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Executive summary 

The overall purpose of this Master Thesis is to investigate whether a comparative legal analysis 

and an analysis within the framework of Law and Economics may contribute to an increased effi-

ciency of Danish CFC taxation. 

The legal analysis examines whether the Danish CFC legislation complies with the new interna-

tional standards OECD stipulates with the BEPS project. The Danish legislation fully complies with 

the new international standards regarding which taxpayers should be included and exemptions 

from CFC taxation. Equally, the Danish legislation complies with the definition of control as well 

as regarding computation and attribution of the income. The Danish definition of the CFC income 

approximately complies, besides from one definition, regarding Sales and services income. Fur-

thermore, the Danish legislation does not provide relief for taxes paid by intermediate companies.  

The analysis of Law and Economics defines the optimal point regarding information, which could 

be available to the Danish tax authorities, within the theories of Neoclassical Economics and In-

formation Economics. The market failure analysis and the traditional equilibrium theory provides 

evidence regarding efficiency opportunities revealing, that the Danish authorities does not hold 

all relevant information about the activities of the taxpayers.   

Then the thesis provides specific proposals for solutions to the lack of information, which are able 

to create increased efficiency for Danish CFC legislation. This includes intensified efforts to enter 

into treaties with the states that still have bank secrecy and for the states to improve the exchange 

information between the tax authorities. In theory, the best solution regarding information prob-

lems would be more harmonization between the tax laws of the states.  

Finally, the thesis provides legal considerations relating to the legal comparative analysis. A rein-

troduction of a tax rate exemption and the transactional approach ought to be considered. Fur-

thermore, an introduction of the CFC income definition concerning Sales and services income 

could be considered and it should be considered to provide relief for taxes paid by intermediate 

companies.           
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Kapitel 1: Problemstilling  

1.1 Indledning 

Udhuling af landenes skattegrundlag kombineret med de multinationale selskabers aggressive 

skatteplanlægning har gennem de seneste år opnået stor opmærksomhed i både national og in-

ternational sammenhæng. Denne type af aggressiv skatteplanlægning er Danmark som højskat-

teland særligt udsat for, og med den politiske tilgang, hvor Danmark ønsker at beskytte sig mod 

enhver form for skattehul, øges interessen ligeledes for lovgivningen angående dansk CFC-beskat-

ning og gør dermed emnet særligt aktuelt.1 Kompleksiteten af de danske CFC-beskatningsregler 

bidrager også til emnets aktualitet. Dansk skatteret er genstand for høj dynamik, hvor der sker 

megen udvikling i lovgivningen, og denne udvikling, samt hele skatterettens komplekse univers, 

øger myndighedernes og de multinationale selskabers behov for at rette opmærksomheden på 

netop denne type problemstillinger således, at de på forhånd kan undgå uønskede situationer i 

forbindelse med skatteopgørelsen.    

Som det nyeste forsøg på en global indsats mod udhuling af staternes skattegrundlag har Organi-

sation for Economic Coorporation and Development (OECD) i samarbejde med G20 landene udar-

bejdet et omfattende skatteprojekt, som ifølge OECD er udformet, så det kan implementeres i 

staternes lovgivning. Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) projektet består af i alt femten for-

skellige tiltag, som hver især skal imødegå en specifik problemstilling på skatteområdet. Dette 

speciale behandler det tredje tiltag, som er problemstillingen angående CFC-beskatning.2 

Med udgangspunkt i en juridisk komparativ analyse af de danske CFC-beskatningsregler og anbe-

falingerne fra BEPS projektet er formålet med denne del af afhandlingen at analysere, hvilke for-

skelle og ligheder der består herimellem samt give en vurdering af de danske CFC-beskatnings-

regler i forhold til de nye standarder, som OECD anbefaler i BEPS projektet. Derudover er formålet 

                                                      
1 Skatteministerindlæg, d. 16. februar 2015. Nødvendigt at stoppe aggressive skatterådgivere med nye regler. Der-
udover kan nævnes: Skatteministeriets pressemeddelelse, d. 20. november 2013. Skattehul lukkes omgående med 
ny lovgivning. Dette førte til lovforslag L 81, som blev fremsat samme dato. Lovforslaget var et forsøg på at hindre 

omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med omstruktureringer af selskaber, som blev vedtaget d. 25. 
marts 2014 som fremsat.  
2 OECD, 2013. Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, kapitel 1. 
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at udføre en retsøkonomisk analyse af selve håndhævelsen af de danske regler i det økonomiske 

kapitel. Denne analyse skal forsøge at bidrage til en øget efficiens for håndhævelsen af de danske 

CFC-beskatningsregler. En nærmere beskrivelse af analyserne gennemgås i afsnit 1.5 og 1.6. 

 

1.2 Problemformulering 

Med afhandlingen ønskes følgende problemformulering besvaret:  

Hvorledes kan en juridisk komparativ og retsøkonomisk analyse af dansk CFC-lovgivning med 

inddragelse af anbefalingerne i BEPS projektet bidrage til højere efficiens for dansk CFC-beskat-

ning? 

Med henblik på at besvare afhandlingens overordnede problemformulering opstilles følgende 

problemstillinger: 

1. I hvilket omfang findes dansk CFC-lovgivning at være i overensstemmelse med de nye in-

ternationale standarder, som OECD fastsætter med anbefalingerne i BEPS projektet?  

2. Hvorledes kan det med udgangspunkt i økonomiske teorier og modeller konstateres, hvor-

vidt der foreligger efficiensmuligheder for dansk CFC-beskatning?  

3. Hvorledes kan der med udgangspunkt i informationsøkonomisk teori opstilles et eller flere 

konkrete tiltag, som kan bidrage til øget efficiens af dansk CFC-beskatning? 

 

1.3 Afgrænsning 

Denne afhandling tager udgangspunkt i dansk CFC-beskatning og anbefalingerne i det nyudstedte 

BEPS projekt fra OECD. Ud over EU-retlig regulering og retspraksis bliver der ikke inddraget regler 

fra andre jurisdiktioner i analysen af CFC-beskatning.  

På baggrund af afhandlingens udgangspunkt i dansk CFC-beskatning og anbefalingerne fra BEPS 

projektet er det udelukkende SEL § 32, der behandles og som finder anvendelse på selskaber, der 

er omfattet af selskabsskatteloven i overensstemmelse med denne lovs § 1 og § 2, stk. 1, litra a. 
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Dermed bliver CFC-beskatningsreglerne for fonde og visse foreninger, jf. FBL § 12 og ligeledes 

CFC-beskatningsreglerne for fysiske personer og dødsboer, jf. LL § 16 H ikke analyseret. 

I afhandlingen afgrænses der fra andre skatteretlige værnsregler og anti-misbrugsregler end CFC-

beskatningsreglerne. Disse indgår udelukkende i afhandlingen som eksempler på andre typer af 

værnsregler, som Danmark ligeledes har implementeret i dansk ret. Disse værnsregler bliver ikke 

underlagt videre behandling i dette speciale.  

I kølvandet på sag C-196/04 Cadbury Schweppes dommen blev der gennemført en lovændring i 

dansk skatteret med vedtagelsen af L 213, hvormed CFC-beskatningsreglerne ligeledes finder an-

vendelse på nationale datterselskaber. Denne del af de danske CFC-beskatningsregler bliver ikke 

behandlet, da der i dansk skatteret ligeledes findes regler angående tvungen national sambeskat-

ning, jf. SEL § 31. 

 

1.4 Metode 

Specialets kapitel 2 fungerer som et indledende kapitel, der uddyber selve problemstillingen. Her 

redegøres således for Base Erosion og Profit Shifting samt hvilke bagvedliggende overvejelser, der 

har dannet grundlag for BEPS projektet. Derefter inddeles specialet i to analyseniveauer, hvoraf 

den juridiske analyse er koncentreret omkring det materielle indhold af CFC-beskatningsreglerne, 

mens den økonomiske analyse fokuserer på håndhævelsen af reglerne.  

 

1.5 Juridisk metode 

Afhandlingens juridiske del består af en udledning af gældende dansk ret for dansk CFC-beskat-

ning. I denne forbindelse indgår anbefalingerne fra OECD’s BEPS projekt for at fremhæve de for-

skelle og ligheder, der foreligger imellem disse to fremgangsmåder at behandle problematikken 

angående CFC-beskatning på. Derfor tages der hovedsageligt udgangspunkt i sammenlignelige 

forhold mellem de danske CFC-beskatningsregler og OECD’s anbefalinger. BEPS projektet skal bi-
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drage til en bedre forståelse samt sætte de danske CFC-beskatningsregler ind i et større perspek-

tiv og bliver derfor inddraget i afhandlingen, da det samtidigt er det nyeste bidrag på et globalt 

forsøg på at imødegå problemerne vedrørende skatteudhuling. Formålet med den juridiske ana-

lyse er at undersøge, hvorledes disse to fremgangsmåder forsøger at løse samme juridiske pro-

blemstilling. Herved indledes de enkelte afsnit i analysen med en overordnet redegørelse af an-

befalingen i BEPS projektet, der fungerer som den nye internationale standard, som de danske 

CFC-beskatningsregler analyseres og vurderes i forhold til. Derefter redegøres overordnet for de 

danske CFC-beskatningsregler. Til sidst analyseres og vurderes det materielle indhold af de danske 

CFC-beskatningsregler i forhold til OECD’s nye internationale standard.    

