektive kriterier og den historiske udvikling af den EU-retslige praksis. Generaladvokaten vælger, 

ikke overraskende, at tilsidesætte OCED-principperne og anlægger derfor en anden vinkel til 

fortolkningen i sagerne.  

Indflydelsen af udfaldet vil dog være markant. På baggrund af den EU-retslige konformfortolkning 

og EU-rettens forrang, vil de danske domstole, og myndigheder, være forpligtet til at fortolke i 

overensstemmelse med hvad EU-domstolen finder frem til.  

Såfremt EU-domstolen lægger en linje i tråd med Generaladvokatens udtalelser, må det alt andet 

lige, forventes at en øget udlodning af udbytter. Årsagen herfor er særligt, at udbytter ikke er 

omfattet af begrebet retmæssig ejer, samt det allerede er beskattede midler. Stopklodsen vil dog 

være, hvorvidt kapitalfonden er lokaliseret i tredjelande med henblik på at skjule 

skatteinformationer for myndighederne. Såfremt der anlægges en mere objektiv linje, må det 

ligeledes antages, at retssikkerheden øges da man i så fald vil bevæge sig mere væk fra begrebet 

retmæssig ejer, der er præget af en vis mængde skøn.  
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8. Konklusion 

Som anført i lovforslaget bag LL § 3, var formålet at skabe et redskab med bred rækkevidde hvorpå 

både selskabskonstruktioner samt enkeltstående transaktioner rammes, hvorved internationale 

koncerner, herunder kapitalfonde, anvender forskelle i medlemsstaternes skattesystemer.  

Incitamentet til disse skattekonstruktioner er skabt på baggrund af den EU-retlige lovgivning, i 

henholdsvis rente-/royaltydirektivet samt moder-/datterselskabsdirektivet, hvorved der skattefrit 

kan betales renter på koncernintern finansiering og udloddes udbytter, moder-/datterselskaberne 

imellem. SKAT har anlagt sager, samt afgivet bindende svar, i situationer hvor disse koncerner er 

skabt med udgangspunkt i direktiverne.  

Den danske praksis afspejler, at det kommercielle formål opfyldes, såfremt et selskab besidder en 

dispositionsret over den modtagne pengestrøm, hvad enten dette er rente eller et udbytte. 

Alternativt skal pengestrømmen forblive inden for medlemskabet, hvorledes omgåelsesklausulen 

ikke finder anvendelse. Denne fortolkning stemmer som udgangspunkt overens til OECD’s 

anbefalinger. I relation til omstruktureringer, skal der tages udgangspunkt i, at selskaber, der 

likvideres uden aktiviteter vil blive omfattet af LL § 3.  

I tidsrummet for denne afhandling har EU Generaladvokaten udtalt sig i de danske sager 

vedrørende retmæssig ejer-problematikken. Generaladvokaten anlægger en meget objektiv tilgang 

til sin sagsgennemgang, og tilsidesætter OCED’s anbefalinger, herunder dispositionsretten, men 

tillægger i stedet vægt, om tredjelande bevidst udnyttes som led i asymmetri i information imellem 

nationale skattemyndigheder. Ligeledes udtaler Generaladvokaten ikke overraskende, at dette er et 

problem, der udspringer af den manglende harmonisering af skatteretten på tværs af 

medlemsstaterne.  

Afhandlingen lægger således op til, at forskellene i sagsbehandling udspringer af 

fortolkningsmæssige forskelle i henholdsvis dansk ret og EU-retten. På den ene side findes det, at 

danske myndigheder brug af den retsdogmatiske metode udøver en protektionistisk adfærd 

vedrørende sit skatteprovenu. På den anden side anvender Generaladvokaten den teleologiske 

fortolkningsstil til at sikre det indre markeds funktion, og forholder sig til hvorvidt skatteyder 

opfylder kriterierne for opnåelse af direktivfordele.  

Udfaldet af EU-domstolens afgørelse vil således have indflydelse på, hvordan vurderingen i relation 

til det kommercielle formål, skal foretages fremadrettet, på baggrund af Danmarks forpligtelse til 

principperne om EU-retslig konformfortolkning samt EU-rettens forrang for dansk ret. 
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