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1.English summary 
This master-thesis concerns the implementation of an EU-directive. The directive, “Anti-Tax Avoid-

ance” (ATAD), is an anti-tax avoidance directive, which must be implemented by 1 January 2019 at 

the latest. The implementation of the directive in Denmark is, however, only at the proposal stage. 

This thesis is therefore written based on the proposal. ATAD concerns amendments to the current 

rules for controlled foreign companies (CFC). 

 

The thesis deals with the areas of CFC income that are subject to change or new provisions in rela-

tion to the applicable rules. There is particular focus on intangible assets, including whether they 

can be considered to trigger CFC income. Additionally, an assessment is made as to whether the 

intangible assets can be considered as belonging to a subsidiary or permanent establishment when 

considering the CFC rules. Furthermore, there is a review of other income from intangible assets 

including the challenges of identifying it.  

The proposal contains a significant deviation from the recommendations of the directive as it has 

been decided to not exclude the companies, which carry out substantial economic activity (sub-

stance survey). This lack of exclusion is also a factor in the thesis. 

 

This thesis considers that Denmark meets the EU-regulations in the context of ATAD being only a 

minimum directive. Changes to CFC income are generally included, but without introducing the 

substance survey. However, the reasons why Denmark does not intend to introduce substance 

testing is poorly justified.  

Furthermore, the thesis concludes that with an approval of the proposal there would be more CFC 

investigations and more CFC taxes due to the supplement of other income and due to the lack of 

substance testing. 
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2. Indledning 
Der ses i de senere år en voksende tendens til at virksomhederne flytter indkomsten til beskatning 

i udlandet. Det er særligt et problem ved flytning til lavskattelande, idet indkomsten således for-

svinder fra det oprindelige højere beskattede land til et lavere beskattet land 1. Digitaliseringen har 

gjort det meget nemt at kommunikere globalt. Desuden har digitaliseringen også gjort det nemt at 

flytte indkomstskabende aktiver fra et land til et andet. Sådanne aktiver er typisk nemt tilgænge-

ligt flytbare aktiver såsom immaterielle aktiver. Konsekvensen vil være at skattebetalingen i højt 

beskattede lande formindskes idet aktivet flyttes til et land med en lavere skattesats.  

Der er på internationalt plan enighed om, at denne form for skatteflugt er et alvorligt problem, og 

at den bør bekæmpes 2. 

For at formindske udflytningen til lavere beskattede lande, har OECD og G20-landene udarbejdet 

en rapport, kaldet BEPS. BEPS-rapporten indeholder 15 indsatsområder (Actions), hvoraf et af om-

råderne er om CFC 3. CFC er i BEPS rapporten nærmere beskrevet i Action 3 4. CFC er betegnelsen 

for Controlled Foreign Company.  

 

CFC-beskatning kan typisk opstå i situationer, hvor moderselskabet i kraft af sin bestemmende ind-

flydelse flytter det indkomstgivende aktiv til datterselskabet. Det fremgår af BEPS, at det er kende-

tegnende ved disse indkomstarter, at de kommer fra mobile og geografisk let flytbare aktiver 5. 

Datterselskabet er ofte beliggende i et lavere beskattet land. Datterselskabet vil herved kunne 

blive overkapitaliseret, som følge af moderselskabets indflydelse.  

Efter CFC-reglerne beregner man en fiktiv CFC-indkomst for at se om datterselskabet skal CFC-be-

skattes hos moderselskabet. Hvis kontrolbetingelsen også er opfyldt mv., vil moderselskabet her-

med blive beskattet af datterselskabets positive indkomst. 

 

Samtidigt med OECDs arbejde med BEPS-rapporten har Europa-Kommissionen arbejdet med en 

handlingsplan og en grundlæggende reform indenfor selskabsskatteområdet. På baggrund af 

                                                           
1 Jan Pedersen, International Skatteflugt Del 1 Skatteflugtsproblemet – Juridisk, Økonomisk og Politisk, s. 1, 
RR.2017.06.0022 
2 Aage Michelsen m.fl., International Skatteret, s. 419 
3 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting, Final Reports, s. 13 
4 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting, Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 
5 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting, Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3, s. 44 
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denne handlingsplan og ikke mindst for sikre implementeringen af BEPS-anbefalingerne fremsatte 

Europa-kommissionen en større ”skatteundgåelsespakke” 6. Denne pakke indeholder også forsla-

get til et skatteundgåelsesdirektiv (betegnet Anti-Tax Avoidance Directive, forkortet: ATAD). ATAD 

blev vedtaget den 12. juli 2016.  

ATAD indeholder regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, som har indvirkning på EU. 

Der er i direktivet beskrevet foranstaltninger til bekæmpelse af skatteundgåelse indenfor flere om-

råder. Det ene af områderne omfatter CFC regler 7. Reglerne i ATAD er minimumsregler, og de skal 

være implementeret af de enkelte EU-lande senest den 1. januar 2019 8. 

Danmarks implementering af dette direktiv er startet med Skatteministeriets lovudkast, og heref-

ter et fremsat lovforslag den 3. oktober 2018 9. I forhold til den gældende lovgivning i SEL § 32 ses 

der at være flere forhold, der vil skulle indføres /korrigeres for at opfylde kravene i direktivet. 

Den del af lovforslaget, der omhandler CFC beskatning bliver i december måned sendt i fornyet 

udvalgsbehandling. Desuden er der til lovudkastet kommet en del bemærkninger, og til lovforsla-

get er der kommet yderligere spørgsmål fra erhvervslivet, særligt fra FSR. 

Emnet for denne afhandling er derfor fundet at skulle omhandle implementeringen af ATAD in-

denfor CFC-beskatningen. 

 

2.1. Problemformulering 
Hovedelementet i denne afhandling er analyse af en del af et dansk lovforslag, L 28 på baggrund af 

ATAD. Den del af lovforslaget, der analyseres, er blevet udskilt fra L 28 til lovforslag L 28 B, og det 

omhandler CFC-beskatning af danske selskaber.  

Et datterselskab kan blive CFC-beskattet hos det danske moderselskab, og det gælder både for 

danske og for udenlandske datterselskaber. Det vil sige, at det danske moderselskab, når de sær-

lige CFC-betingelser er opfyldt, skal medregne datterselskabets skattepligtige indkomst beregnet 

efter danske regler.  

Betingelserne for at datterselskabet kan blive et CFC-beskattet selskab, består i hovedtræk af to 

                                                           
6 Jesper Buus og Lars Kjærgård Terkilsen, Lovforslag om implementering af dele af skatteundgåelsesdirektivet er nu 
vedtaget – og den nye omgåelsesklausul og EBITDA-reglen har allerede virkning for indkomståret 2019, 
RR.2019.03.0064 
7 Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli 2016, artikel 7 og 8 
8 Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli 2016, artikel 11 
9 Skatteministeriet udkast J. nr. 2017-1461 og lovforslag LFF 2018 28 
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betingelser. Der er for det første en kontrolbetingelse, som går ud på, at moderselskabet efter 

nærmere bestemte regler skal have kontrollen over datterselskabet. Den anden betingelse er en 

indkomstbetingelse, som går ud på at foretage en beregnet fiktiv CFC-indkomst ud fra en oplist-

ning af elementer hos datteren. Hvis resultatet af denne beregning udgør mere end 50 % (dog 

nedsat til 1/3 i lovforslaget) af datterselskabets samlede indkomst, så er denne betingelse opfyldt. 

Mit fokus i denne afhandling vil være på indkomstbetingelsen herunder den del, der er ændringer 

til, eller som er ny i forhold til gældende lovgivning.  

Indenfor indkomstbetingelsen er der i lovforslaget et nyt område omkring, at der til opgørelsen af 

CFC-indkomst skal medregnes anden indkomst fra immaterielle aktiver. Dog er hertil indsat en 

undtagelse, der siger, at royalty og anden indkomst ikke er omfattet, hvis det er foranlediget af 

egen forsknings- og udviklingsvirksomhed, efter moderselskabet blev moderselskab for dattersel-

skabet. I indkomstbetingelsen er der også indsat en ny bestemmelse om, at indkomst fra fakture-

ringsselskaber også er CFC-indkomst, hvis de kun bidrager med ingen eller ringe økonomisk værdi. 

Disse områder vil jeg foretage en nærmere gennemgang af. Jeg vil dog gå mest i dybden med om-

rådet om immaterielle aktiver og den anden indkomst, da denne del fremover ser ud til at kunne 

få stor betydning for, om selskabet med det nye lovforslag bliver CFC-beskattet eller ej. 

 

Udover datterselskaber gælder reglerne også for faste driftssteder i udlandet. Da det på grund af 

den udvidede definition af CFC- indkomsten, bliver væsentligt hvilke aktiver, der er henført til det 

faste driftssted, har jeg særligt medtaget et afsnit om mulighederne for fordeling af aktiver til det 

faste driftssted. 

Der er i lovforslaget desuden indsat regler gældende for 2019, og nogen regler for indtræden i 

CFC-beskatning. Disse regler er om, at der kan anvendes handelsværdi ved fastsættelse af ind-

gangsværdi på de immaterielle aktiver. De er indsat for at kunne lette implementeringen og over-

gangen til de nye regler. Dem vil jeg også foretage en gennemgang af.  

 

ATAD er et minimumsdirektiv. Formålet med direktivet er at medlemslandene skal have regler til 

bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse. De enkelte medlemslande må hermed godt have 

yderligere værns regler, hvis det er fundet nødvendigt, og de i øvrigt er i harmoni med EU’s be-

stemmelser. Ved lovforslaget ses, at Danmark adskiller sig væsentligt fra direktivet, idet Danmark 
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ikke har valgt at indføre en såkaldt substanstest, som der er beskrevet i direktivet. Substanstesten 

går ifølge direktivet ud på, at moderselskabet alligevel ikke skal medregne en CFC-indkomst fra 

datterselskabet, hvis datterselskabet har en væsentligt økonomisk aktivitet mv. Danmark har i de 

gældende regler en lignende substanstest, men den foreslås ikke videreført. Dette vil jeg også fo-

retage en gennemgang af. 

Herudover har Danmark i henhold til lovforslaget fastholdt den gældende CFC-regel, om at danske 

datterselskaber også kan blive CFC-beskattet. En sådan regel er ikke med i direktivet. Dette indgår 

også i mine vurderinger. 

Endelig vil jeg se på betydningen af implementeringen for de danske virksomheder og for skatte-

myndighederne. 

Desuden vil der også indgå en vurdering af, om man kan betragte implementeringen for at opfylde 

det overordnede formål med ATAD. 

 

2.2. Afgrænsning 
Afhandlingen er afgrænset til CFC-beskatning af selskaber. Den omhandler derfor ikke CFC-beskat-

ning af fysiske personer, og den omhandler heller ikke fonde eller trusts.  

Kontrolbetingelsen, der omhandler definition af ejerforhold og enheder, indgår ikke i afhandlin-

gen. Forhold omkring afståelse af ejerandele indgår heller ikke. For helhedens skyld er dog indsat 

en overordnet gennemgang af reglen om kontrol og om enheder. 

Der medtages ingen nærmere gennemgang af området finansiel virksomhed. 

Det særlige område af immaterielle aktiver der vedrører indkomst fra CO2-kvoter og CO2-kreditter 

jf. afskrivningslovens § 40 A er ikke medtaget i afhandlingen.  

Afhandlingen går ikke i dybden med værdiansættelsen af indkomsten fra immaterielle aktiver, 

hvorved der således heller ikke inddrages særlige Transfer Pricing regler og vejledninger til brug 

ved sådanne værdiansættelser. Særlige Transfer Pricing allokeringsmetoder indgår heller ikke i af-

handlingen. 

Afhandlingen indeholder ingen specifik gennemgang af beregningen af datterselskabets indkomst, 

der faktisk skal beskattes hos moderselskabet. 

 

Dataindsamling er afsluttet den 31. marts 2019. 
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2.3. Metode 
Analysen i afhandlingen er baseret på den juridiske metode. Ved anvendelse af den juridiske me-

tode foretages en beskrivelse, fortolkning og systematisering af den gældende ret. Fortolkningen 

foretages ud fra den retsdogmatiske fortolkningslære 10. Der anvendes en ordlydsfortolkning af 

lovforslaget og den suppleres af en objektiv fortolkning af lovforarbejderne. 

Der tages udgangspunkt i lovforslag, L 28 B og forarbejderne dertil. Forarbejderne, der særligt be-

står af bemærkninger og kommentarer til høring af lovudkastet og lovforslaget, vil indgå som for-

tolkningsbidrag til analysen. 

Lovforslaget udspringer af et EU-direktiv, der vil derfor også indgå en behandling af EU-direktivet i 

forhold til dansk ret.  

Danmark ratificerede i 1972 med hjemmel i grundlovens § 20 det daværende EF.  

Medlemslandenes suverænitet i EF havde allerede inden Danmarks ratificering været til domstols-

prøvelse. Der henvises særligt til Costa-Enel sagen fra 1964, hvor det blev klarlagt, at der ved med-

lemslandenes indtræden i daværende EF skete en begrænsning i deres suverænitet 11.  

Den nugældende EU-ret blev indført ved Lissabontraktaten 12. Der gælder herom, at alle direktiver 

og forordninger udstedt af EU skal have hjemmel i traktaten. Af traktatens artikel 288 fremgår det 

således, at det er EU, der har beføjelserne til at vedtage direktiver. Det fremgår desuden af artikel 

288, at direktiver er bindende for hver enkelt medlemsstat.  

Direktivet vil skulle implementeres EU konformt i den nationale lovgivning 13. Der kan henvises til 

Kofoed dommen, hvoraf fremgår, at medlemsstaten er forpligtet til at fortolke et direktiv i den na-

tionale ret således, at direktivets ordlyd og formål i videst muligt omfang kommer frem i den nati-

onale ret 14 . 

Det er dog op til de enkelte medlemslande at bestemme, hvordan man får det implementeret. 

Der vil i afhandlingen blive anvendt den komparative metode ved afdækningen af direktivet i for-

hold til implementeringen i de danske regler. 

 

                                                           
10 Christina D. Tvarnø og Ruth Nielsen Retskilder & Retsteorier, s. 34 
11 Sag 6/64 Costa Enel 
12 Lissabontraktaten, artikel 288  
13 Christina D. Tvarnø og Ruth Nielsen Retskilder & Retsteorier, s. 142 
14 Sag C-321/05 Kofoed, præmis 40 - 47 
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3. Skatteundgåelsesdirektivet ATAD 
ATAD er et EU-direktiv, der indeholder regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der 

direkte har indvirkning på funktionen i det indre marked. Direktivet er kommet i stand på bag-

grund af BEPS-Rapporten, som OECD og G 20 har udarbejdet. Rapporten indeholder 15 forskellige 

indsatsområder, som er udformet i Actions.  

ATAD er et minimumsdirektiv, som det er beskrevet i direktivet: ”Dette direktiv er ikke til hinder 

for anvendelsen af nationale eller aftalebaserede bestemmelser, der har til formål at sikre et hø-

jere beskyttelsesniveau for nationale selskabsskattegrundlag” 15. 

Det er overladt til de enkelte medlemslande at udforme regler, som opfylder betingelserne i ATAD 

og hermed også overordnet, at sikre det indre markeds modstandsevne til at modstå grænseover-

skridende metoder til skatteundgåelse. 

ATAD, artikel 7 kan opdeles kontrol- og indkomstbetingelsen, som begge skal være opfyldte for, at 

der skal ske CFC-beskatning. Der er ifølge artikel 7 tale om overskud, det vil sige, at der ikke kan 

blive CFC-beskatning, hvis der er underskud hos datterselskabet. 

ATAD, artikel 8 omhandler gennemførelsen af beskatningen, hvilket vil sige beregningen af datter-

selskabets indkomst, som fiktivt overflyttes til beskatning hos moderselskabet. Desuden er der 

indsat bestemmelser om udlodning af udbytte, afhændelse af ejerandele samt muligheder for 

lempelse. Da fokus i denne afhandling er koncentreret om CFC-indkomsten, vil der ikke indgå yder-

ligere om forhold fra ATAD, artikel 8. 