Den juridiske analyse tager udgangspunkt i den klassiske retsdogmatik med henblik på at udlede 

gældende ret i forbindelse med anvendelsen af de danske CFC-beskatningsregler. Retsdogmatik-

ken arbejder ud fra devisen om at systematisere, beskrive og fortolke/analysere gældende ret.3 

På denne måde løser retsdogmatikken en given juridisk problemstilling ved anvendelse af retskil-

derne med henblik på at udlede gældende ret for det pågældende juridiske problem. Samspillet 

mellem retsdogmatikken og retskilderne udgør den juridiske metode, hvormed retskilderne ana-

lyseres og anvendes. Dette medfører, at forskellige retsanvendere opnår samme juridiske resultat 

i overensstemmelse med domstolene, såfremt den juridiske problemstilling blev forelagt en juri-

disk dommer. Den juridiske metode sikres ved at følge en bestemt rækkefølge i analysen af rets-

kilderne, hvormed der tages udgangspunkt i regulering og derefter retspraksis, retssædvaner og 

til sidst forholdets natur.4  

EU-retten spiller en stor rolle i medlemsstaternes udformning af national lovgivning. Det er derfor 

relevant at belyse EU-rettens rolle, når afhandlingens juridiske analyse skal udlede gældende 

dansk ret vedrørende CFC-beskatning. Dansk ret er underlagt EU-retlige principper, der især er 

udviklet i EU-Domstolens praksis, som hovedsageligt bygger på loyalitetsprincippet, jf. art. 4 TEU. 

Heraf udspringer principper som EU-rettens forrang, jf. EU-Domstolens dom i sag 6/64, Costa mod 

                                                      
3 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D., 2011. Retskilder & retsteorier, 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets For-
lag, s. 28-29. 
4 Ibid, s. 32. 
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ENEL, præmisserne 7-9. Derudover er man i dansk ret forpligtet til at foretage EU-konform for-

tolkning, jf. EU-Domstolens dom i sag 14/83, Von Colson, præmis 26 og 28. Dansk lovgivning skal 

derfor udformes i overensstemmelse med EU-retten, som således kan siges at danne lovgivnin-

gens ydre grænse. Denne ydre grænse defineres både ud fra den primære EU-ret og bindende 

sekundær regulering. Den primære EU-ret udgøres af EU’s traktatgrundlag, grundlæggende ret-

tigheder samt almindelige retsprincipper. Navnlig den bindende sekundære EU-ret spiller en cen-

tral rolle i forhold til udformningen af de danske CFC-beskatningsregler. Denne udgøres af forord-

ninger, direktiver samt afgørelser fra EU-Domstolen, jf. art. 288 TEUF.5 

Med inddragelse af BEPS projektet spiller OECD ligeledes en central rolle i dette speciale, hvilket 

nødvendiggør en kort beskrivelse af organisationens betydning og opbygningen af den endelige 

rapport angående anbefalingerne om CFC-beskatningsreglerne.6  

Betragtes OECD fra en retsrealistisk7 synsvinkel, skal organisationens retskildestatus fastlægges 

ud fra retskildelæren. Således skal OECD placeres i en af retskildekategorierne for at fastslå orga-

nisationens retskildeværdi.8 OECD fungerer som en økonomisk organisation, der i medlemslan-

denes interesser udsteder anbefalinger og retningslinjer, som medlemslandene ikke er forpligtet 

til at følge. Disse anbefalinger og retningslinjer er omfattet kategorien soft law, der tilhører kate-

gorien af ikke-bindende regulering.9 Dette står i kontrast til EU-retten, hvor medlemsstaterne via 

sit medlemskab af Den Europæiske Union forpligter sig til at følge primær samt bindende sekun-

dær regulering i overensstemmelse med principper som EU-rettens forrang, konformitet og di-

rekte virkning.10 Den altovervejende forskel på soft law og hard law består i tvangselementet, 

                                                      
5 Neergaard, Ulla & Nielsen, Ruth, 2010. EU RET, 6. reviderede udgave, Thomson Reuters, kapitel 1. 
6 OECD/G20, oktober 2015. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules. Action 3 – Final Report. 
7 Retsrealismen er den retsteori, der anvendes i Danmark og centreret omkring; Ross, Alf, 1953. Om Ret og Retfær-
dighed, København.   
8 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D., 2011. Retskilder & retsteorier, 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets For-
lag, s.49-50. 
9 Ibid, s. 60. 
10 Princippet om direkte virkning følger af Sag 26/62 Van-Gend-en-Loos doktrinen, jf. N V Algemene Transport, Den 
danske speciel udgave, samling 1954-64 s. 375, hvormed princippet om direkte virkning finder anvendelse, såfremt 
en retsregel er formuleret klart, præcist og ubetinget. 



Side 12 af 89 
 

hvormed manglende implementering af EU-retten medfører sanktioner, jf. art. 260 TEUF. Denne 

mulighed for gennemtvingelse findes ikke inden for soft law.  

Anbefalingerne i BEPS projektet vedrørende udformningen af CFC-beskatningsreglerne er opbyg-

get af seks blokke, hvor hver blok behandler en bestemt problemstilling vedrørende CFC-beskat-

ningsreglerne. De forskellige blokke inddrages i de relevante afsnit sammen med de relevante 

elementer fra de danske CFC-beskatningsregler. Både de danske CFC-beskatningsregler og anbe-

falingerne fra OECD er eksempler på selvstændige regelsæt, der udgør to ud af adskillelige løs-

ningsmodeller, som skal forsøge at forhindre udhuling af skattegrundlaget. 

 

1.6 Økonomisk metode 

Den økonomiske analyse indgår i afhandlingen med henblik på at danne en idealreference for 

håndhævelsen af de danske CFC-beskatningsregler. Kapitlet anvender således økonomiske teorier 

og modeller til at analysere henholdsvis de problemstillinger, der eksisterer på området for CFC-

beskatning samt hvilke efficiensmuligheder, der foreligger i forhold til idealreferencen. Dermed 

kan analysen karakteriseres som en retsøkonomisk analyse, da økonomisk teori anvendes til at 

analysere retten.11 I den forbindelse bliver navnlig informationsøkonomisk og neoklassisk teori 

anvendt til at analysere retten. Den informationsøkonomiske teori er udtryk for den nyinstitutio-

nelle teori, der anvendes alternativt samt partielt til traditionel neoklassisk teori, som et bidrag til 

at belyse, hvorvidt de danske CFC-beskatningsregler er efficiente ud fra et mere realistisk per-

spektiv. Efficiensbegrebet skal i denne sammenhæng karakteriseres som Kaldor-Hicks efficiens, 

hvor den samlede nytte mellem de implicerede parter søges maksimeret, og som ligeledes er det 

sædvanlig anvendte efficiensbegreb i retsøkonomiske analyser.12  

                                                      
11 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D., 2011. Retskilder & retsteorier, 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets For-
lag, s. 437. 
12 Raaschou-Nielsen, Agnete & Foss, Nicolai, 1997. Indledning til Rets- og Kontraktsøkonomi, GadJura, s. 14 samt 
Østergaard, Kim, 2003. Metode på cand.merc.jur.-studiet, Julebog 2003, s. 280. 
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I forbindelse med anvendelsen af informationsøkonomisk teori tages der hovedsageligt udgangs-

punkt i henholdsvis George Stiglers og Joseph Stiglitz forskning angående søge- og informations-

omkostninger.  

Den nyinstitutionelle økonomi adskiller sig fundamentalt fra neoklassisk økonomi ved at anvende 

mere realistiske forudsætninger. Neoklassisk teori bygger på fuldt rationelle agenter,13 der base-

rer deres beslutninger på fuld information i komplette markeder i fraværet af transaktionsom-

kostninger.14 I modsætning til neoklassisk økonomi er den nyinstitutionelle økonomi karakterise-

ret ved antagelser om, at agenterne agerer begrænset rationelt, hvor deres beslutninger træffes 

i situationer uden perfekt og symmetrisk information. Agenterne forsøger derfor at formindske 

deres begrænset rationalitet ved at indhente yderligere informationer. Valget af informations-

økonomisk teori er derfor truffet ud fra et synspunkt om, at agenterne, der skal anvende de dan-

ske CFC-beskatningsregler, ikke er i besiddelse af tilstrækkelig information, som medfører, at de 

er nødsaget til at indhente, bearbejde samt omsætte yderligere informationer, som er forbundet 

med omfattende informationsomkostninger.15  

Udgangspunktet i den økonomiske analyse er at danne idealreferencen, hvor der udarbejdes en 

model i overensstemmelse med den nyinstitutionelle ramme. Denne model anvendes ligeledes 

med henblik på at konstatere markedssvigtet, som er karakteristisk for den valgte økonomiske 

teori.16 Derefter inddrages traditionel ligevægtsteori, der i samspillet med de nyinstitutionelle an-

tagelser skal forsøge yderligere at underbygge, hvorvidt der foreligger efficiensmuligheder. Til 

sidst udarbejdes konkrete løsningsforslag med henblik på at nærme sig idealreferencen og der-

med en højere efficiens for dansk CFC-beskatning. 