 

3.1. Kontrolbetingelsen i ATAD 
Kontrolbetingelsen er delt op i to betingelser jf. artikel 7, stk. 1, litra a og litra b. Disse to betingel-

ser skal begge være opfyldte for, at kontrolbetingelsen er opfyldt. 

Litra a): Kontrolbetingelsen giver retningslinjer for, hvilken kontrol moderselskabet skal have over 

datterselskab eller det faste driftssted. Der er overordnet tale om, at moderselskabet og dets til-

knyttede selskaber skal have mere end 50 % af stemmerettighederne eller eje mere end 50 % af 

kapitalen eller, at de har ret til at modtage mere end 50 % af overskuddet.  

Litra b): Datterselskabets reelle betalte selskabsskat skal være lavere end forskellen mellem denne 

skat og den skat, som datterselskabet ville skulle have betalt efter reglerne i moderselskabets 

                                                           
15 Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli 2016, Artikel 3 
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land. 

Da fokus er valgt at være på området om indkomstbetingelsen, vil dette afsnit om kontrolbetingel-

sen ikke blive nærmere gennemgået. Det vil således i det følgende være forudsat, at kontrolbetin-

gelsen er opfyldt, og at der herved er et kontrolleret udenlandsk selskab set ud fra kontrolbetin-

gelsen. 

 

3.2. Indkomstbetingelsen i ATAD 
Indkomstbetingelsen er også delt op i to betingelser jf. artikel 7, stk. 2, litra a og litra b. Her skal 

man vælge hvilken af de to betingelser, man vil anvende.  

Litra a): Den går ud på, at man beregner en CFC-indkomst ud fra i alt seks oplistede kategorier af 

indkomsttyper. Indkomst medregnes ifølge ATAD fra:  

i) renter eller anden indkomst fra finansielle aktiver 

ii) royalties eller anden indkomst fra intellektuelle ejendomsrettigheder 

iii) dividende og indkomst fra afhændelse af andele 

iv) indkomst fra finansiel leasing 

v) indkomst fra forsikrings- og bankvirksomhed samt anden finansiel virksomhed 

vi) indkomst fra faktureringsselskaber, der opnår indkomst fra salg og tjenesteydelser 

på varer og tjenesteydelser, der købes af og sælges til tilknyttede selskaber, og som 

bidrager med ingen eller ringe økonomisk værdi. 

I BEPS fremstår ovenstående kategorier som eksempler: ”such as following”  16. I ATAD er ind-

komstkategorierne nævnt som: ”der stammer fra følgende kategorier”. ATAD giver herved en ud-

tømmende opremsning af hvilke indkomstarter, som EU-landene skal medregne. Ud fra ordlyden i 

ATAD er der hermed ingen tvivl om, hvad der skal medregnes. Der er dog så herefter op til hvert 

land at gennemføre bestemmelserne i selskabsskattesystemerne, det vil her kunne blive differen-

tieret idet, landene kan have forskellige opfattelser/kategorisering af et aktiv 17. 

 

Det fremgår desuden af ATAD, at medlemslandene bør kombinere CFC undersøgelsen med en sub-

stansundtagelse således, at der indenfor EU kun skal beregnes CFC indkomst i tilfælde, hvor der 

                                                           
16 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting, Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3, s. 44 
17 Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli 2016, betragtning (3) 
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ikke videreføres en væsentlig økonomisk aktivitet 18. Der henvises her til de grundlæggende fri-

hedsrettigheder i EU. Desuden henvises til at det skal være accepteret, at medlemslandene anven-

der hvide, grå eller sorte lister over tredjelande, ligesom det også skal være accepteret at anvende 

hvide lister over EU-lande.  

Denne substansbetingelse indgår som et supplement til, om selskabet skal CFC-beskattes. Der skal 

således foretages en vurdering af, om det udenlandske selskab viderefører en væsentlig økono-

misk aktivitet, der understøttes af personale, udstyr, aktiver og lokaler, som det fremgår af de re-

levante faktiske forhold og omstændigheder. Dog kan man undlade at tage hensyn til dette, hvis 

udenlandske selskab er hjemmehørende i et tredjeland, der ikke er part i EØS-aftalen. 

Vælger man at anvende denne indkomstbetingelse, er det ifølge ATAD, artikel 7, stk. 3 kun et krav 

at medregne CFC-indkomst hos moderselskabet, hvis der kan beregnes en tredjedel eller mere af 

indkomsten jf. litra a) ud af datterselskabets samlede indkomst til CFC-indkomst. Der er desuden 

indsat en tilsvarende undtagelse for finansielle selskaber, hvor indkomsten hidrører fra transaktio-

ner med selskabet mv., jf. ATAD, artikel 7, stk. 3. 

 

Litra b): Denne betingelse går ud på, at man foretager en vurdering af, om indkomsten kommer fra 

ikke reelle arrangementer, og som har en skattefordel som hovedformål. Der foretages en betragt-

ning ud fra, om forholdet er båret af den realitet, at det er moderselskabets indflydelse, der har 

gjort sig gældende. 

Til denne regel fremgår det dog i artikel 7, stk. 4, at man kan undtage en enhed for at være omfat-

tet af litra b, hvis det regnskabsmæssige overskud højst udgør 750.000 EUR og ikke driftsmæssige 

indtægter højst udgør 75.000 EUR eller det regnskabsmæssige resultat højst udgør 10 % af drifts-

omkostningerne. 

Denne bestemmelse i stk. 2, litra b synes at være mindre konkret, den kan være vanskelig af defi-

nere. Der foreligger muligheder for forskellige opfattelser af, hvornår et arrangement er ikke reelt. 

Af ATAD, artikel 8, stk. 2 om beregningen af det udenlandske selskabs indkomst fremgår desuden, 

at denne indkomst skal beregnes i overensstemmelse med armslængdevilkår.  

 

                                                           
18 Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli 2016, betragtning (12), 2. afsnit 
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4. Implementeringen af ATAD i L 28 B 
Der er den 3. oktober 2018 fremsat lovforslag L 28, som bl.a. indeholder implementering af skatte-

undgåelsesdirektivet (ATAD). 

Der blev den 13. december 2018 afgivet en betænkning, hvorefter man delte lovforslaget op i to 

dele, og den del om implementeringen af CFC blev til L 28 B 19. Denne del, L 28 B er herefter sendt 

i fornyet udvalgshøring.  

Årsagen til at man opdeler lovforslaget og sender CFC-delen i fornyet udvalgsbehandling er ifølge 

bemærkningerne til betænkningen, at der er tale om et komplekst regelsæt, og at der henset til 

dialogen med erhvervsorganisationerne og virksomhederne er behov for yderligere overvejelser 

og analyser. Man overvejer derfor endnu en gang, hvordan direktivet skal indarbejdes i lovgivnin-

gen 20. 

Fristen for implementering af CFC-reglerne den 1. januar 2019 er hermed også overskredet. 

Forinden fremsættelsen af lovforslaget har lovudkastet været sendt i høring hos erhvervsorganisa-

tionerne. Der er hertil indkommet ganske mange bemærkninger, særligt fra FSR. Efter fremsættel-

sen af lovforslaget, den 3. oktober 2018, har FSR-Danske Revisorer den 26. oktober 2018 frem-

sendt yderligere bemærkninger til lovforslaget, idet man mener, at lovforslaget fortsat giver anled-

ning til spørgsmål og kommentarer. 

 

4.1. Delområder i lovforslaget 
Det fremsatte lovforslag indeholder model a til opgørelse af CFC-indkomsten 21. Årsagen til at man 

vælger model a er i bemærkningerne til lovforslaget begrundet i, at systematikken i model a i store 

træk svarer til den gældende lovgivning, og den således medfører færrest ændringer 22. Desuden 

begrundes dette i, at man finder det uklart, i hvor stor en grad model b kan give yderligere beskyt-

telse af skatteundgåelse. 

I bemærkningerne til lovforslaget har man opdelt i CFC-reglerne i seks grundelementer, der svarer 

til anbefalingerne fra BEPS-rapporten 23. Disse grundelementer er oplistet herunder. I henhold til 

                                                           
19 Folketinget 2018/19, Til Lovforslag nr. L 28, Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 13. december 2018 
20 Folketinget 2018/19, Til Lovforslag nr. L 28, Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 13. december 2018, Bemærk-
ninger, Til nr. 1 
21 Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli 2016, artikel 7, stk. 2, litra a 
22 LFF 2018 28, Bemærkninger til lovforslaget, 2.4.3. 
23 LFF 2018 28, Bemærkninger til lovforslaget, 2.4.3. 
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denne afhandlings afgrænsning og til ændringer/ikke ændringer i forhold til gældende lov, har jeg 

tilføjet, hvorvidt disse grundelementer vil blive gennemgået nærmere. 

1. Definitionen af kontrol og CFC-enheder.  

Kontroldelen er fravalgt i denne afhandling, men på grund af helheden i afhandlingen er 

der medtaget en kortere gennemgang af, hvad lovforslaget har medtaget indenfor kontrol. 

Der er desuden valgt en lidt dybere gennemgang af CFC-enheder, da det er relevant i for-

bindelse med allokeringen af aktiver. 

2. Substans, en afvigelse fra ATAD. 

Dette område vil blive gennemgået nærmere nedenfor. 

3. Definition af CFC-indkomst. 

Dette område vil blive nærmere gennemgået nedenfor.  

Det bemærkes dog, at den del af CFC-indkomst der omfatter indkomst fra finansiel virk-

somhed, ikke er ændret, men de gældende regler om dispensation bortfalder med lov-

forslaget. Der indsættes som noget nyt en begrænsning om, at denne indkomst kun skal 

medregnes, hvis den hidrører fra transaktioner med moderselskabet eller dets tilknyttede 

personer. Desuden indsættes en henvisning til definitionen i ATAD, artikel 2, nr. 5. Da der 

er afgrænset fra en nærmere gennemgang af finansiel virksomhed, gennemgås den ikke 

yderligere. 

4. Opgørelsen af CFC-indkomst. 

Dette område er der ingen ændringer til, der vil derfor ikke være nogen gennemgang. 

5. Anbefalinger til hvor stor en andel, der skal medregnes. 

Dette område er der ingen ændringer til, der vil derfor ikke være nogen gennemgang. 

6. Forhindring af dobbeltbeskatning. 

Dette område er der ingen ændringer til, der vil derfor ikke være nogen gennemgang. 

Endelig er der indsat nye regler om indgangsværdier til de immaterielle aktiver. Disse regler vil 

blive gennemgået særskilt. 

 

Da ATAD er et minimumsdirektiv, har hvert medlemsland derfor mulighed for at tilrette lovgivnin-

gen, så den passer bedst muligt med ATAD. 

Denne mulighed giver adgang til en fleksibilitet og hermed mange tilgange til, hvordan man kunne 
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have gjort. Dette har også resulteret i, at Skatteministeriet har fundet det nødvendigt med en 

yderligere udvalgsbehandling. 

I forbindelse med høringen af det danske erhvervsliv er særligt FSR kommet med mange spørgs-

mål og bemærkninger til lovudkastet og til lovforslaget. I den efterfølgende gennemgang vil derfor 

indgå kommentarer fra særligt FSR samt Skatteministeriets bemærkninger til disse kommentarer, 

mv. 

 

5. Enheder og kontrol 
Med hensyn til helheden i denne afhandling om CFC-reglerne er det fundet hensigtsmæssigt med 

en kortere gennemgang af reglerne indenfor kontrol.  

Desuden er der medtaget en gennemgang af de omfattende enheder samt om allokeringen af ak-

tiver til de faste driftssteder. 

 

5.1. Overordnet om kontrol i forhold til CFC-beskatning 
I L 28 B, § 1, nr. 7 er indsat et nyt stk. 6 til den gældende SEL § 32, heraf fremgår at et dattersel-

skab vil blive anset som CFC-kontrolleret hvis,  

• moderselskabet selv eller sammen med tilknyttede personer har en direkte eller indirekte 

interesse på mere end 50 % af stemmerettighederne eller 

• ejer direkte eller indirekte mere end 50 % af kapitalen eller 

• har ret til at modtage mere end 50 % af overskuddet i datterselskabet.  

Definitionen af tilknyttede personer er ifølge Skatteministeriets kommentarer til lovudkastet iden-

tisk med SEL § 8 C, stk. 1, nr. 17 24. Der ses ganske detaljerede regler i lovforslaget om dette, hvor 

der særligt skal henses til en 25 % minimumsgrænse for direkte eller indirekte indflydelse af inte-

ressenter eller stemmerettigheder 25. Der kan indgå både fysiske personer og andre selskabers an-

dele i datterselskabet. Omkring medregning af fysiske personers ejerbesiddelser er henvist til LL § 

16 H, stk. 6, hvori der også indgår en fond eller trust stiftet af den fysiske person. Desuden skal 

moderselskabets ageren med andre skattesubjekter ses samlet. 

                                                           
24 Skatteudvalget 2018-19. L 28 Bilag 1, s. 72 
25 L 28 B, Folketinget 2018-19, § 1, nr. 7 
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Det er væsentligt at bemærke, at set i forhold til definitionen af en koncern, der omfatter betingel-

serne for at blive sambeskattet i forhold til reglerne om sambeskatning i SEL § 31 C, så er der tale 

om en væsentligt bredere kreds af skattesubjekter. 

I lovforslaget har man ikke medtaget bestemmelsen fra ATAD om, at datterselskabets reelle be-

talte selskabsskat skal være lavere end forskellen mellem denne skat og den skat, som dattersel-

skabet skulle have betalt efter reglerne i moderselskabets land. Da denne betingelse ikke er taget 

med, betyder det, at der vil være mange flere som opfylder kontrolbetingelsen. 

Armslængdevilkårene i LL § 2 om bestemmende indflydelse, ses umiddelbart at være opfyldte, 

hermed er også reglerne om Transfer Pricing relevante, idet de er begrundet i LL § 2. Det kan dog 

ikke udelukkes, at der kan være områder, hvor LL § 2 ikke finder anvendelse, men dette vil kræve 

en dybere gennemgang, hvilken der ikke er lagt vægt på i denne afhandling. 

 

Lidt forenklet vil et datterselskab blive anset som CFC-kontrolleret, når betingelsen i SEL § 31 C vil 

kunne opfyldes, eller betingelsen kan være udvidet med LL § 16 H, stk. 6. Yderligere, om hvem der 

er en tilknyttet person, kan den omfatte personer i SEL § 8 C, stk. 1, nr. 17. Samt set overordnet fra 

vil kontrolbetingelsen også omfatte LL § 2. 

 

5.2. Enheder, der kan blive CFC-beskattet 
Ifølge ATAD skal implementeringen både gælde for udenlandske enheder og faste driftssteder 26. 

Fonde og trusts er også omfattet, men da der er afgrænset fra at medtage fonde og trusts i denne 

afhandling, indgår de ikke i den videre gennemgang.  

I lovforslaget indgår datterselskaber som et selvstændigt skattesubjekt i henhold til L 28 B. Dette 

er tilsvarende de gældende regler i SEL 32, stk. 1.  

Faste driftssteder i udlandet er direkte nævnt i SEL § 8, stk. 2, 4. pkt., hvoraf det fremgår, at et sel-

skab beskattes af positiv indkomst, der ville være omfattet af CFC-beskatningen i SEL § 32, hvis det 

faste driftssted havde været et datterselskab.  

Da både udenlandske datterselskaber og faste driftssteder kan blive CFC-beskattet, er der hermed 

overensstemmelse med ATAD. 

For overskuelighedens skyld vil benævnelsen i denne afhandling af datterselskaber omfatte både 

                                                           
26 Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli 2016, artikel 7, stk. 1 
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datterselskaber og faste driftssteder, hvis ikke det tydeligt fremgår, at der menes datterselskaber 

eller faste driftssteder. 

ATAD er alene et minimumsdirektiv, de enkelte medlemslande må derfor gerne have yderligere 

værns regler.  