Analyseniveauet og analyseenheden er traditionelt henholdsvis markedet og virksomheden for 

de valgte økonomiske teorier. I denne afhandling erstattes analyseniveauet med det aggregerede 

                                                      
13 I denne afhandling er agenterne de selskaber, der er omfattet af CFC-beskatningsreglerne samt de respektive 
skattemyndigheder.  
14 Knudsen, Christian, 1997. Økonomisk metodologi, bind 2, 2. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 54. 
15 Stiglitz, Joseph, 1985. Information and Economic Analysis: A Perspective. Economic Journal 95, s. 36.  
16 Stiglitz, Joseph, 2001. Information and the change in the paradigm in economics. Columbia Business School, s. 
486.  
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niveau, hvilket vil sige det samfundsmæssige niveau, og analyseenheden bliver i denne sammen-

hæng retten, da der anlægges en retsøkonomisk tilgang i afhandlingen.17 

 

1.7 Komparativ juridisk og retsøkonomisk metode  

I afhandlingen anvendes en forholdsvis ny disciplin med anvendelsen af juridisk komparativ og 

økonomisk analyse. Dette betegnes som komparativ retsøkonomi og anvendes til at analysere en 

samfundsrelateret problemstilling.18 Herigennem anvendes retsøkonomien i denne afhandling til 

at undersøge, hvorvidt håndhævelsen af de danske CFC-beskatningsregler kan gøres mere effek-

tiv. Denne form for komparativ juridisk og økonomisk analyse leder efter den bedste regel mellem 

kendte alternativer, da dén efficiente regel bygger på økonomiske antagelser, teorier og model-

ler, og dermed ikke tager højde for allerede eksisterende regler.19 Hvis en regel udelukkende byg-

ger på økonomiske analyser, fremstår den meget teoretisk konstrueret, uden hensyn til retsvi-

denskaben og kan derfor sjældent eksistere i virkeligheden.   

 

1.8 Interdisciplinær metode 

I denne afhandling indgår ikke et selvstændigt integreret afsnit. Selve integrationen mellem jura 

og økonomi udføres i stedet løbende i det økonomiske kapitel, da denne afhandling bygger på en 

retsøkonomisk tilgang. De opstillede konkrete løsningsforslag udgør således resultatet af integra-

tionen mellem juraen og økonomien.  

Derudover indgår der retspolitiske overvejelser i afhandlingens sidste kapitel, som bygger på den 

juridisk komparativ analyse, hvormed der sker et paradigmeskift fra analyserende til vurderende.  

                                                      
17 Østergaard, Kim, 2003. Metode på cand.merc.jur.-studiet, Julebog 2003, s. 276 samt Nielsen, Ruth & Tvarnø, 
Christina D., 2011. Retskilder & retsteorier, 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 439. 
18 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D., 2011. Retskilder & retsteorier, 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets For-
lag, s. 456-457. 
19 Ibid, s. 458. Dén efficiente regel betegnes ligeledes som The first best rule. 
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1.9 Synsvinkel 

Der anlægges en hovedsagelig dansk synsvinkel, da det er dansk CFC-beskatning, der underlægges 

en analyse. Som udgangspunkt har CFC-beskatning karakter af internationale forhold, og med 

inddragelsen af BEPS projektet får specialet også et internationalt præg. Der tages således ud-

gangspunkt i de udfordringer, retsanvendere står over for, når de skal anvende de danske CFC-

beskatningsregler, som de er udformet anno 2016. Dette omfatter såvel skattemyndighederne 

samt de multinationale selskaber. Dermed bliver synsvinklen overvejende fra et samfundsmæs-

sigt perspektiv, hvilket stemmer overens med retsøkonomiens analyseniveau.20 Derudover har 

synsvinklen en hovedsagelig teoretisk natur, da der i afhandlingen indgår en efficiensbetragtning 

af gældende dansk ret. Denne teoretiske tilgang kommer særligt til udtryk i forbindelse med an-

vendelsen af retsøkonomien, hvor de økonomiske modeller og betragtninger skal forsøge at bi-

drage til at skabe en højere efficiens for dansk CFC-beskatning.  

 

1.10 Terminologi 

I denne afhandling anvendes udtrykket skatteundgåelse i den kontekst, hvor skattesubjektet for-

søger at opnå en skattefordel i overensstemmelse med gældende skatteregler. Dette står i kon-

trast til udtryk som skatteunddragelse og skattesvig, hvor skattesubjektet opnår en gunstigere 

beskatning gennem overtrædelse af gældende ret.  

 

1.11 Struktur for specialet 

Kapitel 1 har præsenteret læseren for emnevalg, problemformulering, afgrænsning, specialets 

synsvinkel og henholdsvis den juridiske samt økonomiske metode. Kapitlet har således haft til 

formål at introducere specialets emnevalg samt tydeliggøre opgavens metodiske udformning 

samt afgrænsninger. 

                                                      
20 Østergaard, Kim, 2003. Metode på cand.merc.jur.-studiet, Julebog 2003, s. 272. 
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Kapitel 2 uddyber specialets problemfelt angående skatteudhuling ved at fremhæve de overve-

jelser, der har dannet grundlag for BEPS projektet. Derudover redegøres for estimater over skat-

teudhulingsproblematikken af de tre centrale instanser i dette speciale, som efterfølgende bliver 

inddraget flere steder i opgaven for at fremhæve og underbygge argumentationen. 

Kapitel 3 udgør specialets juridiske analyse, som indledes med EU-rettens betydning for udform-

ningen af dansk lovgivning. Derefter følger den juridisk komparativ analyse, som tager afsæt i den 

del af det materielle indhold, der muliggør en sammenligning mellem regelsættene med udgangs-

punkt i samme opbygning som OECD’s endelige rapport vedrørende udformningen af staternes 

CFC-beskatningsregler. Kapitlet har til formål at illustrere forskelle og ligheder mellem dansk ret 

og anbefalingerne i BEPS projektet.  

Kapitel 4 tager udgangspunkt i en retsøkonomisk analyse af selve håndhævelsen af de danske 

CFC-beskatningsregler. Ved hjælp af anvendelsen af henholdsvis neoklassisk og informationsøko-

nomisk teori fastlægges både idealreferencen og markedssvigtet i overensstemmelse med teori-

ernes rammer. Derefter finder en naturlig overgang sted til traditionelt neoklassisk ligevægts teori 

kombineret med forudsætningerne fra informationsøkonomisk teori for at illustrere forskellen 

mellem teorier og underbygge potentialet for yderligere effektiv håndhævelse af reglerne.  

Kapitel 5 indledes med en redegørelse for det igangværende arbejde, der allerede finder sted i 

specialets tre centrale instanser. Derefter bidrager kapitlet med konkrete løsningsforslag i forhold 

til en mere effektiv håndhævelse af de danske CFC-beskatningsregler ud fra den foretagne rets-

økonomiske analyse, som skal bidrage til en øget samfundsmæssig efficiens.  

Kapitel 6 er specialets konklusion samt de retspolitiske overvejelser, der er gjort undervejs i ud-

arbejdelsen af opgaven.  
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Kapitel 2: Indledende om BEPS problematikken 

Dette kapitel fungerer som en uddybning af afhandlingens problemstilling. Indledningsvis beskri-

ves den overordnede problematik angående Base Erosion og Profit Shifting. Dernæst redegøres 

for problematikken fra henholdsvis en juridisk og økonomisk indgangsvinkel.  

 

2.1 Base Erosion and Profit Shifting  

Base Erosion og Profit Shifting er udtryk for målrettede forsøg på at udhule skattegrundlaget gen-

nem eksempelvis aggressiv skatteplanlægning. Disse strategiske planlægningsmetoder består 

grundlæggende i et forsøg på at undgå høj beskatning i en stat ved at flytte indkomsten til en stat 

med lav eller slet ingen beskatning, eller hvor store gældsposter eksempelvis placeres i et datter-

selskab med henblik på at udnytte fradragsmuligheden for rentebetalingerne til moderselska-

bet.21 Disse former for udhuling af skattegrundlaget, hvor multinationale selskaber spekulerer i 

at flytte en given indkomst over landegrænser til lavskattelande er begrundet i, at selskaberne 

opnår en højere profit i form af besparelser i beskatningen af den pågældende indkomst.22 Der-

udover er denne spekulation udtryk for udnyttelse af den asymmetri, der består i landenes for-

skellige skattesystemer, da der på nuværende tidspunkt ikke eksisterer en egentlig harmonisering 

af landenes skattelovgivning.23 Denne uønskede udhuling af skattegrundlaget er forsøgt modgået 

af staterne gennem forskellige værnsregler som blandt andet CFC-beskatningsregler. OECD påpe-

ger dog, at det er vanskeligt for de enkelte stater på egen hånd at bekæmpe de multinationale 

selskabers skatteplanlægningsstrategier, da disse er baseret på velovervejede og tekniske struk-

turer, som netop udnytter forskelligheden i staternes skattelovgivning. Derfor er det nødvendigt 

                                                      
21 Koerver Schmidt, Peter, 2013. Dansk CFC-beskatning – i et internationalt og komparativt perspektiv, 1. udgave, 
Karnov Group Denmark A/S, s.73-76.  
22 OECD, 2013. Adressing Base Erosion and Profit Shifting, s. 39. 
23 Bundgaard, Jakob, 2013. I Winther-Sørensen, Niels et al.: Skatteretten 3, 6. udgave. Karnov Group Denmark A/S., 
s.606.  
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med en fælles indsats, hvis det skal lykkes at bekæmpe selskabernes forsøg på udhuling af skat-

tegrundlaget.24 

Da man i 2013 iværksatte BEPS projektet, var det ikke muligt for OECD præcist at fastsætte om-

fanget af BEPS i forbindelse med CFC-indkomst, da eksisterende studier manglede informationer 

om omfanget af mobile indkomster.25 Mobil indkomst skal i denne sammenhæng forstås som 

finansielle indtægter, der er lette at flytte over landegrænser. Denne manglende information er 

særligt essentiel i denne afhandling, hvor anvendelsen af informationsøkonomisk teori skal for-

søge at belyse, hvorvidt dansk CFC-beskatning kan gøres mere efficient. I den forbindelse er det 

værd kort at gøre opmærksom på, at imperfekt og asymmetrisk information er udtryk for mar-

kedssvigt i overensstemmelse med den valgte økonomiske teori, som bliver nærmere analyseret 

i afsnit 4.2.2. Hvis disse mobile indkomster kombineres med for eksempel en af EU-rettens grund-

læggende rettigheder om kapitalens fri bevægelighed, jf. art. 63 TEUF, er det oplagt for selskaber, 

der modtager finansielle indtægter, helt eller delvist at flytte aktiviteterne til lavskattelande for 

derved at opnå skattefordele.26 Derudover har det gennem adskillelige studier været forsøgt at 

fastsætte den effektive skattesats i et forsøg på at bekæmpe BEPS, men dette har ligeledes vist 

sig tilnærmelsesvis umuligt.27    

 

2.1.1 Estimater over omfanget af BEPS problematikken 

Man har på trods af manglende information alligevel forsøgt at estimere omfanget af skatteud-

hulingsproblematikken fra forskellige instansers side, selvom det har vist sig særdeles vanskeligt 

og måske endda umuligt.28 På trods af at denne type estimering er vanskelig, inddrages alligevel 

tre estimater for at illustrere problematikken angående skatteudhuling. Disse tre estimater er fra 

                                                      
24 OECD, 2013. Adressing Base Erosion and Profit Shifting, s. 45. 
25 Ibid, p. 20. 
26 Bundgaard, Jakob, 2013. I Winther-Sørensen, Niels et al.: Skatteretten 3, 6. udgave. Karnov Group Denmark A/S, s. 
320-321. 
27 OECD, 2013. Adressing Base Erosion and Profit Shifting, s. 21. 
28 Keen, Michael & Perry, Victoria, IMF 2013. Issues in International Taxation and The Role of IMF, s. 4-7. 
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henholdsvis OECD, EU og Danmark, som udgør de tre centrale instanser i dette speciale. Estima-

terne er fra perioden op til påbegyndelsen af BEPS projektet, da det er disse økonomiske forhold, 

der har dannet grundlag for den øget internationale opmærksomhed. 

OECD estimerer omfanget af BEPS problematikken til at udgøre mellem 4-10 % af de samlede 

indtægter af selskabsbeskatning på globalt plan, som svarer til mellem USD 100-240 milliarder 

årligt.29 I OECD’s indledende rapport Adressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD 2013, be-

skrives hvilke studier, der danner grundlag for estimatet.  

EU-Kommissionen har i forbindelse med udarbejdelsen af deres egen rapport om bekæmpelse af 

skattesvig og skatteunddragelse offentliggjort et estimat over, hvor stort omfanget af denne type 

skattetænkning er inden for EU.30 Den daværende formand for EU-Kommissionen, José Manuel 

Barosso, præsenterede efterfølgende på topmødet i Det Europæiske Råd resultatet af estima-

tet.31 EU-Kommissionens samlede estimat over udhuling af beskatningsgrundlaget blev fastsat til 

EUR 1 billion årligt. Det fremgår af José Manuel Barossos præsentation, at EU-Kommissionens 

estimat er fastsat på baggrund af en rapport, som blev udarbejdet af den engelske økonom og 

professor ved City University London, Richard Murphy.32  

Et entydigt dansk estimat over skatteudhuling har vist sig at være vanskeligt at fremskaffe i sam-

menligning med estimater fra OECD og EU. Der findes en række artikler angående omfanget, men 

disse artikler bygger på journalistisk arbejde, og de er derfor blevet underlagt en kritisk vurdering. 

Eksempelvis har Danmarks Radio foretaget en undersøgelse af, hvor mange danske skattekroner 

de vurderer, der befinder sig i skattelylande. Artiklen indeholder kildehenvisninger til anerkendte 

kilder som for eksempel Den Danske Nationalbank og International Monetary Fund (IMF).33 Jour-

nalisten finder frem til, at der er i 2013 befandt sig 123,4 milliarder danske kroner i skattely. Der-

udover har regeringen udgivet en rapport udarbejdet af en tværministeriel task force, som blev 

                                                      
29 OECD/G20, 2015. Explanatory Statement, Base Erosion and Profit Shifting - Final Reports, s. 4. 
30 EU-Kommissionen, december 2012. Communication from The Commission to The European Parliament and The 
Council - An action plan to strengthen the fight against tax fraud and tax evasion. 
31 Det Europæiske Råd, 22. maj 2013. Topmøde angående økonomi, energi og beskatning.  
32 Murphy, Richard, 2012. Closing the European Tax Gap, s. 16-23. 
33 Sommer, Mathias, marts 2015. Nu er over 130 milliarder kroner i skattely. Danmarks Radio.   
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nedsat i november 2013 for at bekæmpe grænseoverskridende skatteunddragelse og skattely-

konstruktioner.34 I rapporten redegøres for, at der årligt skjules mellem DKK 3-5 milliarder i skat-

telylande. Der bliver ikke redegjort for udregningen af dette estimat, eller hvilke kilder estimatet 

bygger på. 

Estimaterne er udelukkende inddraget for at give et indblik i selve problematikken, som landene 

står over for i forbindelse med udhuling af skattegrundlaget. De anvendte kilder, som estimaterne 

bygger på, er blevet underlagt en kritisk vurdering, hvormed det er konstateret, at OECD’s estimat 

forekommer mest pålideligt. Dette konstateres navnlig på baggrund af omfanget af anvendte kil-

der til udarbejdelsen af estimatet.  

 

2.2 Problemstillingernes videre behandling 

På baggrund af de konstaterede problemstillinger i forrige afsnit opstilles i dette afsnit rammen 

for den videre behandling af problemstillingerne.  

Problemstillingerne relaterer sig overordnet til to fokusområder, der henholdsvis udgør det ma-

terielle indhold af reglerne og problemstillingen angående håndhævelsen af reglerne. Det mate-

rielle indhold af reglerne er særligt relevant, da man i Danmark har valgt én måde at løse CFC-

beskatningsproblematikken på, mens man i andre lande har valgt en anden model, og nogle lande 

slet ikke har implementeret CFC-beskatningsregler i deres skattelovgivning.35  

Det juridiske kapitel foretager derfor en analyse af henholdsvis de danske CFC-beskatningsregler 

sammenholdt med de nye anbefalinger fra BEPS projektet for at analysere, i hvilket omfang de 

danske CFC-beskatningsregler lever op til de nye internationale standarder, som OECD har sat. 

                                                      
34 Regeringen, november 2014. Styrket indsats mod skattely – Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddra-
gelse og skattelykonstruktioner.  
35 OECD/G20, oktober 2015. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules. Action 3 – Final Report, s. 11. 
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Det økonomiske kapitel foretager derimod en analyse af informationsproblematikken, som rela-

terer sig til selve håndhævelsen af reglerne. Denne informationsproblematik bliver navnlig analy-

seret i forhold til situationer, hvor de danske skattemyndigheder ikke er i besiddelse af tilstræk-

kelig information om de multinationalselskaber til at kunne foretage en præcis håndhævelse de 

danske CFC-beskatningsregler. I informationsøkonomisk perspektiv angår dette problematikken 

vedrørende imperfekt og asymmetrisk information. 