 

I 2006 afsagde EU-domstolen i 2006 dom i Cadbury Schweppes-sagen om de britiske CFC-regler 27. 

I bemærkningerne til lovforslaget beskriver Skatteministeriet dommens udfald som, at det ikke 

kunne udelukkes, at de daværende danske CFC-regler kunne være i strid med etableringsfriheden 

28. På grundlag af Cadbury Schweppes dommen udvidedes de danske CFC-regler derfor i 2007 til 

også at omfatte, at danske datterselskabet kan blive CFC-beskattet. 

Det faktum, at danske datterselskaber kan blive CFC-beskattet, har været kritiseret af bl.a. Peter K. 

Schmidt. Han stiller spørgsmål ved, om det er i strid med EU’s etableringsfrihed at inkludere dan-

ske datterselskaber 29. Da Danmark er medlem af EU, vil det derfor være op til EU-domstolen at 

afgøre, om denne udvidelse til også at omfatte danske datterselskaber, kan være EU-stridig. Der 

ses dog endnu ikke nogen domme på området. 

Denne udvidelse til også at omfatte danske datterselskaber ses ikke at gælde for faste driftssteder 

i Danmark. 

Udvidelsen, med at danske datterselskabet også kan blive CFC-beskattet, forslås videreført ved L 

28 B. 

 

5.3. Allokeringsmetoder til fast driftssted 
Faste driftssteder ejet af et dansk selskab kan blive omfattet af CFC-beskatning som beskrevet 

ovenfor i afsnit 5.2. Dette er tilsvarende den nugældende CFC-lovgivning.  

                                                           
27 Sag C-196/04 Cadbury Schweppes. Dommen vedrørte, at de daværende britiske CFC-regler medførte, at britiske 
selskaber beskattedes af overskud i CFC-datterselskaber i andre EU-lande, hvis overskuddet dér beskattedes på et la-
vere niveau end i Storbritannien. Britiske selskaber beskattedes derimod ikke af overskud i britiske datterselskaber 
eller af overskud i datterselskaber i andre EU-lande, hvor beskatningen var på samme niveau. Domstolen slog fast, at 
EU-rettens regler om etableringsfrihed skal fortolkes således, at en sådan forskelsbehandling ikke er i overensstem-
melse med EU-retten, hvis CFC-selskaber reelt er etableret i den anden medlemsstat og dér udøver ægte økonomisk 
virksomhed. 
28 LFF 2018 28, Bemærkninger til lovforslaget, 2.4.2.  
29 Peter Koerver Schmidt, Are the Danish CFC Rules in Conflict with the Freedom of Establishment? – An Analysis of the 
Danish CFC Regime for Companies in Light of ECJ Case Law, European Taxation, January 2014 
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Ved det nye lovforslag er der dog den forandring, at der ved CFC-beregningen også skal medreg-

nes anden indkomst fra immaterielle aktiver. De særlige principper om allokering af indkomst, ak-

tiver og passiver til faste driftssteder får derfor nu en større betydning.  

Ved fastlæggelsen af hvilket princip der skal anvendes til allokering af indkomsten, er det afgø-

rende, hvilken DBO-aftale Danmark har indgået med det land, hvori det faste driftssted er belig-

gende 30. Det fremgår desuden af SEL § 8, stk. 6, at det er afgørende, om der er indgået en DBO 

eller ej, og hvad der er aftalt i den. 

Der kan enten være indgået en DBO, hvori der foreskrives, at AOA-princippet (The Authorized 

OECD Approach) skal anvendes ved opgørelsen eller, man har aftalt at benytte et andet princip. 

Hvis ikke der er indgået en DBO, vil AOA-princippet også skulle anvendes.  

Det kan også være, at der i DBO’ en alene er anført, at man skal følge princippet om opgørelse af 

indkomst, som det er beskrevet i MDBO, artikel 7.  

For at finde ud af hvilket princip der er gældende, vil man normalt gå ud fra den statiske metode, 

hvilket vil sige, at tidspunktet, for hvornår en DBO er indgået, er afgørende i henhold til, hvilken 

MDBO med kommentarer der gælder for DBO’ en 31.  

Der er i MDBO, artikel 7 indsat principper og kommentarer til opgørelsen af indkomsten fra et fast 

driftssted.  Metoden om AOA-princippet indgår i MDBO, artikel 7 fra 2010, og da MDBO fra og 

med 2010 blev tilrettet, så den er i overensstemmelse med AOA-princippet 32. 

 

I MDBO fra 2008 og tidligere år var indkomstopgørelsen for faste driftssteder baseret på en selv-

stændighedsfiktion, hvor der blev taget udgangspunkt i, at det faste driftssted skulle anses som et 

selvstændigt skattesubjekt. Dog blev der bortset fra visse interne ydelser mellem det faste drifts-

sted og moderselskabet.  

Desuden var der også mulighed for at anvende den indirekte metode. Den indirekte metode går 

ud på, at der opgøres kun en samlet indkomst for moderselskabet og det faste driftssted, herefter 

foretages en fordeling efter en forholdsmæssig metode (fordelingsnøgle). Denne metode er ud-

gået i MDBO for 2010, hvilket også ses beskrevet i kommentarerne til MDBO for 2010 33. 

                                                           
30 Peter Koerver Schmidt, Dansk CFC-beskatning, s. 314 
31 Carina Borg, OECD’s modeloverenskomst artikel 7 om beskatning af erhvervsindkomst og allokering af indkomst til 
faste driftssteder, SREV2013.4.18 
32 Se også i MDBO, 2014, kommentarerne til artikel 7, kommentar nr. 21 og nr. 22 
33 MDBO, 2014, kommentarerne til artikel 7, kommentar nr. 41 og 42 
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I 2010 kom der en ny MDBO, hvori reglerne om indkomstallokering blev ændret.  

Man tager nu udgangspunkt i den direkte metode, som er kendetegnende ved en selvstændig-

hedsfiktion, der kan være ubegrænset og det vil sige, at man anser det faste driftssted som et dat-

terselskab. Eller den kan være begrænset, og det vil sige, at man undlader visse interne ydelser. 

Beregningen efter selvstændighedsfiktionen er svarende til AOA- metoden.  

Denne metode består af to trin: 

Trin 1 er en afgrænsning af det faste driftssted ved en 6-trins analyse.  

Trin 2 er et armslængdeprincip. 

6-trinsanalysen angiver hvilke funktioner, der skal henføres til det faste driftssted. I den analyse 

henvises til brugen af ”Significant people functions” 34. Dette begreb dækker over personer, der 

accepterer og varetager risici som følge af aktiviteter udført hos det faste driftssted.  

Betydningen af disse væsentlige personfunktioner (Significant people functions) anvendes som et 

kriterium for allokering af risici og aktiver mellem hovedkontoret og det faste driftssted 35. 

Henset til beregningen af CFC-indkomsten for et fast driftssted, er det særligt trin 3 i funktionsana-

lysen (AOA), som har betydning. Den omhandler aktiver. Det vil sige fastlæggelse af, hvilke aktiver 

det faste driftssted skal anses for at anvende 36.  

Den indirekte metode om at anvende et fordelingsnøgleprincip findes fortsat, da den kan være be-

nyttet ved DBO’ er, som er indgået i 2008 og tidligere.  

Det er således væsentligt at finde ud af, om og hvornår en DBO er indgået, og hvilken metode man 

har aftalt eller ikke aftalt. 

 

6. Substans - en afvigelse fra ATAD 
Der er i artikel 7 i ATAD indsat en bestemmelse om, at medlemsstaten ikke skal medregne ind-

komst til CFC-beskatning, hvis det udenlandske datterselskab viderefører en væsentlig økonomisk 

                                                           
34 Carina Borg, OECD’s modeloverenskomst artikel 7 om beskatning af erhvervsindkomst og allokering af indkomst til 
faste driftssteder, SREV2013.4.18. Se også Aage Michelsen m.fl., International Skatteret, s. 385 
35 Peter Koerver Schmidt, m.fl., International Skatteret, s.183. 
36 Peter Koerver Schmidt, m.fl., International Skatteret, s.184. Se også: Aage Michelsen m.fl., International Skatteret, s. 
386. 
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aktivitet.  Denne væsentlige økonomiske aktivitet skal være understøttet af personale, udstyr, akti-

ver og lokaler, som det fremgår af de relevante faktiske forhold og omstændigheder 37.  Dog er det 

også bestemt i samme artikel i ATAD, at man kan man undlade at tage hensyn til dette, hvis det 

udenlandske selskab er hjemmehørende i et tredjeland, dvs. lande udenfor EU og lande som ikke 

er part i EØS-aftalen 38. Denne undtagelse kaldes i almindelighed for substansundersøgelsen eller 

substanstesten. 

 

I ATAD er der indsat en betragtning om CFC-reglerne 39. I denne betragtning fremhæver EU forhold 

omkring tredjelande og EU. Således foreslås det af hensyn til de grundlæggende frihedsrettighe-

der, at indkomstkategorierne bør kombineres med en substansundersøgelse. Substansundersø-

gelse skal i EU tage sigte på at begrænse CFC-reglernes virkning i de tilfælde, hvor datterselskabet 

ikke viderefører en væsentlig økonomisk aktivitet. Videres foreslås det også, at det skal være ac-

ceptabelt, at medlemslandene indfører hvide, grå og sorte lister over tredjelande, hertil også hvide 

lister over medlemslande, der lever op til kravene. 

Substansundersøgelsen foreslås ifølge ATAD indsat for at leve op til de grundlæggende frihedsret-

tigheder. EU’s frihedsrettigheder, der også omtales som den frie bevægelighed indenfor EU, har 

det formål at fjerne hindringer for den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer og 

kapital 40. 

Da ATAD er et minimumsdirektiv om, at medlemslandene skal indføre værns regler til bekæmpelse 

af metoder til skatteundgåelse, er der også lagt op til, at medlemslandene godt må indføre mere 

restriktive regler indenfor samme formål.  

 

Danmark har valgt ikke at indføre substanstesten hverken for tredjelande eller for medlemslande. 

Der er heller ikke hverken ud fra lovforslaget eller bemærkningerne dertil påtænkt at oprette lister 

over tredjelande til brug ved vurderingen af CFC-enheden. Der er heller ingen oplysninger udgivet i 

forbindelse med lovforslaget om evt. lister over EU-lande, der kunne være på en hvid-liste.  

                                                           
37 Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli 2016, Artikel 7, stk. 2 
38 Parter i EØS- aftalen er Liechtenstein, Island og Norge. 
39 Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli 2016, Betragtning nr. 12 
40 Peter Koerver Schmidt, m.fl., International Skatteret, s.222 
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L 28 B indeholder heller ikke bestemmelsen fra ATAD, artikel 7, stk. 1, litra b om, at datterselska-

bets reelle betalte selskabsskat skal være lavere end forskellen mellem denne skat og den skat, 

som datterselskabet ville skulle have betalt efter reglerne i moderselskabets land. Denne litra b vil 

ikke give mening at indføre, når man ikke ønsker indsat en begrænsning i form af substanstesten. 

Dette må derfor være årsagen til, at den er udeladt i lovforslaget. 

 

I de gældende CFC-regler er der en substanstest - dog i en lidt anden udformning jf. SEL § 32, stk. 

1, nr. 2. Denne regel går overordnet ud på at beregne, om datterselskabets finansielle aktiver gen-

nemsnitligt i indkomståret har udgjort mere end 10 %. Hvis de finansielle aktiver overstiger 10 %, 

er betingelsen for CFC-beskatning opfyldt (dog forudsat at de øvrige bestemmelser også er op-

fyldt). Ved denne metode bliver de datterselskaber, som har en økonomisk virksomhed, der ikke 

bare er af finansiel karakter, således frasorteret. 

Med det nye lovforslag bortfalder denne regel i SEL § 32, stk. 1, nr. 2. 

I bemærkningerne til lovforslaget henser Skatteministeriet til, at der ikke sker nogen forskelsbe-

handling af moderselskabet uanset, hvor datterselskabet er hjemmehørende, om det er i EU/EØS 

eller udenfor EU/EØS 41. Skatteministeriets begrundelse i bemærkningen lyder på, at det sikrer, at 

de danske regler fortsat er robuste over for flytning af mobile indkomster til datterselskaber uan-

set, hvor datterselskabet er hjemmehørende.  

 

At der ikke i lovforslaget er indsat en substansundersøgelse indenfor medlemslandene i EU, kan 

umiddelbart tolkes som ikke at være i harmoni med direktivet. Når der ikke er indsat denne under-

søgelse, vil det danske moderselskab skulle medregne CFC-indkomst fra datterselskaber i med-

lemslande, som også viderefører en væsentlig økonomisk aktivitet. Dette synes ikke at være i har-

moni med betragtningen i ATAD om, at de grundlæggende frihedsrettigheder i EU bør fritage dat-

terselskaber i EU med væsentlig økonomisk aktivitet fra at blive CFC-beskattet i et andet EU-land. 

Skatteministeriets begrundelse for dette ser ud til at kunne henledes til Cadbury Schweppes dom-

men, som omtalt ovenfor i afsnit 5.2. De danske retsvirkninger af denne dom blev, at CFC-beskat-

                                                           
41 LFF 2018 28, Bemærkninger til lovforslaget, 2.4.3. 
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ningen blev ændret til også at gælde danske datterselskaber begrundet i, at der således ikke er no-

gen forskelsbehandling indenfor medlemslandene i, hvor datterselskabet er beliggende 42. Dette 

fremgår tillige af kommentarerne til lovforslaget, hvor man henviser til, at CFC-beskatningen fort-

sat vil gælde for alle kontrollerede datterselskaber, uanset hvor datterselskabet er hjemmehø-

rende 43. 

Valget om ikke at indsætte substansundersøgelsen begrundes yderligere i Skatteministeriets kom-

mentarer til FSR 44. Her begrundes valget bl.a. i, at det er centralt, at den danske selskabsdatabase 

er robust i forhold til skatteundgåelse. Hermed også, at det vurderes, at den danske selskabsdata-

base ikke vil være tilstrækkelig robust med en substanstest. 

 

Danmark skal som medlemsland foretage en EU-konform fortolkning af EU-retten, der henvises 

herunder særligt til artikel 288 i Lissabontraktaten 45. ATAD er et direktiv, og direktiver er med-

lemslandene forpligtede til at implementere EU-konformt i den nationale lovgivning.  

En EU-konform fortolkning vil sige, at ved indførsel af en EU-regel skal den nationale regel kunne 

opfylde det retfærdiggørende hensyn og samtidig, må den ikke ramme flere end nødvendigt. Reg-

len skal kunne indgå i den nationale lovgivning efter bedste egnethed. Desuden skal der være pro-

portionalitet i forhold til EU’s formål med reglen herunder, at der også skal vælges den mindst ind-

gribende metode 46.  

Skatteministeriet har angående den nationale regel (eller rettere manglen af substansundersøgel-

sen) vurderet, at kunne undlade at indføre substansundersøgelsen. Det er således Danmarks vur-

dering, at der fortsat er fortolket EU-konformt. Om denne vurdering/fortolkning kan anses for væ-

rende i strid med EU, vil alene være op til EU-domstolen at afgøre. 

 

7. Definition af CFC-indkomst 
De elementer der skal indgå i opgørelsen af CFC-indkomst er opremset i L 28 B § 1, nr. 7 og skal 

                                                           
42 Skatteudvalget 2018-19. L 28 Bilag 1, s. 82 
43 LFF 2018 28, Bemærkninger til lovforslaget, 2.4.3. 
44 Skatteudvalget 2018-19. L 28 Bilag 1, s. 82 
45 Christina D. Tvarnø og Ruth Nielsen, Retskilder & Retsteorier, s. 226 
46 Peter Koerver Schmidt, m.fl., International Skatteret, s.233 
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indsættes i SEL § 32 i stedet for det nugældende stk. 5. Det er udtømmende nævnt, hvilke elemen-

ter der skal indgå, hvilket er i lighed med den nugældende bestemmelse i SEL § 32, stk. 5. 

 

Gennemgangen i dette afsnit er om ændringer og nyt til området om royalty og anden indkomst 

fra immaterielle aktiver og om faktureringsselskaber. 

 

7.1. Royalty og anden indkomst 
Gennemgangen af disse indkomster indledes med en gennemgang af immaterielle aktiver, da 

disse er grundlaget for, om der vil kunne opgøres CFC-indkomst ud fra reglerne om royalty og an-

den indkomst fra immaterielle aktiver. 

Herefter vil der være en kort gennemgang af royalty. 

Dernæst en gennemgang af den anden indkomst. 

Da området om anden indkomst også indeholder en undtagelse om datterselskabets egen forsk-

nings- og udviklingsvirksomhed, vil der til sidst være en gennemgang af dette. 

 

7.1.1. Immaterielle aktiver 
Modsat den nu gældende lov hvor det kun er royalty samt fortjeneste og tab ved afståelse af im-

materielle aktiver, der skal medregnes, er det i L 28 B også anden indkomst, som skal medregnes. 

Nærmere betegnet er det defineret som: ”Skattepligtige royalties eller anden indkomst fra imma-

terielle aktiver”.  

Det har derfor nu fået en ganske væsentlig betydning, hvilke aktiver det er, som skal indgå. 

Specifikationen af de immaterielle aktiver er i lovforslaget, L 28 B følgende:  

Enhver ophavsret til et 

• litterært arbejde, 

• kunstnerisk arbejde eller 

• videnskabeligt arbejde, 

herunder spillefilm. 

Ethvert 

• patent, 

• varemærke eller mønster. 
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Enhver 

• model, 

• tegning, 

• hemmelig formel eller  

• fremstillingsmetode eller 

• oplysninger om industrielle, kommercielle eller videnskabelige erfaringer samt 

• CO2-kvoter og CO2-kreditter, jf. AL § 40 A. 

I forhold til de gældende regler i SEL § 32, stk. 5, nr. 6 og 10 er der overensstemmelse om hvilke 

aktiver, der er omfattet. 

I EU’s Rente/Royalty direktivet er der også overensstemmelse dog bortset fra CO2- kvoter og CO2-

kreditter, der ikke indgår. 

I MDBO, artikel 12 er der også overensstemmelse, dog indgår heller ikke her CO2-kvoter og CO2-

kreditter i definitionen. 

Hvis der ses på de øvrige interne danske regler om, hvad der er immaterielle aktiver jf. definitio-

nen i KSL § 65 C, stk. 4, er der en afvigelse i form af, at hverken enhver ophavsret til et litterært, 

kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde, herunder spillefilm eller CO2- kvoter og CO2-kreditter 

indgår. 

I ATAD er der ingen specifikation af, hvad der er immaterielle aktiver. EU har i ATAD hermed lagt 

det ud til de enkelte medlemslande at afgøre, hvilke immaterielle aktiver der kan udlede royalty og 

anden indkomst. 

I BEPS-rapporten, som ATAD udspringer af, ses der heller ingen definition af hvilke aktiver, der skal 

regnes for immaterielle aktiver i denne henseende 47.  

Omkring retskildeværdi af MDBO kontra BEPS skal det dog tilføjes, at BEPS ikke anses for at have 

retskildeværdi, idet den alene har karakter af en rapport. Derimod kan MDBO have en væsentlig 

retskildeværdi, da den er grundlaget for de fleste indgåede DBO’ er. Grunden til at BEPS alligevel 

er nævnt her, er at den kan indeholde vejledende oplysninger, som der i mangel af andet vil kunne 

henses til. 

Konsekvensen, af at der i ATAD ikke er indsat nogen specifikation eller forslag til, hvad der er om-

                                                           
47 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting, Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 
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fattet, kan lede til forskelligheder EU-landene imellem. EU-lande, som har mange interne bestem-

melser og kategorier om arter af immaterielle aktiver, vil kunne få flere CFC-indtægter i forhold til 

EU- lande, der kun har et begrænset antal eller ikke har kategoriseret arterne af immaterielle akti-

ver. 

 

7.1.1.1 Eksempler på immaterielle aktiver, der kan udløse kvalifikationskonflikter 

Et kunstnerisk arbejde indgår ikke i definitionen i KSL § 65 C, stk. 4, men det indgår i CFC-reglerne. 

I AL § 40, stk. 2 indgår afskrivningsret på en kunstnerret. En kunstnerret omfatter ifølge Den Juridi-

ske Vejledning rettigheder, der er beskyttede af ophavsretsloven 48. Det er i ophavsretslovens § 1 

præciseret, at der er tale om ophavsretten til kunstneriske værker, som også er nærmere define-

ret i ophavsretsloven 49.  

Et kunstnerisk arbejde indgår også i grundlaget for royalty i artikel 12 i MDBO. I kommentarerne til 

artikel 12 i MDBO, kommentar nr. 8 er der ikke nogen nærmere definition af eksemplet om kunst-

nerisk arbejde.  

Da denne type immaterielt aktiv ikke er nævnt i KSL § 65 C, stk. 4, er der heller ikke fastsat be-

grænset skattepligt af royalty på dette i henhold til SEL § 2, stk. 1, litra g. Der er således heller in-

gen definition ud fra begrænset skattepligt. 

Ifølge CFC-reglerne henses til at kvalifikationen og værdien skal opgøres efter de interne danske 

regler. Den Juridiske Vejledning er alene bindende for ansatte i skatteforvaltningen. Når der henvi-

ses til interne skatteregler, så er ophavsretsloven ingen skatteregel, men idet der i interne regler 

henvises til denne ophavsretslovs definitioner, må den dog alligevel kunne anvendes som vejle-

dende i forbindelse med en kvalifikation. 

 

Goodwill indgår ikke i CFC-indkomsten, og det er heller ikke nævnt i ATAD. Goodwill skal således 

heller ikke indgå i CFC-beregninger, mv. Ifølge danske regler er goodwill et immaterielt aktiv jf. AL 

§ 40, stk. 1. Goodwill omfatter i dansk ret særligt værdien af kunder, forretningsforbindelser og 

lignende 50.  

I forhold til CFC-indkomsten har Skatterådet i en afgørelse fra 2015 vurderet på, om indkomst fra 

                                                           
48 Den Juridiske Vejledning 2019-1, C.C.2.4.5.2 Afskrivning på goodwill og andre immaterielle rettigheder 
49 Ophavsretslovens § 1 
50 Aage Michelsen m.fl., Lærebog om indkomstskat, 16. udgave, s. 620 
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afhændelse af goodwill kan være omfattet af CFC-indkomst 51. Her kommer man frem til, at ind-

komst fra goodwill ikke er omfattet af CFC-indkomst. 

Der er i dansk ret omfattende materiale omkring goodwill herunder også om værdiansættelsen. Til 

hjælp for værdiansættelsen har Ligningsrådet udgivet en vejledende anvisning 52. Skattestyrelsen 

har også udarbejdet en vejledning til brug for koncerninterne overdragelser på Transfer Pricing 

området 53.  

I international ret er der forskellig opfattelse af goodwill 54. Når landene kan have forskellig opfat-

telse af, hvad der er goodwill, vil der også være forskellig tilgang til definitionen af CFC-indkom-

sten.  

Herudover vil der også skulle ske en klassifikation af goodwill i forhold til andre immaterielle akti-

ver. Jens Wittendorff har beskrevet en problemstilling om et immaterielt aktiv, der både indehol-

der goodwill og et varemærke 55. Han beskriver vanskelighederne ved at skille de to aktiver ad. I 

denne sammenhæng beskriver han også, at OECD mener, at et godt omdømme også skal indgå 

ved opgørelsen af værdien af et immaterielt aktiv. Et godt omdømme er efter danske regler ikke 

omfattet af goodwill.  

I CFC-beskatningen vil det være en fordel for selskabet, om det meste af værdien falder på good-

will, da der så er mindre tilbage til en CFC-vurdering. Derimod kan skatteforvaltningen have vurde-

ret, at det meste af værdien falder på fx et varemærke. 

Ved beregningen af CFC-indkomsten vil der således ikke udelukkende kunne tages udgangspunkt i 

CFC-selskabets fordeling af fx goodwill og øvrige aktiver. Fordelingen vil i stedet skulle foretages 

efter danske regler, herved kan der ske det, at aktiverne skal fordeles anderledes. 

Der kan herved være forskelle på OECD’s kvalifikation og vores nationale definition 56.  

Uanset hvordan skattelovgivningen er i det land, hvor datterselskabet er hjemmehørende, vil det 

være den interne danske lovgivning, der er grundlag for klassifikationen af goodwill i forhold til øv-

rige immaterielle aktiver idet der henvises til SEL § 32, stk. 4. 

En allokering til goodwill efter de danske regler kan hermed medføre, at CFC-selskabets hjemland 

                                                           
51 SKM2014.830 SR 
52 Cirk. 2000-03-28 nr. 44, Ligningsrådets vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill 
53 ”Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse”, Skattestyrelsen 
54 Jens Wittendorff, Transfer Pricing, s. 362 
55 Jens Wittendorff, Transfer Pricing, s. 364 
56 Jens Wittendorff, Transfer Pricing, s. 359 
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har en anden definition af, hvad der er goodwill. Allokeringen kan få afgørende betydning for, om 

der skal medregnes CFC-indkomst i moderselskabet eller ej. 

 

7.1.1.2 Eksempler på rettigheder og ejer/ikke ejer 

Det fremgår ikke klart af lovforslaget, om datterselskabet skal være ejer af aktivet eller, om det 

også gælder aktiver, hvor datterselskabet alene har brugsretten. 

En afgørelse fra 2001 fra Ligningsrådet benævnt ”Spilleprogramsagen” omhandler betalinger for 

brugsretten til software 57. Disse betalinger er i sagen blevet anset som vederlag for brugen af tids-

ubegrænsede brugsrettigheder til den udviklede software og hermed en royalty. Aftaleerhver-

verne i sagen opnår ret til kommercielt at anvende softwareprogrammerne. Spilleprogramsagen er 

kommenteret af A. L. Ottosen og J. Vestergaard i en efterfølgende artikel 58. I denne artikel kom-

mer man frem til, at Ligningsrådets afgørelse i Spilleprogramsagen formentligt er korrekt, men at 

der nok i stedet har været tale om en licens ret til at foretage eksemplarfremstilling. Det fremgår 

klart af CFC-indkomstarterne, at en licens ret er omfattet af CFC-beskatning. Peter K. Schmidt har 

også kommenteret Spilleprogramsagen i en artikel fra 2014 59. Han henviser også til, at forholdet i 

Spilleprogramsagen formentligt angik en licens ret.  

Det kan hermed udledes af de to artikler, at en brugsrettighed ikke i sig selv kan kvalificeres som 

en royalty, men idet der nok i afgørelsen var tale om en licensrettighed, er afgørelsens udfald kor-

rekt. 

 

Omkring retten til at anvende immaterielle aktiver kan der henvises til en enkelt afgørelse. Det er 

en Skatterådsafgørelse, hvor der er taget stilling til om indtægter fra rettigheden til at udnytte en 

række internetdomæner, kan anses som en royaltyindtægt 60. I afgørelsen er desuden også oplyst, 

at selskabet, der modtager disse indtægter, ikke som sådan vil eje immaterielle aktiver. Indkom-

sten bestod for 95 % vedkommende af betalinger fra spiludbydere for anvendelsen af selskabets 

hjemmesider til reklame og for selskabets formidling af spilleydelser. Sådanne betalinger udgjorde 

ikke vederlag for anvendelse eller retten til at anvende immaterielle aktiver. Betalingerne kunne 

                                                           
57 SKM2001.522.LR 
58 Arne Møllin Ottosen og Jørn Vestergaard, Royalty og CFC, SU2002,67 
59 Peter Koerver Schmidt, Definition af CFC-indkomst og adgangen til dispensation – en kommentar til to nyere afgørel-
ser, SR.2014.162 
60 SKM2013.649.SR 



Definition af CFC-indkomst i relation til L 28 B                                                  Hanne Laursen 
 

28 
 

derfor ikke anses for CFC-indkomst. 

Afgørelsen er indenfor et snævert område. Den viser dog forskellen på betaling for anvendelse el-

ler retten til at anvende immaterielle aktiver i forhold til modtaget betaling for anvendelse af sel-

skabets hjemmesider til reklame samt formidling af spilleydelser. 

 

Angående brugsrettigheder har Højesteret i en afgørelse fra 2004 taget stilling til afskrivning på 

filmrettigheder 61. Sagen vedrørte tidsbegrænsende brugsrettigheder til filmrettigheder, som i for-

enklet form er vist på denne figur:  

 

 

Overdragelsen af disse rettigheder fandtes ikke at være en skattemæssig overdragelse af rettighe-

derne. Overdragelsen i denne tidsmæssigt begrænsede periode ville skulle behandles som en 

driftsomkostning for den som udnyttede rettighederne. 

FSR henviser til samme HR- Dom i forbindelse med spørgsmål til lovforslaget 62. Man anmoder om 

en bekræftelse af, om det kun er aktiver ejet af datterselskabet, der kan blive CFC-beskattes. Sam-

tidig henvises modsætningsvis til om aktiver, hvortil datterselskabet kun har brugsretten (fx i kraft 

af en licensaftale), ikke er omfattet af CFC-beskatning. Dette er ikke besvaret af Skatteministeriet. 

Der vil dog kunne ses på det som, at en ophavsret til en spillefilm er omfattet af CFC-beskatning. 

Hvis en sådan ophavsret er blevet overdraget, vil det være den nye ejer, som har ophavsretten. 

Der er i HR-dommen kun tale om overdragelse i en begrænset periode, og der er derfor ikke sket 

en afhændelse af rettighederne.  

I HR-dommen er dissens, hvor to ud af fem dommere kommer til et andet resultat. De to dom-

mere kommer frem til, at forholdet kan anses som afståelse af en udnyttelsesret til en ophavsret. 

                                                           
61 SKM2003.586.HR 
62 Skatteudvalget 2018-19. L 28 Bilag 2, s. 9-10 
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Desuden mener de ikke, at det har betydning, at afståelsen er tidsbegrænset – dog forudsat, at det 

er en flerårig periode.  

Højesteret er øverste danske domstol, den giver præcedens. Da flertallet af dommerne stemte for 

at der skattemæssigt ikke var foretaget en overdragelse, blev dette dommens udfald. Dog vil der 

kunne refereres til, at der var dissens. Det faktum at der var dissens giver dommen en lidt ringere 

retsvirkning end, hvis der ikke var dissens. 

Det må hermed kunne udledes, at der er forskel på, om det er en tidsbegrænset eller tidsube-

grænset overdragelse, der er tale om. 

En tidsbegrænset anvendelse af en rettighed, som i HR-dommen, skal skattemæssigt ikke anses 

som overdragelse af en rettighed. Det gælder både afståelsessummen eller løbende betalinger for 

udnyttelsen.  Overdrageren vil i CFC henseende fortsat være indehaver af distributionsretten til 

filmrettighederne. 

 

En brugsrettighed vil i almindelighed kunne sammenlignes med betaling for anvendelse af både et 

materielt aktiv og et immaterielt aktiv. Omkring CFC-beskatningen er det alene brugsrettigheder til 

immaterielle aktiver, der kan være af betydning. I AL § 40, stk. 2 om afskrivningsmuligheder på im-

materielle aktiver indgår rettigheder til både udbytte-, forpagtnings- og lejekontrakter. Sådanne 

immaterielle aktiver er ikke nævnt i hverken definitionen i KSL § 65 C, stk. 4 eller i CFC-beskatnin-

gen. Det er derfor væsentligt at kunne identificere og udelukke sådanne aktiver fra en mulig CFC-

beskatning. 

I Vestre Landsrets Dom om en brugsret til et jordareal til opstilling af en vindmølle, er der taget 

stilling til, om det var en brugsret til et immaterielt aktiv 63. Brugsrettigheden skulle udnyttes inden 

5 år. Den var hermed tidsbegrænset. Vestre Landsret konkluderer, at der ikke er tale om en tids-

ubegrænset rettighed, brugsretten falder hermed udenfor immaterielle aktiver. 