Dette speciale er derfor ikke en analyse af, hvorvidt de danske beskatningsregler ikke fungerer 

optimalt, men nærmere en analyse af, hvorvidt de findes at være i overensstemmelse med de 

nye internationale standarder, som OECD anbefaler og derudover koncentreret om en mere op-

timal håndhævelse af reglerne.  
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Kapitel 3: Juridisk analyse 

Som beskrevet i kapitel 1 og 2 tager den juridiske analyse udgangspunkt i det materielle indhold 

af de danske CFC-beskatningsregler. Indledningsvis redegøres dog for EU-rettens betydning af 

dansk CFC-lovgivning, da EU-retten spiller en afgørende rolle i udformningen af dansk lovgivning. 

Efterfølgende analyseres de danske CFC-beskatningsregler i forhold til anbefalingerne i BEPS pro-

jektet, som udgør det nyeste bidrag til at løse problematikken angående CFC-beskatning. Dette 

skal illustrere de forskelle og ligheder, der foreligger mellem de danske CFC-beskatningsregler og 

anbefalingerne i BEPS projektet. Derudover anskueliggør denne fremgangsmåde i hvilket omfang, 

de danske regler lever op til de internationale standarder, som OECD anbefaler i projektet.  

 

3.1 EU-rettens betydning for udformningen af dansk CFC-lovgivning 

For at de danske CFC-beskatningsregler skal kunne opnå deres formål, er det i den sammenhæng 

vigtigt, at reglerne udformes i overensstemmelse med EU-retten. Derfor redegøres der i dette 

afsnit for de danske CFC-beskatningsreglers formål samt den ydre grænse for reglernes udform-

ning, som er omtalt i afsnit 1.5. 

 

3.1.1 Formålet med de danske CFC-beskatningsregler 

Formålet med de danske CFC-beskatningsregler fremgår af de almindelige bemærkninger til L 35 

(1994/1995), som førte til Lov nr. 312 af 17. maj 1995, hvor reglerne for første gang introduceres 

i dansk skatteret. Som udgangspunkt er formålet at imødegå den problemstilling, der er redegjort 

for i kapitel 1 og 2, og især et ønske fra dansk side om at opnå kapitaleksportneutralitet og kom-

binationen med anvendelse af globalindkomstprincippet i dansk skatteret, hvormed man ønsker 

at undgå situationer, hvor der eksporteres investeringer til selskaber i udlandet, som typisk befin-

der sig i lavskattelande, jf. bemærkningerne til de oprindelige CFC-beskatningsregler L 35 

(1994/1995). I disse situationer skal CFC-beskatningsreglerne sikre, at der sker en løbende beskat-

ning af den indkomst, der optjenes i disse udenlandske selskaber hos aktionærerne i Danmark. 
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Dermed skal CFC-beskatningsreglerne have en forebyggende præventiv effekt således, at skatte-

yderne afholdes fra at foretage disse investeringer.36  

 

3.1.2 Den ydre grænse for dansk CFC-lovgivning 

Den afgørende rolle som den bindende sekundær EU regulering besidder, er kommet til udtryk i 

afgørelser, hvor EU-Domstolen har afgjort sager angående spørgsmålet om, hvorledes national 

ret skal fortolkes i forhold til den primære EU-ret. Særligt sag C-196/04 Cadbury Schweppes, der 

angik de daværende britiske CFC-beskatningsregler og spørgsmålet om den fri etableringsret, jf. 

art. 49 og 54 TEUF blev behandlet.  

 

3.1.2.1 Sag C-196/04 Cadbury Schweppes 

Indledningsvis konstateres det, at afgørelsen er truffet ud fra den sædvanlige EU-retlige test, som 

anvendes, når det skal vurderes, om nationale regler er i strid med reglerne om fri bevægelighed, 

der er sikret i TEUF.37 Den EU-retlige test er i den givne situation foretaget ud fra en vertikal sam-

menligning mellem Cadbury Schweppes Plc. og Cadbury Schweppes Overseas, beliggende i Det 

Forenede Kongerige Storbritannien, og datterselskabet Cadbury Schweppes Treasury Internatio-

nal, beliggende i Irland. EU-Domstolen fastslog i dommen, at etableringsfriheden, jf. art. 49 og 54 

TEUF er til hinder for nationale CFC-beskatningsregler, som medfører, at overskud optjent af et 

kontrolleret selskab i en anden medlemsstat skal medregnes i den skattepligtig indkomst for et 

hjemmehørende selskab, når overskuddet beskattes i det kontrollerede selskabs stat, selvom be-

skatningen sker på et lavere niveau end det, der finder anvendelse i det kontrollerende selskabs 

stat, jf. dommens præmis 46. Etableringsfriheden kan dog begrænses af nationale foranstaltnin-

ger såfremt, foranstaltningen sigter specifikt på rent kunstige arrangementer, som har til formål 

                                                      
36 Koerver Schmidt, Peter, 2013. Dansk CFC-beskatning – i et internationalt og komparativt perspektiv, Karnov Group 
Denmark A/S. 1. udgave, kapitel 3.3. 
37 Sag C-55/94 Gebhard, pr. 37. EU-Domstolen opstiller fire kriterier, der kan legitimere nationale foranstaltninger, 
som kan hæmme udøvelsen af de ved traktaten sikrede frihedsrettigheder.  
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at undgå den pågældende medlemsstats skyldige skat, jf. dommens præmis 51. I vurderingen af 

hvorvidt der foreligger et rent kunstigt arrangement, skal der blandt andet indgå formålet med 

etableringsfriheden, som skal give en EU-statsborger mulighed for på stabil og vedvarende måde 

at kunne deltage i det økonomiske liv i en anden medlemsstat end sin egen og få fordel heraf, jf. 

dommens præmis 53. Derudover forudsætter etablering, at det pågældende selskab faktisk be-

finder sig i værtsmedlemsstaten og faktisk udøver erhvervsmæssig virksomhed med henblik på at 

udøve reel økonomisk aktivitet i værtsmedlemsstaten, jf. dommens præmis 54 og 67. Dette skal 

konstateres ud fra objektive kriterier, men EU-Domstolen fastslog ligeledes, at der i vurderingen 

skal indgå et subjektivt element i form af, at etableringen af det rent kunstige arrangement er 

foretaget med henblik på et ønske om fra skatteyderens side at undgå beskatning i skatteyderens 

egen stat, jf. dommens præmis 55. EU-Domstolen anerkendte dog ikke i den sammenhæng hen-

synet til bekæmpelse af skatteunddragelse og misbrug som et hensyn, der kan stå alene, da dette 

vil bringe hensynet til den afbalancerede fordeling af beskatningskompetencen i fare. Begge hen-

syn skal derfor bringes i anvendelse samtidigt, hvis EU-Domstolen skal acceptere dem som en del 

af de tvingende almene hensyn, der kan retfærdiggøre en restriktion, der hindrer udøvelsen af de 

fri bevægelighedsrettigheder.  

Afgørelsen i sag C-196/04 Cadbury Schweppes har bidraget til at indsnævre anvendelsesområdet 

af EU-medlemsstaternes CFC-lovgivning, da national lovgivning efterfølgende skal fokusere på at 

ramme rent kunstige arrangementer. Dette har i dansk sammenhæng medført en ændring af CFC-

reglerne med vedtagelsen af L 213 (2006/2007), som førte til Lov nr. 540 af 6. juni 2007 således, 

at disse nu indeholder et udvidet anvendelsesområde. Der er dermed ikke længere nogle geogra-

fiske begrænsninger af reglerne, og nationale datterselskaber kan dermed ligeledes blive omfat-

tet af CFC-lovgivningen, såfremt de øvrige betingelser i SEL § 32 er opfyldt. Hensigten hermed har 

været at undgå situationer, hvor der kunne opstå forskelsbehandling i relation til indenlandske og 

udenlandske EU-borgere som følge af afgørelsen i sag C-196/04 Cadbury Schweppes, jf. de almin-

delige bemærkninger til L 213 (2006/2007), afsnit 2.2.  
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I den skatteretlige litteratur er de danske CFC-beskatningsregler fortsat udsat for diskussion om, 

hvorvidt de er bragt i overensstemmelse med EU-retten.38 Peter Koerver Schmidt finder det lige-

ledes mest oplagt, at de danske CFC-beskatningsregler er i overensstemmelse med egnethedste-

sten i den EU-retlige test. Forfatterens antagelse herom skal således foretages ud fra en bedøm-

melse af, hvorvidt de danske CFC-beskatningsregler overholder de i sag C-196/04 Cadbury 

Schweppes opstillede kriterier. Det betyder, at de danske CFC-beskatningsregler, ifølge den netop 

gennemgået analyse af dommen, skal opfylde kravet om at være rettet mod rent kunstige arran-

gementer, forhindre misbrug samt tage hensyn til den afbalancerede fordeling af beskatningsret-

ten. Antagelsen herom kan tiltrædes. Forfatteren påpeger dog, at de danske CFC-beskatningsreg-

ler findes at være i uoverensstemmelse med proportionalitetsprincippet, ligeledes som EU-Dom-

stolen erklærede de britiske CFC-beskatningsregler uproportionale, jf. dommens præmis 60. 