I denne dom har det haft afgørende betydning, at det var en tidsbegrænset rettighed. 

 

Omkring distributionsselskaber har Skatteministeriet i en kommentar til FSR svaret, at det i praksis 
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vil kræve, at distributionsselskabet er ejer af aktivet, før distributionsselskabets indkomst kan hen-

føres til anden indkomst fra aktivet 64. Dette svar giver således anledning til, at man får den opfat-

telse, at det kun er ejede immaterielle aktiver, der kan udskille anden indkomst. Eller er det bare, 

når der er tale om et distributionsselskab, at det er et krav, at distributionsselskabet er ejer, før 

der kan blive tale om at opgøre anden indkomst. 

 

For at kunne afgøre om datterselskabet i sådanne henseender vil være indehaver af CFC-aktiver, 

er det overordnet den danske civilret, som afgør, hvad man er ejer af. Der kan bl.a. henvises til en 

artikel af Jens Wittendorff om allokering af det økonomiske afkast af marketingsaktiver mellem 

koncernselskaber 65. Han kommer frem til, at ejerskabet til immaterielle aktiver må antages at til-

komme den civilretlige indehaver. Desuden henviser han til, at civilretten i Danmark har en sty-

rende funktion for skatteretten. Dog kan også henvises til Aage Michelsen m.fl. i forbindelse med 

AOA-allokeringen, hvor de mener, at det ikke giver mening at henvise til den juridiske ejendoms-

ret. De mener i stedet, at der skal henses til den økonomiske ejendomsret 66. Det må dog antages, 

at det overordnet set, må være den juridiske og hermed civilretlige ejendomsret, der er gældende. 

Hvorvidt den økonomiske ejendomsret kan træde i stedet, må bero på særlige aftaler eller andet 

indenfor koncernen. 

Hvis ikke distributionsselskabet skattemæssigt kan anses som ejer af det immaterielle aktiv, ses 

der ikke at kunne udledes CFC- beskatning fra CFC-selskabets indtægter. 

 

7.1.1.3 Koncernforholdets betydning i forhold til allokering af immaterielle aktiver 

Allokeringen af immaterielle aktiver til faste driftssteder er styret af hvilken allokeringsmetode, 

der i den forbindelse er anvendt. I det der henvises til ovenstående afsnit 5.1. om faste driftsste-

der, skal der ske en fordeling af aktiver mellem moderselskabet og det faste driftssted. 

Er allokeringen til et fast driftssted foretaget efter den nyere og direkte metode, vil fordelingen 

mellem moderselskabet og det faste driftssted umiddelbart svare til en fordeling mellem et mo-

                                                           
64 Skatteudvalget 2018-19, L 28 Bilag 1, s. 79 
65 Jens Wittendorff, Allokering af det økonomiske afkast af marketingsaktiver mellem koncernselskaber – Del 1, afsnit 
5.2, RR.2004.11.0040 
66 Aage Michelsen m.fl., International Skatteret, s. 386. 
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derselskab og et datterselskab. Ved sådanne forhold anses det faste driftssteds immaterielle akti-

ver som om de er ejet af det faste driftssted. En sådan fordeling af aktiver vil ikke være anderledes 

end for et datterselskab. Da fordelingen vil være foretaget efter en funktionsanalyse (som nær-

mere omtalt i afsnit 5.3), er der blevet foretaget en analyse af, hvilke immaterielle aktiver det fa-

ste driftssted anses for at anvende og hermed at eje. 

Hvis allokeringen til det faste driftssted er foretaget efter den ældre og indirekte metode, er der 

blevet anvendt en fordelingsnøgleprocent. Dette vil resultere i, at det faste driftssted er ejer af en 

andel af alle moderselskabets aktiver. Det vil sige, at hvis der skal foretages en opgørelse af, om en 

sådan enhed skal CFC-beskattes, vil det være ensbetydende med, at det er moderselskabets akti-

ver, der rent faktisk skal CFC-vurderes. Henset til dette vil der formentlig ikke være CFC-beskattede 

enheder af denne type. 

 

Et datterselskab er efter danske regler en selvstændig juridisk enhed. I en koncern kan man have 

udviklet et immaterielt aktiv sammen. Hvis det fx er et patent, vil der skulle indsættes en formel 

ejer af dette. Der kan dog fortsat være tale om en fordeling af ejerskabet. Ved en CFC-vurdering vil 

der indgå de aktiver, der fremgår af regnskabet efter danske regler. 

Indenfor koncerner og Transfer Pricing området er der betydelige regler og vejledninger på dette 

område 67. Der er også i forbindelse med Transfer Pricing Guidelines indført nogle DEMPE-funktio-

ner, der omfatter visse vigtige funktioner relateret til immaterielle aktiver 68.  

Det er dog værd at bemærke, at Transfer Pricing korrektioner omfatter værdiansættelser i forhold 

til LL § 2. Omkring flytning af immaterielle aktiver ud fra DEMPE-funktionerne, kan der muligvis 

også udløses skattemæssige konsekvenser 69. Der ses dog ingen konkrete sager eller retningslinjer 

for om sådanne korrektioner, kan medføre skattemæssige konsekvenser på andre områder, som 

fx afståelse. 

 

Det ser derfor ud til, at der omkring datterselskabers ejerforhold til immaterielle aktiver i forhold 

                                                           
67 Jens Wittendorff, Transfer Pricing, Kapitel 18.3. Heri kommer Jens Wittendorff ind på forskellige kriterier til opgørel-
sen af ejendomsretten og hermed også retten til fradrag for omkostningen. Der er juridiske kriterier, hvor man følger 
civilretten mht.  lovgivning, registrering mv. Der er økonomiske kriterier, hvorved forstås hvem har afholdt ressourcer 
og risici i forbindelse med udviklingen og hvem bærer risikoen.  Der er kontrolkriterier herunder, hvem som har retten 
til det fremtidige afkast.  
68 Louise Fjord Kjærsgaard, Afståelsesbeskatning ved flytning af DEMPE-funktioner? TfS2017.668  
69 Louise Fjord Kjærsgaard, Afståelsesbeskatning ved flytning af DEMPE-funktioner? TfS2017.668 
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til CFC-beskatning muligvis kan opstå en differentiering i forhold til Transfer Pricing området.  

Vurderingen, af om selskabet er et CFC-selskab, vil dog skulle foretages ud fra datterselskabets 

ejerskab af immaterielle aktiver. Hertil skal anvendes danske regler og datterselskabets indkomst, 

aktiver og passiver skal opgøres efter danske regler. Hvis der er sket skattemæssige ændringer til 

ejerforhold af immaterielle aktiver, vil disse skulle fremgå af regnskaberne, og de vil hermed skulle 

indgå i CFC-betragtningen. 

 

En konflikt om allokeringen af et aktiv vil normalt kunne søges løst ved hjælp af en indgået DBO. 

En DBO skal afhjælpe mulige dobbeltbeskatninger, og der er i DBO- artiklerne definitioner mv., der 

vil kunne anvendes. I DBO- artiklerne henvises dog som regel til de nationale regler og definitioner. 

Kan en mulig dobbeltbeskatning stadig ikke løses, vil der kunne søges lempelse af skattebetalingen 

jf. MBDO art. 23, hvorved en evt. dobbeltbeskatning kan undgås. 

Ved konflikter i forhold til CFC-beskatning er der overordnet en generel lempelsesadgang jf. SEL § 

32, stk. 11 med henvisning til LL § 33, der giver adgang til lempelse. Det vil sige, at det først er ef-

ter, man har beregnet en CFC-beskatning, at det danske moderselskab vil kunne få en lempelse i 

sin skattebetaling for skatten betalt i udlandet. 

 

7.1.2. Royalty 
I den gældende CFC-beskatning i SEL § 32, stk. 5, nr. 6, 1. pkt. skulle kun medregnes: ”Betalinger af 

enhver art, der modtages som vederlag for anvendelsen af eller retten til at anvende immaterielle 

aktiver samt fortjeneste og tab ved afståelse af immaterielle aktiver. ” Disse betalinger anses gene-

relt som royaltybetalinger. 

I L 28 B er der ikke en lignende definition. Det står bare ”skattepligtige royalties…”, denne royalty 

må dog skulle anses som svarende til KSL § 65 C, stk. 4 ” betalinger af enhver art, der modtages 

som vederlagt for anvendelsen af ….”. Skatteministeriet har desuden svaret i en kommentar, at der 

ved lovforslaget ikke sker en nyfortolkning af begrebet royalty, som afviger fra gældende regler 70. 

 

7.1.3. Anden indkomst 
Anden indkomst er medtaget i lovforslaget direkte fra ATAD. Den indgår ikke i de gældende regler 
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om opgørelse af CFC-indkomst. 

Den er i lovforslaget defineret som: ” anden indkomst fra immaterielle aktiver”. 

Den anden indkomst består ifølge bemærkningerne til lovforslaget af indkomst fra immaterielle 

aktiver, der realiseres ved afståelse af varer og/eller tjenesteydelser 71. Den anden indkomst om-

fatter ifølge bemærkningerne også fortjeneste og tab ved afståelse af de immaterielle aktiver. 

Opgørelse af fortjeneste og tab ved afståelse af det immaterielle aktiver følger skattelovgivningens 

almindelige regler. Gennemgangen nedenfor er koncentreret om den anden indkomst. 

 

FSR har i bemærkningerne til lovudkastet skitseret et simpelt eksempel på anden indkomst, som 

følgende: ” Hvilken andel af en Coca-Cola til 5 kr. kan henføres til de immaterielle aktiver vedrø-

rende flaskens form, virksomhedens logo, ”cola-opskriften mv.?” 72. 

FSR og flere af de andre hørte erhvervsorganisationer har rejst kritik og stillet spørgsmål til, hvor-

dan denne anden indkomst skal opgøres. FSR påpeger i sine bemærkninger, at definitionen af an-

den indkomst fra immaterielle aktiver behøver at skulle oplyses nærmere 73. Dette begrundes bl.a. 

i, at skattemyndighederne ellers vil kunne få alt for stort et råderum til at fastslå, hvad denne an-

den indkomst vil udgøre. 

Der er i Skatteministeriets kommentarer til FSR’s kritikpunkter ikke kommet nogen særlig vejled-

ning i, hvordan denne anden indkomst skal opgøres. Skatteministeriet henviser til bemærknin-

gerne til lovforslaget, hvori der står, at salgssummen vil inkludere et royaltyafkast på de immateri-

elle aktiver 74. Der er i disse bemærkninger ingen særlig vejledning eller lignende i, hvordan dette 

royaltyafkast skal udskilles af salgssummen fra varen eller tjenesteydelsen.  

FSR henviser til udtrykket ”embedded royalty”, og at en salgssum kun kan indeholde embedded 

royalty, hvis køber selskabet anvender eller har retten til at anvende et immaterielt aktiv, som ejes 

af sælgerselskabet 75. Hertil svarer Skatteministeriet, at denne anden indkomst ikke er begrænset 

til royalties, herunder embedded royalties men, at den derimod omfatter al indkomst, der kan 

henføres til det immaterielle aktiv 76.  

                                                           
71 LFF 2018 28, Bemærkninger til lovforslaget, 2.4.3 
72 FSR’s Bemærkninger i brev af 29. juni 2018, s. 28 
73 Skatteudvalget 2018-19, L 28 Bilag 1, s. 83-84 
74 LFF 2018 28, Bemærkninger til lovforslaget, 2.4.3 
75 Skatteudvalget 2018-19, L 28 Bilag 1, s. 78 
76 Skatteudvalget 2018-19, L 28 Bilag 1, s. 78-79 
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En embedded royalty kan opstå i de situationer, hvor fx et moderselskab anvender et immaterielt 

aktiv, som et udenlandsk datterselskab er ejer af. Datterselskabet sælger varer til moderselskabet. 

I salgssummen er inkluderet en sum for moderselskabets anvendelse af det immaterielle aktiv. 

Man gemmer hermed en royaltybetaling i betaling for en vare. Dette resulterer i, at moderselska-

bet ikke indeholder den påkrævede kildeskat jf. KSL § 65 C fordi, det ikke er kendt, at datterselska-

bet er begrænset skattepligtig af royaltyindtægter jf. SEL § 2, stk. 1, litra g. 

I forbindelse med CFC-beskatningen kan det således kun være aktuelt at tale om embedded roy-

alty i sådanne situationer, som der er nævnt ovenfor. Det vil herved ikke være aktuelt, hvis fx dat-

terselskabet sælger varen til 3. mand eller, hvis det er datterselskabet, som er anvender af royal-

tyen. Men metoden ser dog ud til at kunne opfylde kravet til opgørelsen af denne indeholdte an-

den indkomst.   

 

Desuden henviser Skatteministeriet til den situation, hvor et datterselskab opkøber en vare af mo-

derselskabet for at videresælge den (datterselskabet anses herved som et distributionsselskab). 

Herunder forstået som at der også er tale om et immaterielt aktiv, der er udviklet og beliggende i 

moderselskabet i denne situation. Skal man hermed anse en del af datterselskabets betaling til 

moderselskabet for at indeholde en andel royalty, fordi datterselskabet opkøber varen, og det har 

en fortjeneste på den ved at videresælge den. Det er her Skatteministeriets svar, at i sådanne til-

fælde vil der normalt ikke indgå en overnormal profit ved betalingen til moderselskabet 77. 

Hertil kan tilføjes, at der ved sådanne handler mellem koncernforbundne selskaber, vil være et 

krav om, at der skal handles på armslængdevilkår i henhold til LL § 2.  

Omkring distributionsselskaber henviser Skatteministeriet til, at deres funktion er at opkøbe og 

videresælge. Der henses til, at der normalt ikke sker en forarbejdning, viderebehandling eller lig-

nende i et distributionsselskab. Distributionsselskabet ser derfor heller ikke ud til at have nogen 

årsag til, at skulle anvende og hermed betale en royalty for at anvende et immaterielt aktiv.  

Det kan dog bemærkes hertil, at der kan foreligge en omkostningsfordelingsaftale mellem moder 

og datter, hvor fx datterselskabet betaler moderselskabet for anvendelse af et varenavn. En evt. 

royalty betaling for denne anvendelse kan være en embedded royalty jf. ovenfor omtalt. Denne vil 
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dog også være omfattet af armslængdeprincippet jf. LL § 2, hvorved den bør være udskilt separat. 

 

En vare kan være fremstillet på baggrund af flere forskellige immaterielle aktiver.  

Der kan fx indgå goodwill. Goodwill indgår ikke i CFC-indkomsten, men der vil dog altid skulle fin-

des en værdi, særligt hvis der indgår andre andele af immaterielle aktiver, som kan henføres til 

CFC-indkomst. Denne goodwill værdi vil hermed formindske andelen af salgssummen til resten. 

 

Men der kan fx i tøjbranchen være en mulighed for at finde værdien af den anden indkomst. 

I denne branche er ofte indeholdt store værdier af særligt varemærker i tøjmærker, hvorved salgs-

summen af dette varemærketøj således også afspejler mærkets værdi.  

Varemærkets værdi af salgssummen kan komme til udtryk ved en sammenligning med salg af 

samme kvalitet tøj men uden dette varemærke, i stedet kun med et billigt/ukendt varemærke. 

Desuden med de samme omkostninger, som der er til varemærketøjet. Forskellen mellem salgs-

summen fra det billige/ukendte varemærke i forhold til salgssummen fra varemærketøjet, vil 

umiddelbart kunne anses som svarende til den anden indkomst, der vil skulle indgå i CFC-beskat-

ningen. 

 

7.1.3.1 Omkostninger relateret til den anden indkomst 
I såvel L 28 B som i den gældende SEL § 32 er der fradrag for omkostninger i forbindelse med op-

gørelsen af CFC-indkomsten. Det fremgår specifikt af L 28 B, nr. 7, nr. 6, at CFC-indkomsten også 

indeholder skattemæssige fradrag, der vedrører indkomst som nævnt i nr. 1-5, og heri indgår op-

gørelsen af anden indkomst fra immaterielle aktiver.  