Dette medfører, at de danske CFC-beskatningsregler rækker videre end, hvad der er nødvendigt 

for at opnå det ønskede formål.39 Hovedargumentet herfor findes at være, fordi moderselskabet 

ikke har direkte mulighed for at bringe sig ud af CFC-beskatningsreglerne, på trods af udøvelsen 

af reel økonomisk aktivitet, som vil opfylde betingelsen om ikke at være et rent kunstigt arrange-

ment. Forfatteren afslutter med at anse de danske CFC-beskatningsregler for uvirksomme, da 

reglerne ikke vil kunne gennemtvinges i overensstemmelse med deres direkte indhold i EU-regi. 

Antagelsen herom kan ligeledes tiltrædes, da dansk CFC-lovgivning i sin nuværende udformning 

ikke indeholder en faktisk undtagelsesbestemmelse, der giver moderselskabet mulighed for at 

bringe sig ud af dansk CFC-beskatning.  

 

3.1.2.2 Unødige administrative byrder 

Ud over at udformningen af medlemsstaternes CFC-beskatningsregler skal være i overensstem-

melse med de i sag C-196/04 Cadbury Schweppes opstillede betingelser, er det et krav, at reglerne 

                                                      
38 Koerver Schmidt, Peter, 2013. Dansk CFC-beskatning – i et internationalt og komparativt perspektiv, 1. udgave, 
Karnov Group Denmark A/S., s. 490 samt Bundgaard, Jakob i Winther-Sørensen, Niels et al., 2013. Skatteretten 3, 6. 
udgave, Karnov Group Denmark A/S., side 601. 
39 Koerver Schmidt, Peter, 2013. Dansk CFC-beskatning – i et internationalt og komparativt perspektiv, 1. udgave, 
Karnov Group Denmark A/S., s. 491. 



Side 26 af 89 
 

ikke påfører skatteyderne unødige administrative byrder i forbindelse med opfyldelse af reglerne, 

jf. sag C-311/08 SGI, præmis 71.40 Disse administrative byrder tænkes særligt i tilknytning til de 

danske CFC-beskatningsregler at udgøre dokumentation for, at der er tale om en faktisk etable-

ring i værtsstaten samt bevis for udøvelsen af reel økonomisk aktivitet. I relation til CFC-beskat-

ning har spørgsmålet været prøvet ved EU-Domstolen i sag C-201/05 Test Claimants in the CFC 

and Dividend Group Litigation, hvormed EU-Domstolen anførte, at overensstemmelseskrav er 

uadskilleligt forbundet med vurderingen af, hvorvidt national CFC-lovgivning sigter på at ramme 

rent kunstige arrangementer, jf. dommens præmis 71. Desuden anførte EU-Domstolen, at så-

fremt de på skatteyderen pålagte byrder i forbindelse med, at denne ønsker at dokumentere en 

faktisk etablering, hvor der udøves reel økonomisk aktivitet, ikke udgør en EU-retlig hindring, så-

fremt byrderne har til formål at kontrollere netop disse forhold, jf. dommens præmis 83. Derfor 

antages det ligeledes, at overensstemmelseskrav forbundet med dokumentation for et uden-

landsk CFC-selskab, med et moderselskab beliggende i Danmark, umiddelbart ikke udgør en EU-

retlig restriktion, såfremt disse ikke er unødige og går videre end, hvad der er nødvendigt for at 

dokumentere en faktisk etablering og udøvelsen af reel økonomisk aktivitet.  

 

3.1.3 Sammenfatning af de EU-retlige forhold 

Afslutningsvis sammenfattes hvilke EU-retlige forhold, som de danske CFC-beskatningsregler skal 

overholde i forbindelse med anvendelsen af reglerne. Det er som følge af sag C-196/04 Cadbury 

Schweppes konstateret, at de danske CFC-beskatningsregler skal tage sigte på at ramme rent kun-

stige arrangementer, som har til formål at undgå beskatning i aktionærens domicilstat. For at 

afgøre om en etablering udgør et rent kunstigt arrangement har EU-Domstolen fastslået, at der 

skal lægges vægt på objektive samt subjektive kriterier. Af de objektive kriterier skal det fremgå 

af etableringen, at der er tale om en faktisk tilstedeværelse i værtsstaten, hvor der udøves reel 

økonomisk aktivitet. Betingelsen om udøvelsen af reel økonomisk aktivitet er opfyldt, såfremt der 

                                                      
40 Dommen angår de belgiske transfer pricing regler, som er udtryk for en anden type af værnsregler. I den givne 
situation skal den skattepligtige have adgang til at fremlægge beviser vedrørende, om en transaktion udgør et rent 
kunstigt arrangement.   
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er tale om produktionsvirksomhed, salgsvirksomhed eller levering af tjenesteydelser, som invol-

verer anvendelse af lokaler, udstyr og personale.41 Spørgsmålet om udøvelse af reel økonomisk 

aktivitet har ligeledes været prøvet i en dansk skattesag, jf. SKM2008.450.SR, hvor Skatterådet 

afviser, at der kan være tale om udøvelse af reel økonomisk aktivitet i forbindelse med, at et dansk 

driftsselskab påtænkte at stifte et cypriotisk datterselskab, som skulle forvalte overskuddet op-

tjent i driftsselskabet. Skatterådet henviser i sin afgørelse til EU-Domstolens afgørelse i sag C-

196/04 Cadbury Schweppes samt forarbejderne til loven, L 213 (2006/2007), jf. SKM2008.450.SR. 

Af forarbejderne til L 213 (2006/2007) fremgår det, at lovgiver har valgt at lægge vægt på de 

samme kriterier som EU-Domstolen angående spørgsmålet om udøvelsen af reel økonomisk ak-

tivitet. Derudover fremgår det, at det er op til den dansk bosiddende person at fremlægge doku-

mentation for, at etableringen er reel, og at virksomheden udøver reel økonomisk aktivitet. 

I forhold til nationale foranstaltninger, der som udgangspunkt udgør en restriktion i tilknytning til 

udøvelsen af den fri etableringsret, jf. art. 49 og 54 TEUF, er det fastslået, at EU-Domstolen ac-

cepterer foranstaltningen, såfremt hensynet til at forhindre misbrug, i kombination med hensynet 

til den afbalancerede fordeling af beskatningsretten, anvendes som tvingende almene hensyn af 

medlemsstaterne. Til sidst er det fastslået, at overensstemmelseskrav fremsat af medlemsstater-

nes respektive skattemyndigheder til den pågældende skatteyder i relation til dokumentation for, 

hvorvidt der er tale om et rent kunstigt arrangement, ikke som udgangspunkt udgør unødige ad-

ministrative byrder, såfremt disse har til formål netop at dokumentere en faktisk etablering samt 

udøvelsen af reel økonomisk aktivitet i værtsstaten.  

I de følgende afsnit analyseres det materielle indhold af de danske CFC-beskatningsregler sam-

menholdt med det materielle indhold af anbefalingerne i BEPS projektet.  

 

                                                      
41 Koerver Schmidt, Peter, 2013. Dansk CFC-beskatning – i et internationalt og komparativt perspektiv, Karnov Group 
Denmark A/S. 1. udgave, s. 447. 
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3.2 Anvendelsesområde og undtagelser 

I dette afsnit redegøres overordnet for, hvilke skattesubjekter BEPS projektet anbefaler, der bør 

omfattes af CFC-beskatning samt BEPS projektets anbefaling i forhold til undtagelser. Dernæst 

redegøres overordnet for, hvilke skattesubjekter der er omfattet af dansk CFC-beskatning samt 

hvilke undtagelser, der foreligger fra CFC-beskatning. Afslutningsvis foretages en analyse og vur-

dering af, hvorvidt de danske regler findes at være i overensstemmelse med de internationale 

standarder, som OECD anbefaler i BEPS projektet.  

 

3.2.1 OECD’s anbefaling angående omfattede skattesubjekter og undtagelser 

OECD udsteder ikke en anbefaling, der præcis foreskriver, hvorledes definitionen bør udformes. 

Dette skyldes et hensyn til jurisdiktionernes forskellige skattepolitikker. Disse forskelle kommer 

navnlig til udtryk i, hvorvidt en stat anvender globalindkomstprincippet eller territorialprincippet. 

Ligeledes om staten er beliggende inden for EU eller ej, da OECD er opmærksomme på EU-med-

lemsstaternes forpligtelse for EU-konformitet.42 OECD overlader det derfor til de enkelte stater 

selv at udforme CFC-beskatningsreglerne med henblik på, at de skal fungere i sammenspil med 

staternes øvrige skattelovgivning. Alternativt har OECD valgt at udstede en anbefaling vedrø-

rende, hvilke subjekter definitionen bør omfatte. Definitionen bør ifølge OECD formuleres såle-

des, at den er tilstrækkelig bred til at omfatte henholdsvis selskaber, transparente enheder samt 

faste driftssteder, når disse genererer indkomst, der er omfattet af definitionen for CFC-indkomst. 