FSR har spurgt til hjemlen til fradrag for omkostninger (direkte og generelle) i forhold til opgørel-

sen af indkomsten 78. Skatteministeriet har hertil svaret, at fradraget for omkostninger blandt an-

det også omfatter en andel af selskabets generalomkostninger, samt at fordelingen vil skulle base-

res på sædvanlige armslængde allokeringsprincipper 79. Desuden oplyser Skatteministeriet, at fra-

                                                           
78 Skatteudvalget 2018-19, L 28 Bilag 1, s. 89 
79 Skatteudvalget 2018-19, L 28 Bilag 1, s. 89. Omkring fordeling efter armslængde allokeringsprincipper. Fordeling 
efter armslængdeprincippet er indkomstkorrektioner/værdiansættelser, der er reguleret efter LL § 2. Indenfor koncer-
nen anvendes allokeringsprincipper særligt ved faste driftssteder, som er nærmere beskrevet ovenfor i afsnit 5.3. 
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dragene også omfatter en andel af skattemæssige afskrivninger, når der i øvrigt er afskrivningsad-

gang efter danske regler. 

Ved opgørelsen af anden indkomst fra immaterielle aktiver vil salgsprisen hermed skulle reduceres 

med skattemæssige fradrag, der kan henføres til denne indkomst. Herefter vil den del af indkom-

sten, der vedrører indkomst fra immaterielle aktiver, skulle indgå i opgørelsen af CFC-indkomst. 

 

Større koncerner har ofte en central administration hos moderselskabet, og datterselskaberne be-

taler et honorar for dette til moderselskabet. Det kan fx være, at moderselskabet afholder alle 

markedsføringsomkostninger inkluderet dem, der kan henføres til driften af datterselskabets vare-

mærker. Det kan tænkes, at datterselskabet ikke har nogen indflydelse på, hvordan denne mar-

kedsføring udføres og hvilke kundekredse, der er målet. Der kan også være indgået koncernin-

terne aftaler om, at moderselskabet skal have fx 5 % af salgssummen. Årsagen kan være en beta-

ling for hjælp fra moderselskabet eller lignende.  

Skatteministeriet har udtalt, at der skal ske en allokering på armslængdevilkår 80. Det medfører, at 

der i tilfælde som ovenfor nævnt, helt konkret også skal fragå en del af den omkostning der beta-

les til moderselskabet for en ydelse til fx vedligeholdelse af et varemærke. Hvorvidt datterselska-

bet har indflydelse på moderselskabets anvendelse af den udgift, der betales for, må anses for at 

have undergået armslængdevilkårene og i øvrigt Transfer Pricing reglerne. 

Efter en sådan omkostning og evt. andre omkostninger er fratrukket, vil resten skulle fordeles på, 

hvad der kan henføres til immaterielle aktiver og andet. Hvis datterselskabet skal CFC-beskattes 

hos moderselskabet, vil moderselskabet så ikke igen blive beskattet af den ydelse, der allerede er 

modtaget fra datteren, idet denne er fragået som en omkostning i henhold til armslængdekorri-

geringen. 

En såkaldt omkostningsfordelingsaftale kan, hvis den er meget detaljeret ud på de immaterielle 

aktiver, muligvis benyttes til en fordeling ud til anden indkomst fra varens salgssum.  

 

7.1.4 Forsknings- og udviklingsvirksomhed 
Ved opgørelsen af royalty og anden indkomst er der indsat en undtagelse om, at denne royalty og 

anden indkomst alligevel ikke skal medregnes, hvis den er foranlediget af datterselskabets egen 
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forsknings- og udviklingsvirksomhed efter det tidspunkt, hvor moderselskabet blev moderselskab 

for datterselskabet (dette tidspunkt omtales i det følgende som kontroltidspunktet) 81. 

I den gældende bestemmelse i SEL § 32, stk. 5, nr. 6 er en lignende regel. Den gældende regel und-

tager dog kun indkomster, der kommer fra betalinger fra ikke koncernforbundne selskaber jf. SEL § 

31 C for anvendelsen af eller retten til at anvende immaterielle aktiver, som er foranlediget af dat-

terselskabets egen forsknings- og udviklingsvirksomhed 82. 

 

Definitionen af forsknings- og udviklingsvirksomhed findes i den danske skattelovgivning i LL § 8 B 

og AL § 6, stk. 1, nr. 3 som forsøgs- og forskningsudgifter. Desuden er der også i LL 8 X en særlig 

intern skattekreditordning for forsøgs- og forskningsudgifter. 

LL § 8 B blev indsat i 1973 og på nær en rettelse om grundforskning i 1987, er den ikke ændret si-

den. Der er i bemærkningerne til loven fremhævet, hvad man mener forsøgs- og forskningsudgif-

ter er 83. Det er udviklingsarbejde forstået som anvendelsen af videnskabelig eller teknisk viden til 

at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, mekanismer og produkter, processer, 

systemer eller tjenesteydelser. Desuden omfattes også anvendt forskning, dvs. originale undersø-

gelser med sigte på at opnå ny videnskabelig eller teknisk viden og forståelse, som primært er ret-

tet mod praktiske mål og anvendelser.  

Ifølge AL § 6, stk. 1, nr. 3 indgår også driftsmidler og skibe, der anskaffes til forsøgs- og forsknings-

virksomhed bortset fra skibe, der anvendes til efterforskning efter råstoffer. 

I LL § 8 X om skattekreditordningen er angivet nogle eksempler på aktiviteter, der ikke er omfattet 

af forslaget (forsøgs- og forskningsudgifter) 84. Det er udgifter som undervisning, personaleuddan-

nelse, dokumentations- og informationsarbejde, bibliotekstjeneste, rutinemæssig indsamling af 

data, service til kunder eller andre afdelinger i organisationen, produktionsplanlægning, arbejds-

studier, salgs- og markedsanalyser, patent- og licensarbejde samt rutinemæssig udvikling af soft-

ware, der ikke omfattes af forsøgs- og forskningsvirksomhed. 

                                                           
81 L 28 B, Folketinget 2018-19, § 1, nr. 7, 3), sidste pkt. 
82 Det gælder ifølge SEL § 31 C, at moderselskabet skal have bestemmende indflydelse over datterselskabet. 
83 LFF 1973-05-17 nr. 95 Ændring af ligningsloven. Bemærkninger til lovforslaget: Til § 1, nr. 1.  
84 LFF 2011-11-21 nr. 29 Ændring af ligningsloven. Bemærkninger til lovforslaget: Til § 1, nr. 1. 
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Der er desuden kommet en mulighed for ekstra fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirk-

somhed i LL § 8 B, stk. 4, hvilket giver et yderligere behov for en klar definition af dette område 85.  

Det vil ved vurderingen i CFC-henseende være de danske regler, der skal anvendes jf. SEL § 32, stk. 

4. Der kan dog hentes hjælp i en manual fra OECD, Frascati Manual 2015, hvori der er en uddy-

bende definition af, hvad OECD mener, at der er forsknings- og udviklingsvirksomhed 86. Der skal 

dog bemærkes, at en sådan manual fra OECD ikke har retsvirkning, den kan derfor alene anvendes 

som vejledning. 

 

Denne undtagelsesbestemmelse om forsknings- og udviklingsvirksomhed i lovforslaget er forskellig 

fra den gældende bestemmelse idet, det i lovforslaget kun er egen oparbejdet forsknings- og ud-

viklingsvirksomhed efter kontroltidspunktet, som kan undtages. Desuden er det gældende krav, 

om at betalingerne skal være fra ikke koncernforbundne selskaber, frafaldet i lovforslaget. I lov-

forslaget er der ingen krav til, hvorfra betalingerne kommer, hermed er det ligegyldigt, om det er 

fra koncernforbundne eller ikke koncernforbundne. 

Der er i denne undtagelsesbestemmelse, om hvornår forsknings- og udviklingsvirksomhed ikke kan 

medføre CFC-beskatning, både en udvidelse og en indskrænkning. 

Udvidelsen er, at det nu ikke længere er et krav, at det skal være betalinger fra ikke koncernfor-

bundne selskaber. Denne udvidelse vil have karakter af en lempelse idet, der vil være flere forsk-

nings- udviklingsvirksomheder, som kan komme ind under undtagelsen.  

Indskrænkningen er, at det nu kun er forsknings- og udviklingsvirksomhed efter kontroltidspunk-

tet, som kan undtages. Indskrænkningen indebærer, at man skal kunne dele den op i før og efter 

kontroltidspunktet. Udfordringen ligger således i at finde det tidspunkt, hvor moderselskabet blev 

moderselskab for datterselskabet (kontroltidspunktet). På nuværende tidspunkt (2019) er det de 

gældende regler i SEL § 32, stk. 1, stk. 6 og stk. 7, som skal finde anvendelse, når kontroltidspunk-

tet skal findes. 

Det danske moderselskab kan godt have været moderselskab for datterselskabet efter CFC-reg-

lerne, uden det har udløst CFC-beskatning. Der kan herved godt indgå forsknings- og udviklings-

                                                           
85 Flemming N. Mortensen og Susanne Holm Rasmussen, Skattemæssig behandling af forsøgs- og forskningsudgifter, 
SR.2018.0391 
86 Frascati Manual 2015, afsnit 2.2  
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virksomhed fra år, hvor datterselskabet ikke var omfattet af CFC-beskatning, men hvor dattersel-

skabet dog havde det samme danske selskab som moder, som det også har nu.   

 

Skatteministeriet har i en kommentar til FSR skrevet, at det skal være som følge af aktiv forsk-

nings- og udviklingsvirksomhed 87. Skatteministeriet har ikke specificeret yderligere omkring, at 

forsknings- og udviklingsvirksomhed skal være aktiv. Denne ordlyd om aktiv er ikke i lovforslaget. 

Ordet ”aktiv” kan have stor betydning, og det giver anledning til at skulle overveje, om det er aktiv 

eller måske passiv forskning og udvikling. Formuleringen i kommentarerne er ikke nærmere præci-

seret omkring ”aktiv” forsknings- og udviklingsvirksomhed.  

En flerårig stillestående forsknings- og udviklingsvirksomhed kunne muligvis falde ind under begre-

bet ”ikke aktiv”. Følgevirkningen i CFC-henseende vil hermed være, at virksomheden ikke kan und-

tage det immaterielle aktiv for at indgå i en CFC-vurdering. 

Til en subjektiv fortolkning af en lov har lovforarbejderne herunder bemærkninger og kommenta-

rer til lovudkastet også en retskildeværdi, da de vil være en del af og indgå i grundlaget for vedta-

gelse af en lov. Da de har en retskildeværdi, vil de kunne indgå i fortolkningen. Det kan derfor ikke 

udelukkes, at denne betegnelse af aktiv forsknings- og udviklingsvirksomhed kan få en betydning 

ved vurderingen af, om der kan ske en undtagelse eller ikke. 

 

Opfattelsen af udtrykket ”foranlediget af ” må skulle forstås som, at det er en virksomhed eller ty-

pisk en udgift, der er afholdt på datterens egne præmisser. Om datteren har benyttet egen ar-

bejdskraft eller eget produktionsapparat eller, om datteren har tilkøbt sig dette, bør derfor være 

uden betydning. En tilkøbt del må derfor være en ren bestilling fra datteren, for at det kan være 

på foranledning af datteren. Men er det tilstrækkeligt, at det er en ren bestilling fra datteren? Man 

kunne forestille sig, at datteren køber hjælp til en markedsundersøgelse med det formål, selv at 

kunne udvikle et mønster, der vil kunne anvendes ved afsætning af en vare til kunderne fra mar-

kedsundersøgelsen. Denne opgave er foranlediget af datteren, men der kan være usikkerhed, om 

datteren i stedet har tilkøbt en del af mønsteret. 

 

Landsskatteretten har i en sag fra 1996 taget stilling til, hvorvidt nogle udgifter, der blev afholdt 
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med fremmed hjælp, kunne anses som at indgå i medicinalfirmaets udviklingsvirksomhed 88. I sa-

gen havde et medicinalfirma afholdt udgifter til produktudvikling. Til forsøg i forbindelse med pro-

duktudviklingen havde medicinalfirmaet betalt nogle læger for at udføre forsøg med disse produk-

ter. Lægerne var ikke ansat i medicinalfirmaet, men der var indgået en samarbejdsaftale. Lands-

skatteretten fandt, at disse læger udførte en del af medicinalfirmaets forskningsarbejde, og at det 

var uden betydning, om udgifterne var afholdt til fremmed hjælp. 

Ud fra denne Landsskatteretskendelse må det kunne udledes, at udgifter til fremmed hjælp ikke 

ser ud til at være en hindring, for at forsknings- og udviklingsvirksomheden vil kunne undtage det 

immaterielle aktiv for at indgå i en CFC-vurdering. 

 

FSR henviser til et eksempel om, at medicinalindustrien udarbejder præ-kliniske forsøg, hvor der 

tages patent på udviklingen 89. Men dette patenterede forsøg opgives, og først flere år efter vide-

reudvikler man i stedet på det til et andet immaterielt aktiv. Denne videreudvikling sker efter kon-

troltidspunktet. FSR henviser i dette eksempel til spørgsmålet om, hvorledes man skal behandle et 

immaterielt aktiv, hvis udvikling er påbegyndt før kontroltidspunktet, og det færdigudvikles efter 

dette tidspunkt. Dette er ikke besvaret af Skatteministeriet, men det må i en sådan situation være 

tidspunktet for, når man påbegyndte (foranlediget tidspunktet) udviklingen af dét aktiv, som fører 

til det konkrete aktiv, der skal CFC vurderes med henblik på anden indkomst fra aktivet.  

 

Omkring forholdet om ”foranlediget af datterselskabets egen forsknings- og udviklingsvirksom-

hed” beskriver FSR desuden et eksempel om ophavsretten til litterære eller kunstneriske værker 

samt ophavsret til spillefilm 90. I eksemplet forestår datterselskabet selv udvikling og produktionen 

af aktiverne, og hermed betaler for forfatterhonorarer og indspilningsomkostningerne.  

I sådanne situationer må der skulle ses på, hvem der har rettigheden til at modtage royalty. Har 

man ikke rettigheden til at modtage royalty, vil man ikke være indehaver af rettigheden dertil. Det 

må derfor ligeledes gælde for indehavere af filmrettigheder, har man købt rettigheden, vil ret-

tigheden ikke kunne anses som et resultat af egen udvikling. Har man selv udviklet den, vil den 

være omfattet af undtagelsen, hvis ellers de øvrige betingelser er opfyldte.  

                                                           
88 TfS1996.776 LSR 
89 Skatteudvalget 2018-19. L 28 Bilag 2, s. 38 
90 Skatteudvalget 2018-19. L 28 Bilag 2, s. 39 
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7.2 Faktureringsselskaber 
Der er indsat en regel direkte fra ATAD om, at CFC-indkomst også omfatter indkomst fra fakture-

ringsselskaber. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget, menes der indkomst opnået fra salg og tje-

nesteydelser på varer og tjenesteydelser, der købes og sælges af tilknyttede selskaber 91. Der er 

dog også en undtagelse indsat i lovforslaget. Denne undtagelse beskrives i samme bemærkninger 

med, at der alene skal medregnes indkomster, hvis datterselskabet bidrager med ingen eller ringe 

økonomisk værdi. 

 

Både DI og FSR har spurgt til en uddybning af begrebet faktureringsselskaber. Til dette svarer Skat-

teministeriet, at der er tale om selskaber, der reelt udelukkende fungerer som gennemfakture-

ringsselskaber 92. Skatteministeriet kommenterer videre, at der menes selskaber, hvis eneste funk-

tion i værdikæden er at fungere som faktureringsselskab indenfor en koncern. Desuden tilføjes, at 

bestemmelsen ikke er rettet mod de selskaber i værdikæden, der tilfører en reel økonomisk værdi 

i koncernens værdikæde. Det præciseres, at bestemmelsen ikke finder anvendelse, hvis dattersel-

skabet også har andre funktioner, der har en reel økonomisk værdi i koncernens værdikæde. Her-

med at det skal vurderes og undersøges, om bestemmelsens formål er opfyldt. Datterselskabets 

grundlæggende funktion ifølge Skatteministeriet må udelukkende være at varetage rene koncern-

interne gennemfaktureringer. 