Denne brede definition bør derudover suppleres af bestemmelser vedrørende hybride mismat-

ches.43  

Med hensyn til undtagelse fra CFC-beskatning anbefaler OECD, at CFC-beskatningsreglerne ude-

lukkende bør finde anvendelse, såfremt CFC-datterselskabet underlægges en lavere beskatning 

end moderselskabet. I den forbindelse redegør OECD for tre mulige metoder, som staterne kan 

                                                      
42 OECD/G20, oktober 2015. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules. Action 3 – Final Report, s. 15. 
43 Ibid, s. 21, pkt. 24. 
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anvende til at inkorporere en undtagelsesbestemmelse i CFC-lovgivningen. Disse metoder omfat-

ter henholdsvis de minimis grænser, anti-omgåelsesregler eller en effektiv skattesats undta-

gelse.44  

 

3.2.2 De danske CFC-beskatningsreglers anvendelsesområde og undtagelser 

Det fremgår direkte af SEL § 32, stk.1, 1. pkt., at CFC-beskatningsreglerne finder anvendelse på 

selskaber eller foreninger mv., som er omfattet af SEL § 1 eller § 2, stk. 1, litra a. De i SEL § 1 

omfattede selskaber og foreninger mv. udgøres af typen, der betragtes som fuldt skattepligtige 

til Danmark. Derudover kan udenlandske selskaber og foreninger mv. blive omfattet af dansk CFC-

beskatning, såfremt de udøver et erhverv via et fast driftssted beliggende i Danmark, jf. SEL § 2, 

stk. 1, litra a, og de øvrige betingelser for CFC-beskatning er opfyldt. Det fremgår af bestemmel-

sen, at den type af udenlandske selskaber og foreninger, der kan blive omfattet af dansk CFC-

beskatning via et fast driftssted beliggende i Danmark, er de samme som oplistet SEL § 1, stk. 1, 

jf. SEL § 2, stk. 1.  

Derudover fremgår det, at de danske CFC-beskatningsregler finder anvendelse på indkomst og 

aktiver af et udenlandsk datterselskabs faste driftssteder, som er beliggende i stater uden for 

datterselskabets stat, jf. SEL § 32, stk. 3, sidste pkt.  

Der findes tre eksplicitte undtagelser i forhold til, at CFC-beskatningsreglerne ikke finder anven-

delse. Et moderselskab er undtaget fra dansk CFC-beskatning, såfremt aktierne i datterselskabet 

udgør aktier eller investeringsbeviser i investeringsselskaber omfattet af Aktieavancebeskatnings-

loven (ABL), jf. SEL § 32, stk. 1, nr. 3 og ligeledes, hvis moderselskabets aktier ejes gennem en 

juridisk person, der beskattes efter reglerne angående livsforsikringsselskaber, omfattet af SEL § 

13 F, jf. SEL § 32, stk. 1, nr. 4. Dernæst er selskaber, der har valgt international sambeskatning, jf. 

SEL § 31 A, undtaget fra dansk CFC-beskatning, jf. SEL § 32, stk. 2, 1. pkt. Det fremgår desuden, at 

de danske CFC-beskatningsregler først finder anvendelse, såfremt datterselskabets CFC-indkomst 

                                                      
44 Ibid, s. 33, pkt. 51-52. 
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udgør mere end halvdelen af datterselskabets samlede skattepligtige indkomst, jf. SEL § 32, stk. 

1, nr. 1, samt datterselskabets finansielle aktiver udgør mere end 10 % af selskabets samlede ak-

tiver, jf. SEL § 32, stk. 1, nr. 2. Disse to betingelser indgår i nedenstående analyse, da de henholds-

vis udgør betingelser for at SEL § 32 finder anvendelse samt bidrager til at begrænse anvendel-

sesområdet af de danske CFC-beskatningsregler, som OECD anbefaler, som beskrevet oven for i 

afsnit 3.2.1. 

Desuden foreligger der mulighed for, at Skatterådet kan give dispensation, såfremt en række ku-

mulative betingelser opfyldes, jf. SEL § 32, stk. 2, 2.-3. pkt.  

 

3.2.3 Analyse af de danske CFC-beskatningsregler sammenholdt med BEPS 

Det fremgår af anbefalingen i BEPS projektet, at definitionen af CFC-selskaber bør omfatte en 

bred vifte af henholdsvis selskaber og andre typer af enheder. I Danmark omfattes selskaber og 

foreninger mv., der anses for at være fuldt skattepligtige til Danmark, jf. SEL § 32, stk. 1, 1. pkt., 

samt udenlandske datterselskabers faste driftssteder beliggende i en anden stat end dattersel-

skabet, jf. § 32, stk. 3, 2. pkt. Bestemmelsen giver ikke umiddelbart anledning til fortolkningsvan-

skeligheder i forhold til selskaber og foreninger mv., der er fuldt skattepligtige til Danmark. I rela-

tion til det udenlandske datterselskabs faste driftssteder skal disse underlægges en selvstændig 

prøvelse af, hvorvidt det faste driftssted opfylder de øvrige betingelser for at være underlagt 

dansk CFC-beskatning. Princippet om, at det danske moderselskabs indirekte ejede faste drifts-

steder skal underkastes en selvstændig behandling af, hvorvidt CFC-reglerne finder anvendelse, 

blev indført i forbindelse med vedtagelsen af lovforslag L 213 (2006/2007). Dette kommer ligele-

des til udtryk i SKM2008.240.DEP. Her fastslår Skatteministeriet, at der ved indkomstopgørelsen 

skal medregnes den andel af indkomsten i det faste driftssted, som svarer til den andel af CFC-

datterselskabets CFC-indkomst, der skal medregnes efter SEL § 32, stk. 7, jf. Skatteministeriets 

kommentar på henvendelse fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) vedrørende SEL 
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§ 32, stk. 3. Såfremt det faste driftssted ikke opfylder de øvrige betingelser for dansk CFC-beskat-

ning, følger det af territorialprincippet, at indkomsten i det faste driftssted beskattes i den stat, 

hvori det faste driftssted er beliggende, jf. SEL § 8, stk. 2.  

OECD anbefaler derudover, at CFC-beskatningsreglerne suppleres af bestemmelser om hybride 

mismatches. Dette hensyn anbefales, da der ellers kan opstå mulighed for at omgå CFC-beskat-

ningsreglerne på grund af eksisterende forskelle i staternes kvalifikation af, hvorvidt der er tale 

om et selvstændigt skattesubjekt eller en transparent enhed samt situationer, hvor en given 

transaktion kvalificeres som henholdsvis gæld eller egenkapital. Dette forhold er ligeledes imple-

menteret i dansk lovgivning, da der foreligger mulighed for omkvalifikation således, at der er over-

ensstemmelse med kvalifikationen i den fremmed stat, jf. SEL § 2 A-C. Således foreligger der efter 

dansk lovgivning mulighed for at omkvalificere et selvstændigt skattesubjekt efter danske skatte-

retlige regler til at være omfattet af reglerne for transparente enheder, jf. SEL § 2 A, stk. 1, og vice 

versa, jf. SEL § 2 C, stk. 1. Muligheden for omkvalifikation fra gæld til egenkapital foreligger, jf. SEL 

§ 2 B, stk. 1. Bestemmelserne har netop haft til formål, at undgå de uhensigtsmæssigheder, der 

kan opstå i forbindelse med hybride mismatches, som OECD anbefaler bør implementeres i nati-

onal ret.45 Dermed er der allerede implementeret bestemmelser i dansk lovgivning, der varetager 

hensynet til hybride mismatches, som OECD anbefaler. Dansk skattelovgivning findes således at 

være på forkant med problemstillingerne, samt i fuld overensstemmelse med de internationale 

standarder, som OECD anbefaler vedrørende, hvilke skattesubjekter der bør være omfattet af 

CFC-beskatning samt hybride mismatches. 

Henset til specialets kapitel 2, hvor selve problemstillingen uddybes samt formålet med de danske 

CFC-beskatningsregler i afsnit 3.1.1, udgør en specifik undtagelsesbestemmelse med henblik på 

at undtage selskaber fra CFC-beskatning, såfremt CFC-datterselskabet underkastes et vist niveau 

af beskatning en hensigtsmæssig måde, hvormed anvendelsesområdet kan begrænses på. Såle-

des opstår der bedre mulighed for at opfylde målsætningen med CFC-beskatningsreglerne.  