 

For at undgå CFC-beskatning på grund af et datterselskabs faktureringsaktivitet, vil det derfor 

være af stor betydning om faktureringsselskabet alene bidrager med ”ingen eller ringe” økono-

misk værdi for koncernen. Den økonomiske størrelse vil være underlagt armslængdeprincippet, jf. 

LL § 2, hvorved det kræves, at der vil skulle handles på markedsvilkår. Det vil derfor ikke være mu-

ligt fx at sælge en vare til datterselskabet til underpris for, at datterselskabet skal kunne undgå at 

komme ind under betingelsen om at bidrage med kun en ringe økonomisk værdi. 

Det fremgår af Skatteministeriets kommentarer, at der kun skal medregnes indkomst fra et faktu-

reringsselskab, hvis det er af ingen eller ringe økonomisk værdi for koncernen. Dette har givet an-

ledning til spørgsmål, om dette skal forstås som, at hvis dette datterselskab har en anden aktivitet 

                                                           
91 LFF 2018 28, Bemærkninger til lovforslaget, 2.4.3 
92 Skatteudvalget 2018-19. L 28 Bilag 1, s. 86-89 
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ved siden af, eller sælger varer til 3. mand, så vil det ikke blive omfattet af en mulig CFC-beskat-

ning. Til dette er svaret, at bestemmelsen i sådanne tilfælde ikke vil finde anvendelse 93.  

 

7.3. Del opsummering 
Ved begreber af immaterielle aktiver hvor der ikke er en direkte dansk fortolkning, kan der særligt 

henses til anden intern dansk fortolkning og evt. kommentarerne fra MDBO. Goodwill-begrebet 

fylder en del, idet en andel til goodwill vil skulle fragå i CFC-beregningerne af anden indkomst fra 

de immaterielle aktiver. Det vil være nødvendigt at kende værdien af goodwill for at vide, hvor 

meget der er tilbage til de øvrige aktiver. Ejerskab til rettigheder vil særligt skulle vurderes for, om 

det er en tidsbegrænset eller tidsubegrænset rettighed. Dette gælder også brugsrettigheder til im-

materielle aktiver. Her vil særligt ejerskab til de tidsbegrænsede rettigheder skulle udelukkes fra at 

indgå i CFC-beregningen. 

Faste driftssteders ejerskab af immaterielle aktiver ses ved de nyere DBO-aftaler, at måtte have 

undergået en funktionsanalyse, og herved bør der ikke være usikkerheder om ejerskabet. Men 

hvis de faste driftssteders immaterielle aktiver er fordelt på baggrund af en ældre DBO-aftale, kan 

det give anledning til nærmere undersøgelser om ejerskabet.  

Datterselskabers ejerskab til immaterielle aktiver kan være sket på baggrund af en koncernintern 

fordeling, hvor Transfer Pricing regler og vejledninger kan have været medvirkende til fordelingen. 

Dette kan give anledning til uoverensstemmelser og forskelligheder i forhold til, hvad datterselska-

bet rent juridisk er ejer af. Ved CFC- beregningen skal der dog henses til de ejer-skaber, der ses af 

datterselskabets skattemæssige regnskaber.  

I det der i ATAD ikke er indsat en definition af hvilke aktiver, der skal indgå i CFC-indkomstbereg-

ningen, vil det kunne lede til forskelligheder EU-landene imellem. 

 

Med udgangspunkt i handel med varemærker indenfor tøjbranchen, vil der ved en sammenlig-

ningsmulighed være muligheder for at finde en andel af en salgssum til anden indkomst fra imma-

terielle aktiver. 

Den anden indkomst vil skulle udskilles som en embedded royalty i de tilfælde, hvor en sådan vil 
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kunne udledes. I tilfælde udenfor embedded royalty konstellationer, kan der også være anden ind-

komst fra immaterielle aktiver, og den vil også kunne opgøres i lighed med embedded royalty til-

fælde.  

Distributionsselskaber ses overordnet, ikke at kunne have en særlig del til anden indkomst fra im-

materielle aktiver. 

Den anden indkomst vil skulle opgøres efter, at der er taget fradrag for omkostninger uanset, om 

det er betalinger til moderselskabet eller andre. Dette gælder også uanset, om det er direkte om-

kostninger eller omkostninger af mere generel karakter. Der vil ikke være forskel på, om indkom-

sten kommer fra koncern interne handler eller handler med 3. mand, idet koncerninterne handler 

vil skulle opgøres til markedsværdien. 

En detaljeret omkostningsfordelingsaftale ud på de immaterielle aktiver kan muligvis også anven-

des ved fordelingen af en salgssum, for at finde den anden indkomst fra immaterielle aktiver. 

 

Undtagelsen, om at immaterielle aktiver der stammer fra datterselskabets egen forsknings- og ud-

viklingsvirksomhed, skal kunne udskilles ved hjælp af en identificering af den. Dertil skal henses til 

de gældende regler om, hvad der er forsknings- og udviklingsvirksomhed. Tidspunktet, hvor den 

pågældende forsøgs- og forskningsvirksomhed der fører til det immaterielle aktiv, skal kunne fin-

des ud fra, hvornår det blev foranlediget. Det vil med andre ord sige, hvornår det blev bestemt og 

sat i værk, at netop denne forskning- og udviklingsvirksomhed skulle resultere i det pågældende 

immaterielle aktiv. Datterselskabets egen forsknings- og udviklingsvirksomhed kan alene være for-

anlediget af datterselskabet selv, dermed kan den ikke være tilkøbt eller fx ikke opfundet af dat-

terselskabet selv. Men datterselskabet kan godt have anvendt fremmed hjælp. 

 

Faktureringsselskaber hvis virksomhed altovervejende kun består i faktureringsselskabsvirksom-

hed, vil kunne blive CFC-beskattet. Det er dog kun de selskaber, som bidrager med ingen eller 

ringe økonomisk værdi for koncernen, som kan blive omfattet.  

 

8. Indgangsværdier 
Der er foreslået to forskellige regler, der som begge handler om afskrivningsgrundlaget på de im-

materielle aktiver. Idet der er væsentlig fokus på immaterielle aktiver i denne afhandling, er det 
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derfor fundet relevant at medtage en gennemgang af disse regler. 

 

Den ene regel fremgår af L 28 B, § 1, nr. 5, og den er angående indsættelse af en handelsværdi på 

de immaterielle aktiver på tidspunktet, hvor moderselskabet bliver moderselskab for datterselska-

bet (dette tidspunkt omtales i det følgende som kontroltidspunktet). 

Den anden regel fremgår af L 28 B, § 2, stk. 3, og den går ud på indsættelse af en handelsværdi i 

2019 for nye CFC-selskaber. 

De to regler gennemgås nærmere nedenfor. 

 

8.1. Handelsværdi på kontroltidspunktet 
Reglen fremgår af lovforslaget, L 28 B, § 1, nr. 5, og den skal indsættes som en tilføjelse i SEL § 32, 

stk. 4. Den gældende SEL § 32, stk. 4 omhandler opgørelsen af datterselskabets skattepligtige ind-

komst. 

Den nye tilføjelse er en bestemmelse om, at der skal indsættes en handelsværdi på aktivet på kon-

troltidspunktet. Der gælder to betingelser: 

- Det immaterielle aktiv skal være erhvervet eller oparbejdet af datterselskabet før kontrol-

tidspunktet. 

- Moderselskabet skal være blevet moderselskab for datterselskabet som følge af erhver-

velse af ejerandele i datterselskabet fra en ikke tilknyttet person jf. SEL § 32, stk. 6. 

Omkring erhvervelsen af det immaterielle aktiv skal der sondres mellem, om det er erhvervet eller 

oparbejdet.  

 

Hvis det er erhvervet, vil der skulle findes og indsættes en handelsværdi på kontroltidspunktet. I 

den nugældende bestemmelse i SEL § 32, stk. 4 indgår afskrivningsberettigede aktiver med den 

faktiske anskaffelsessum dog fratrukket de samlede udenlandske afskrivninger (og med mulighed 

for anvendelse reglerne i SEL § 31 A, stk. 8 94). Ændringen ligger hermed i, at der i stedet vil skulle 

afskrives ud fra en handelsværdi på kontroltidspunktet.  

                                                           
94 Ved anvendelse af SEL § 31 A, stk. 8 anses aktivet for afskrevet maksimalt efter de danske afskrivningsregler ud fra 
den faktiske anskaffelsessum. 
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Ifølge SEL § 32, stk. 4, 6. pkt. (som nu forslås ændret til 7. pkt.), finder reglerne i 2-5 pkt. ikke an-

vendelse, hvis der allerede er indsat en skattemæssig værdi på det pågældende aktiv. Det vil sige, 

at den nye regel om handelsværdien alligevel ikke skal anvendes, hvis der allerede fra tidligere år 

er indsat en skattemæssig værdi for det pågældende aktiv. 

 

Hvis det i stedet på kontroltidspunktet er et eget oparbejdet immaterielt aktiv, vil der ligeledes 

skulle indsættes en handelsværdi på kontroltidspunktet. Dette er en ny afskrivningsmulighed. I de 

gældende regler bliver der henvist til de danske skattemæssige afskrivningsmuligheder. I de dan-

ske regler er der ikke mulighed for at foretage skattemæssige afskrivninger på egne oparbejdede 

immaterielle aktiver. 

Skatteministeriet har i kommentarerne til FSR udtalt, at reglen i L 28 B, § 1, nr. 5 er indsat som en 

lempelse idet, der gives adgang til at foretage skattemæssige afskrivninger 95 . 

Som det fremgår af bestemmelsen, er den kun gældende på kontroltidspunktet. Bestemmelsen 

ses ikke at være en overgangsregel kun til brug ved overgangen til at anvende reglerne, som de er 

fremlagt i L 28 B. Bestemmelsen gælder også fremover. Det vil sige, at når moderselskaber frem-

over bliver moderselskab for datterselskabet efter CFC-bestemmelserne, vil man også kunne an-

vende reglerne om indsættelse af handelsværdi. 

 

Omkring disse regler henviser FSR til eksemplet om, at et udviklingsselskab inden kontroltidspunk-

tet mand erhverver en kostbar del til videreudvikling af et immaterielt aktiv fra 3. mand 96. Den 

indkøbte del bliver herefter videreudviklet af selskabet selv efter kontroltidspunktet.  

Bestemmelsen i L 28 B, § 1, nr. 5 henviser til immaterielle aktiver i henhold til afskrivningslovens § 

40, stk. 2 om afskrivningsmulighed på erhvervede immaterielle aktiver.  

Helt konkret er der ikke mulighed for at afskrive på et ikke færdigt aktiv, da det ikke opfylder be-

tingelserne for at være afskrivningsberettiget i AL § 40. Den fremsatte bestemmelse i L 28 B, § 1, 

nr. 5 dækker ikke en sådan afskrivningsmulighed.  

I eksemplet vil der ikke blive mulighed for skattemæssige afskrivninger idet aktivet er egenudviklet 

                                                           
95 Skatteudvalget 2018-19, L 28 Bilag 1, s. 80 
96 Skatteudvalget 2018-19. L 28 Bilag 2, s. 45 
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efter kontroltidspunktet. Der vil heller ikke kunne indsættes en handelsværdi og foretages skatte-

mæssige afskrivninger fordi, det ikke var et færdigt aktiv på kontroltidspunktet. 

 

8.2. Handelsværdi 2019 
Reglen fremgår af lovforslaget, L 28 B, § 2, stk. 3. Den er fremsat for at lette overgangen til den 

nye lov i 2019. Der er ikke i den gældende lovgivning er tilsvarende regel. 

Reglen går ud på ansættelse af en handelsværdi på de immaterielle aktiver efter AL § 40, stk. 2 ved 

indgangen til det skattemæssige indkomstår 2019. Der er dog visse betingelser, der skal være op-

fyldte før, der vil kunne ansættes denne handelsværdi. Betingelserne er i hovedtræk følgende:  

1) Den gælder kun, hvis der skal medregnes CFC-indkomst i 2019.  

2) Datterselskabet må i 2018 ikke have haft en CFC-indkomst, der oversteg reglerne for, at 

den skulle medregnes hos moderselskabet i 2018.  

3) Det immaterielle aktiv må ikke have givet royalty afkast i de foregående 3 år forud for 

2019.  

4) Hvis aktivet er erhvervet fra et koncernforbundet selskab, vil der kun kunne sættes en han-

delsværdi, hvis erhvervelsen har medført dansk eller udenlandsk beskatning ved afståelsen 

fra det koncernforbundne selskab.  

Det vil sige, at det ud fra ordlyden både er afgørende om selskabet tidligere har været CFC-beskat-

tet, og om der har været aktiver, der har givet afkast i form af royalty. 

Denne regel kan kun være aktuel for de selskaber, der i 2019 bliver CFC-beskattet uden at have 

været det i 2018. Disse selskaber vil hermed kunne indsætte en handelsværdi, hvis også de andre 

betingelser er opfyldt.  

De CFC-selskaber, der tidligere har været CFC-beskattet, eller som bare har været et CFC-selskab 

uden, at have opfyldt betingelsen for at skulle CFC-beskattes, bliver nu underlagt nye regler jf. lov-

forslaget, men de kan ikke få nogen fordel ved hjælp af denne regel.  

 

8.3. Sammenfatning af disse to regler 
Muligheden for fastsættelse af en handelsværdi på egne oparbejdede immaterielle aktiver, er en 

særbestemmelse udover de almindelige regler i AL § 40, stk. 2.  

Om muligheden for at afskrive på immaterielle aktiver oparbejdet af selskabet selv, har Peter Ko-
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erver vurderet på i sin bog fra 2013 97. Han når frem til, at der ved CFC-beskatning ikke kan fast-

sættes en anskaffelsessum på goodwill eller andre immaterielle aktiver oparbejdet af selskabet 

selv, som nævnt i AL § 40. Han henviser desuden til SEL § 4 A.  

SEL § 4 A, stk. 1 omhandler fastsættelse af afskrivningsgrundlag, når et selskab bliver hjemmehø-

rende her i landet. Det nævnes desuden specifikt, at der ikke kan fastsættes et afskrivningsgrund-

lag på goodwill og andre immaterielle aktiver omfattet af afskrivningslovens § 40, og som er opar-

bejdet af selskabet selv. I den gældende SEL § 32, stk. 8, 2. pkt. er også henvist til disse regler i SEL 

§ 4 A, stk. 1. 

I lovforslaget er der ingen ændringer til bestemmelsen i SEL § 32, stk. 8, 2. pkt. Det vil sige, at med 

en vedtagelse af lovforslaget vil der blive en ny regel i SEL § 32, stk. 4, der siger, at man kan af-

skrive på immaterielle aktiver, der er oparbejdet af selskabet selv. Men SEL § 32, stk. 8, 2. pkt. vil 

også fortsat være gældende, og heraf fremgår det, at man ikke kan afskrive på immaterielle akti-

ver, der er oparbejdet af selskabet selv. 

Da begge bestemmelser er i samme lov, kan man ikke sige, at den ene bestemmelse er en lex-spe-

cialis regel frem for den anden. Men det er sandsynligt, at lex-posterior princippet kan finde an-

vendelse, det vil sige, at den yngste regel går forud for den ældre regel 98. 

 

Den nye bestemmelse om indsættelse af en handelsværdi for indkomståret 2019 kan ikke siges at 

være en overgangsbestemmelse, da den ikke tilgodeser de selskaber, der tidligere har været om-

fattet af CFC-beskatning. Reglen er nærmere rettet mod selskaber, der ikke tidligere har været 

CFC-beskattede. 

 

9. Betydning for virksomhederne og for skatteforvaltningen 
For de danske virksomheder betyder den manglende substansvurdering, at de ikke uden videre 

kan udelukke de datterselskaber, som de anser for at have en økonomisk aktivitet og som under-

støttes af dertil relevante forhold. De datterselskaber der falder ind under den nuværende undta-

gelse om aktivbetingelsen, vil skulle vurderes på ny. Datterselskaber, som blev CFC-beskattet efter 

den nugældende regel, det vil sige, at de blev omfattet af både kontrolbetingelsen og aktivtesten, 

                                                           
97 Peter Koerver, Dansk CFC-beskatning, s. 282-284 
98 Christina D. Tvarnø og Ruth Nielsen, Retskilder & Retsteorier, s. 251-252 
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vil igen skulle vurderes. Selv om aktivtesten er faldet bort, er det dog ikke ensbetydende med (for-

udsat de samme forhold, aktiver mv. som tidligere år), at datterselskabet så vil blive CFC-beskat-

tet.  

Dette betyder således, at de danske virksomheder alene på grund af den manglende substansund-

tagelse, vil skulle vurdere datterselskaberne på ny. 

 

De danske virksomheder ses at kunne blive meget udfordret i opgørelsen af den anden indkomst. 

Grundlaget for de immaterielle aktiver skal identificeres, og der skal foretages undersøgelser over, 

hvilke immaterielle aktiver der foranlediger de aktuelle indkomster. Skatteministeriet er ikke kom-

met med dybere retningslinjer for beregningen af den anden indkomst. Det ses i stedet at være op 

til selskaberne selv at finde ud af, hvor meget et immaterielt aktiv kan have del i en indkomst. Me-

toden, man anvender til opgørelse af embedded royalty, ser ud til at være anvendelig. Disse be-

regninger vil uden tvivl koste mange ressourcer for de danske virksomheder. 

 

De danske virksomheder vil nu også omkring forsknings- og udviklingsvirksomhed skulle foretage 

en opdeling i, om forsknings- og udviklingsvirksomhed er afholdt før eller efter kontroltidspunktet. 

Det vil sige, at kontroltidspunktet efter de gældende CFC-regler skal findes. Herefter skal forsk-

nings- og udviklingsvirksomheden identificeres, og der skal findes ud af, hvornår den blev foranle-

diget. Datterselskabet er udenlandsk i langt de fleste tilfælde omkring CFC-beskatning. Det indgår 

ikke i international sambeskatning, da det ellers ikke vil være aktuelt at beregne CFC-indkomst 99. 

Datterselskabet har således jf. territorialprincippet i SEL § 8, stk. 2, ikke skulle opgøre skattepligtig 

indkomst til Danmark.  

Tidligere afholdte udgifter til egen forskning og udvikling, vil dermed ikke kunne fremfindes ud fra 

opgørelser i forhold til de danske regler om fradrag og afskrivning på sådanne udgifter.  

 

Med denne nye bestemmelse om faktureringsselskaber har det nu fået en større betydning, hvor-

ledes koncernen har struktureret sig, når der skal henses til CFC-reglerne. Der ses i L 28 B ikke 

fremsat en overgangsregel omkring faktureringsselskaber, der vil således ikke være megen tid til 

                                                           
99 Undtagelse pga. international sambeskatning SEL § 32, stk. 2, 1. pkt. og i L 28 B, Folketinget 2018-19, § 1, nr. 2, 2) 
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en eventuel omlægning af strukturen i koncernen eller tilførsel af yderligere aktivitet til et potenti-

elt CFC-selskab. 

 

Den nye regel om at datterselskabet kan ansætte en handelsværdi på et eget oparbejdet immate-

rielt aktiv kan medføre mange undersøgelser mv. inden, at aktivet kan anses som at opfylde de 

danske betingelser for et afskrivningsberettiget immaterielt aktiv. Der tænkes særligt på, at det er 

et oparbejdet immaterielt aktiv, der vil skulle identificeres. Fordelingen i forhold til skattemæssige 

begreber om aktiver kan være anderledes i dansk lovgivning i forhold til hjemlandets lovgivning. 

Det er derfor nok ikke så enkelt for de danske virksomheder at finde denne handelsværdi. Men det 

vil da være fordelagtigt at finde den idet, der så vil kunne foretages skattemæssige afskrivninger. 

 

Det kan generelt blive byrdefuldt for de danske virksomheder at foretage disse undersøgelser med 

henblik på om datterselskabet skal CFC-beskattes eller ej. 

Ved flytning af immaterielle aktiver til et udenlandsk datterselskab, vil virksomheden også være 

pålagt en skat jf. SEL § 8, stk. 4, 3 pkt. Derfor kan der jo godt argumenteres for, at de nu bliver be-

skattet en gang til. 

Henset til at der også i CFC-reglerne er mulighed for at få lempelse for den skat, der er betalt i ud-

landet, er det forståeligt, hvis de danske virksomheder synes, at det er meget arbejde for kun en 

mindre del til den danske statskasse. 

 

Skatteforvaltningens kontrol efter vedtagelse af lovforslaget kan ikke støtte ret på nogen retsprak-

sis, da der endnu ikke er nogen afgørelser på området.  

Særligt opgørelse af den anden indkomst kan synes at være hengivet til nogle skøn, hvis rigtighed 

skatteforvaltningen vanskeligt kan anfægte.  

Ligesom de danske virksomheder kan få udfordringer med at finde kontroltidspunktet, vil de 

samme forhold være gældende for skatteforvaltningen. 

Skatteforvaltningen vil også have svært ved at finde de udenlandske selskaber og deres regnska-

ber. Ganske mange danske koncerner har relationer til udenlandske datterselskaber, hvad enten 

de ejes fuldt ud, kun ejer en del af dem eller måske sammen med andre, mv. Det vil blive en 

uoverskuelig opgave for skatteforvaltningen, hvis de skal tjekke om alle danske koncerner nu også 
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har undersøgt, om deres udenlandske relationer er omfattet af CFC-beskatning. 

For skatteforvaltningen vil det være et færre antal datterselskaber at kontrollere, hvis substanste-

sten indsættes. Men på den anden side set, så vil skatteforvaltningen så bare skulle kontrollere om 

det er korrekt, at datterselskabet kan undtages på grund af substans. 

 

10. Samlet opsummering og konklusion 
Lovforslagets ændringer til indkomstbetingelsen ses at være en udvidelse i forhold til de gældende 

regler. Ændringerne, om at der nu også skal medregnes anden indkomst fra immaterielle aktiver, 

vil fylde meget i opgørelsen af, om datterselskabet skal CFC-beskattes eller ej. Der er kun angivet 

sparsomme bemærkninger til, hvorledes denne anden indkomst skal opgøres. Der vil dog kunne 

henses til den samme metode, som der anvendes ved opgørelse af embedded royalty. Andre prak-

tiske metoder kan desuden finde anvendelse, hvis det er muligt at sammenligne med salg uden 

anvendelse af det immaterielle aktiv og med anvendelse af det immaterielle aktiv. Der kan mulig-

vis også anvendes eventuelle omkostningsfordelingsaftaler indenfor koncernen, hvis de er detalje-

rede omkring de immaterielle aktiver. 

 

Foruden denne anden indkomst beregning er det væsentligt at finde frem til hvilke aktiver, der 

skal beregnes anden indkomst fra. Da de fleste datterselskaber er udenlandske, kan regnskaberne 

være gjort op efter kildelandets regler og vilkår, hvor der kan være en anden kvalifikation af, hvad 

der er immaterielle aktiver. Aktiverne i datterselskabets regnskab til kildelandet behøver hermed 

ikke at være identiske med kvalifikationen efter danske regler. Da CFC- vurderingen skal foretages 

efter danske regler, vil de skulle indregnes efter de danske kvalifikationer.  

Hertil kommer desuden, at der ved de faste driftssteder kan have været forskellige metoder til al-

lokeringen af de immaterielle aktiver. Man må dog forvente, at hvis allokeringen er foretaget efter 

en funktionsanalyse, burde det ikke give anledning til usikkerheder. Hvis allokeringen er foretaget 

ud fra en ældre DBO-aftale, kan det medføre yderligere gennemgang af, hvad det faste driftssted 

rent faktisk ejer.  

For datterselskaber kan koncernens interne allokeringer og aftaler have været medvirkende til, 

hvad datterselskabet står som ejer af. Desuden kan Transfer Pricing regler og vejledninger have 
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haft indflydelse på en sådan allokering. Ved en CFC-vurdering af datterselskabets immaterielle ak-

tiver kan man derfor nemt komme ind i konflikter og forskelligheder omkring fordelingen ud til 

datterselskabet. Indenfor koncerner må det dog forventes, at der er anvendt armslængdevilkår 

ved værdiansættelserne. Nyere regler indenfor Transfer Pricing området kan muligvis også føre til 

ændringer i fordelingen af aktiver. Det må dog ligeledes forventes, at hvis der er sådanne ændrin-

ger til fordelingen, så må de også fremgå af regnskaberne. 

I forbindelse med evt. opståede konflikter af en allokering vil der kunne henses til definitioner og 

aftaler i den aktuelle DBO.  

Indenfor CFC-beskatning er der dog generelt en lempelsesadgang, hvorved moderselskabet kan få 

lempelse for den i udlandet betalte skat. 

 

Der er med lovforslaget ændret på den gældende undtagelse om de immaterielle aktiver er fra 

datterselskabets egen forsknings- og udviklingsvirksomhed. I lovforslaget indgår nu al egen forsk-

nings- og udviklingsvirksomhed, som er foranlediget efter kontroltidspunktet. Det vil sige, at det 

nu har fået betydning, hvornår datterselskabet rent faktisk blev et CFC-selskab. Dette skal forstås 

på den måde, at datterselskabet godt kan have været under CFC-kontrol i en årrække, uden også 

at være blevet CFC-beskattet, fordi indkomstbetingelsen ikke var opfyldt. For at opnå mulighed for 

at udnytte undtagelsen vil der nu skulle findes ud af, hvornår moderselskabet blev moderselskab 

for datterselskabet efter de på dette tidspunkt gældende regler. Desuden vil der skulle sættes et 

årstal på, hvornår denne forsknings- og udviklingsvirksomhed, der foranlediger det immaterielle 

aktiv, er påbegyndt. 

 

Til indkomstbetingelsen er også indsat en ny regel om, at indkomst fra faktureringsselskaber skal 

indgå i CFC-beregningen. De er dog kun de faktureringsselskaber, der bidrager med ingen eller 

ringe økonomisk værdi for koncernen. Af forarbejderne til lovforslaget nævnes udtrykkeligt, at 

man anser et rent faktureringsselskab for kun at kunne bidrage med denne ringe eller ingen øko-

nomisk værdi.  

 

Der ses med lovforslaget desuden indført en anden interessant regel om, at datterselskabet vil 
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kunne foretage skattemæssige afskrivninger på immaterielle aktiver, der er oparbejdet af datter-

selskabet selv før kontroltidspunktet. I den interne lovgivning er der ikke mulighed for at foretage 

skattemæssige afskrivninger på egne oparbejdede immaterielle aktiver. Det aktuelle vil her være 

at identificere og værdiansætte disse aktiver efter de danske regler. Desuden ses i lovforslaget en 

konflikt med den gældende CFC-regel om, at der ikke kan afskrives på egne oparbejdede aktiver. 

Det må dog forventes, at dette korrigeres ved den endelige vedtagelse af lovforslaget. 

De i lovforslaget foreslåede overgangsregler om værdiansættelse for 2019, kan ikke anses for at 

være overgangsregler idet, de faktisk ikke tilgodeser allerede CFC-beskattede selskaber. 

 

Med lovforslaget foreslås den gældende aktivtest (også kaldet substanstesten) ikke videreført. 

ATAD anbefaler, at medlemslandene indfører en substanstest – i det mindste for CFC-selskaber i 

EU/EØS- lande. Men ud fra lovforslaget bliver der ikke indført en substanstest, hverken for 

EU/EØS- lande eller for tredjelande. Der ses heller ingen oplysninger om at indføre lister over lan-

dene for at gøre det nemmere at vurdere, hvornår der kan være tale om en CFC-beskatning. Da 

ATAD kun er et minimumsdirektiv har Danmark ret til at undlade at indføre denne test, når det fin-

des at være en nødvendighed for at opretholde værnsregler imod skatteflugt og skatteundgåelse.  

Denne beslutning om den manglende undtagelse om substanstest er en adskillelse fra EU’s anbe-

falinger. Skatteministeriets begrundelse herfor synes ikke at være særligt fyldestgørende. Skatte-

ministeriet må dog have konkluderet, at Danmark befinder sig i en sådan risikogruppe, at det ikke 

er muligt at følge ATAD’s anbefaling på dette område. 

 

Særligt den manglende substanstest bevirker, at de danske virksomheder nu vil skulle undersøge 

en del flere datterselskaber for en potentiel CFC-beskatning. Det er således forståeligt, at der er 

kommet så megen kritik og mange bemærkninger til lovudkastet og senere til lovforslaget.  

Skatteforvaltningen vil selvsagt også få flere selskaber at kontrollere for mulig CFC-beskatning og 

korrekt opgørelse af CFC-beskatningen.  

Mulighederne for lempelse for datterselskabets betaling af skat i udlandet vil alt andet lige ned-

sætte det samlede provenu fra en CFC-beskatning til den danske statskasse.  
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Idet ATAD er et minimumsdirektiv med værnsregler til bekæmpelse af metoder for skatteundgå-

else, kan det kun konkluderes, at indholdet i lovforslaget vil opfylde direktivets anbefalinger. 

 

11. Perspektivering 
Lovforslaget er ved afslutningen af denne afhandling (primo april 2019) endnu ikke kommet for en 

3. behandling, og det er hermed heller ikke vedtaget. Der blev efter 2. behandling i december 

2018 udgivet en betænkning, hvor det blev sendt i fornyet udvalgshøring. Der er ikke offentliggjort 

nogen dato for, hvornår forslaget forventes sendt i 3. behandling med henblik på en vedtagelse.  

 

Ifølge ATAD skulle de nye CFC-regler have været vedtaget og offentliggjort senest den 31. decem-

ber 2018, og loven skulle være trådt i kraft senest den 1. januar 2019. Dette er ikke overholdt. 

Danmark har den 30. januar 2019 modtaget en åbningsskrivelse fra EU-kommissionen 100. Åbnings-

skrivelsen er angående den manglende implementering af CFC-reglerne.  

EU-retten har forrang for nationalret, det vil sige, at virksomhederne nu vil kunne støtte ret på 

dette EU-direktiv, selvom det ikke er indført i dansk ret. Det vil dog nok ikke blive aktuelt omkring 

CFC-reglerne, da virksomhederne næppe vil ønske at følge nogle nye regler, som de i det store og 

hele anser som besværlige og indskrænkende. Det er dog anderledes for kontrolmedarbejderne i 

Skatteministeriet, de er underlagt instrukser, som skal følges, fx Den juridiske vejledning. De vil 

derfor i kontrolopgaven ikke kunne hense til et ikke vedtaget EU-direktiv. 

 

ATAD indeholder også andre værnsregler, som er om rentebetalinger, exit-skat, hybride mismatch 

og generelle regler om bekæmpelse af misbrug. Disse regler er blevet implementeret i dansk in-

tern ret. Med disse regler og set i forhold til lovforslaget om skærpede CFC-regler i forhold til 

ATAD, må der nu være opbygget et større forsvar mod skatteflugt og skatteundgåelse.  

Disse nye regler sammen med de øvrige implementeringsregler fra ATAD medfører en mere kom-

pliceret skattelovgivning både for virksomhederne og for skatteforvaltningen. Det vil i hvert fald i 

de første par år kræve flere ressourcer fra begge sider. Da det indtil videre kun er et lovforslag, kan 

man jo håbe på, at der bliver indført en substanstest således, at antallet af CFC-selskaber og CFC-

                                                           
100 Skatteudvalget 2018-19 SAU Alm. del bilag 137 
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kontroller ikke vil være så stort.  

 

Samlet set må det nok erkendes, at hvis bestemmelserne i ATAD ikke bliver indført kan det ske, at 

skatteflugten og skatteunddragelsen stiger, man bliver derfor nødt til at indføre sådanne værns-

regler. 
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