                                                      
45 Se i denne forbindelse Den juridiske vejledning afsnit C.D.1.2.6 angående SEL § 2 A, C.D.2.4.4.5 angående SEL § 2 B 
og C.D.1.2.2 angående SEL § 2 C.  
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Undtagelsesbestemmelsen angående en de minimis grænseværdi bør ifølge anbefalingen finde 

anvendelse på indkomst, der normalt betegnes som CFC-indkomst,46 men bør begrænses i forhold 

til omfanget af indkomsten. Denne form for de minimis undtagelse findes på nuværende tids-

punkt i dansk lovgivning, da CFC-beskatningsreglerne først bringes i anvendelse, såfremt CFC-dat-

terselskabets CFC-indkomst overstiger halvdelen af den samlede indkomst i selskabet, jf. SEL § 32, 

stk. 1, nr. 1, samt datterselskabets finansielle aktiver udgør mere end 10 % af selskabets samlede 

aktiver, jf. SEL § 32, stk. 1, nr. 2.47 OECD understreger, at de minimis testen bidrager til at minimere 

de administrative byrder og samtidig gør reglerne mere effektive, fordi grænseværdien sikrer, at 

reglerne ikke finder anvendelse i visse situationer.48 Indkomstbetingelsen findes i denne sammen-

hæng at udgøre en fornuftig måde, hvorpå CFC-beskatningsreglerne er forsøgt begrænset på, som 

ligeledes er i overensstemmelse med anbefalingerne i BEPS projektet. Til gengæld findes grænse-

værdien for datterselskabets besiddelse af finansielle aktiver at være forholdsvis lav, da denne 

grænseværdi vil omfatte adskillelige selskaber inden for den finansielle sektor.  

Hvis man i stedet havde valgt den anden mulighed og indført en anti-omgåelsesregel, findes 

denne regel ikke hensigtsmæssig i samme omfang som den første metode. OECD definerer ikke, 

hvorledes reglen bør udformes. I stedet beskriver OECD, at reglen kun bør finde anvendelse på 

transaktioner og strukturer, der er designet til at omgå CFC-reglerne. I den sammenhæng findes 

det at tilføre høje administrative byrder, da skattemyndighederne dermed er nødsaget til at gen-

nemgå og analysere adskillelige transaktioner og teknisk svære selskabsstrukturer, som OECD re-

degør for i deres indledende rapport til BEPS projektet.49 OECD afslutter med at anføre, at såfremt 

staterne har implementeret en målrettet definition af CFC-indkomsten, findes en anti-omgåelses-

regel ikke i samme grad nødvendig og behandler ikke reglen yderligere.50 

                                                      
46 CFC-indkomsten analyseres i afsnit 3.4. 
47 Disse to betingelser betegnes ligeledes som henholdsvis indkomst- og aktivbetingelsen, se: Koerver Schmidt, Peter, 
2013. Dansk CFC-beskatning – i et internationalt og komparativt perspektiv, Karnov Group Denmark A/S. 1. udgave, 
kapitel 6. 
48 OECD/G20, oktober 2015. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules. Action 3 – Final Report, s. 33, 
pkt. 53. 
49 OECD, 2013. Adressing Base Erosion and Profit Shifting, s. 44  
50 OECD/G20, oktober 2015. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules. Action 3 – Final Report, s. 36, 
pkt. 60. 
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Den tredje mulighed omfatter en effektiv skattesats undtagelse. OECD anfører, at denne test er 

velegnet til staternes udformning af CFC-regler, da den for det første fokuserer på at opfange de 

selskaber, der har datterselskaber placeret i lavskattelande. For det andet findes denne test at 

minimere de administrative byrder samt øge sikkerheden for skatteyderne. Til gengæld vil en ef-

fektiv skattesats undtagelse ikke forhindre al skatteudhuling, da selskaberne stadig vil kunne 

drage fordel af det, som OECD betegner som medium-tax jurisdiktioner, der ligger over det effek-

tive skattesatsniveau, som undtager jurisdiktionen fra at være omfattet af CFC-reglerne.51 Denne 

form for undtagelse har tidligere været en del af dansk ret, hvor lavskattetesten gik på, hvorvidt 

datterselskabets udenlandske selskabsskat var mindre end ¾ af den tilsvarende danske beskat-

ning af datterselskabets samlede skattepligtige indkomst, jf. Lov nr. 313 af 21. maj 2002 § 32, stk. 

1, nr. 1. Lavskattetesten blev i forbindelse med vedtagelsen af L 213 (2006/2007) ophævet, jf. Lov 

nr. 540 af 6. juni 2007. Det fremgår af rapporten, at OECD foretrækker denne undtagelse af de 

tre mulige.52 Henset til de omkostninger, der er forbundet med reglerne, er det evident, at denne 

form for undtagelse vil lette de administrative byrder, da det vil fremgå af den udenlandske sel-

skabsskat, hvorvidt CFC-beskatningsreglerne finder anvendelse. Til gengæld er det som udgangs-

punkt ikke muligt at opnå CFC-reglernes ønskede formål fuldstændigt, da denne undtagelsesbe-

stemmelse på forhånd udelukker visse stater fra CFC-beskatningsreglernes anvendelsesområde, 

såfremt den effektive skattesats i staten ligger marginalt over den fastsatte grænse, men stadig 

udgør et lavere beskatningsniveau end det danske. I den henseende lader det til, at de danske 

lovgivere har vægtet hensynet til et bredere anvendelsesområde højere end hensynet til lavere 

administrative omkostninger ved at lade lavskattetesten udgå af dansk lovgivning. Desuden med-

førte ændringen ved L 213 (2006/2007) ligeledes, at danske datterselskaber kan omfattes af CFC-

beskatning, hvormed en lavskattetest, som går på at sammenligne beskatningsniveauet i CFC-

staten med det danske niveau, ikke giver megen mening, når begge selskaber er beliggende i Dan-

mark.  

                                                      
51 Ibid, s. 36, pkt. 61. 
52 Ibid, pkt. 61-71. 
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På baggrund af analysen findes indkomst- og aktivbetingelsen egnet i dansk ret til at forfølge CFC-

beskatningsreglernes formål, og samtidigt begrænse CFC-beskatningsreglernes anvendelsesom-

råde, da betingelserne bidrager til målrettet at ramme situationer, hvor en koncern drager fordel 

af et datterselskab beliggende i en udenlandsk stat, men samtidig undtager selskaber, der ikke 

overskrider de fastsatte grænser. I denne sammenhæng findes de minimis grænsen for dattersel-

skabets besiddelse af finansielle aktiver dog at være temmelig lav. Grænseværdien på mere end 

10 % bidrager naturligvis til at begrænse anvendelsesområdet af de danske CFC-beskatningsregler 

i et vist omfang, men den bidrager ligeledes til at omfatte adskillelige finansielle virksomheder på 

grund af denne lave værdi. Derfor findes lavskattetesten i overensstemmelse med OECD’s frem-

førte synspunkter i højere grad velegnet til at forfølge formålet med CFC-beskatningsreglerne, da 

denne test sigter specifikt på at ramme situationer, hvor koncerner drager fordel af specifikke 

jurisdiktioners lave skattesatser.   

Ud over de minimis betingelserne, der foreligger i de danske CFC-beskatningsregler for at de fin-

der anvendelse, har der siden vedtagelsen af L 99 (2001/2002), som førte til Lov nr. 313 af 21. maj 

2002, været mulighed for at Skatterådet kan give dispensation fra CFC-beskatning, såfremt en 

række kumulative betingelser herfor er opfyldt, jf. SEL § 32, stk. 2, 2.-4. pkt. Denne dispensations-

mulighed er ikke en egentlig undtagelse på lige fod med dem, som OECD anbefaler, da dispensa-

tionen bygger på en skønsmæssig vurdering foretaget af Skatterådet på baggrund af, hvorvidt 

betingelserne er opfyldt. Det fremgår, at baggrunden for dispensation bygger på megen kritik af 

de danske CFC-beskatningsregler for pr. definition at omfatte virksomheder inden for den finan-

sielle sektor, jf. SEL § 32, stk. 5, nr. 9.53 Dispensationsbestemmelsen er et særegen dansk fæno-

men, og en nødvendighed i dansk ret, netop fordi den finansielle sektor pr. definition er omfattet 

af CFC-beskatning, og derfor har behov for en mulighed for at bringe sig ud af CFC-reglernes an-

vendelsesområde, såfremt der er tale om udøvelsen af reel økonomisk aktivitet i det pågældende 

                                                      
53 Koerver Schmidt, Peter, 2013. Dansk CFC-beskatning – i et internationalt og komparativt perspektiv, Karnov Group 
Denmark A/S. 1. udgave, s. 122. 
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selskab. Derudover kan bestemmelsen ikke vurderes i forhold til OECD’s internationale standar-

der, men den er fundet velegnet i dansk ret.     

 

3.3 Kontroldefinition  

Indledningsvis redegøres overodnet for, hvornår der foreligger kontrol i overensstemmelse med 

anbefalingerne i BEPS projektet. Dernæst redegøres overordnet for kontroldefinitionen ifølge de 

danske CFC-beskatningsregler. Til sidst analyseres forskelle og ligheder herimellem. 

 

3.3.1 Kontroldefinitionen ifølge OECD  

OECD anbefaler i forhold til at fastlægge, hvorvidt der foreligger kontrol, at dette beror på hen-

holdsvis typen af kontrol samt graden af kontrol. Bedømmelsen heraf skal bestå af en legal samt 

økonomisk test. Den legale test består af en test bedømt på antallet af stemmerettigheder på 

datterselskabets generalforsamling. Dette kan for eksempel være i forbindelse med valg til sel-

skabets bestyrelse eller lignende selskabsorganer. OECD understreger, at den legale test er for-

holdsvis mekanisk, og derfor let at anvende for henholdsvis skattemyndigheder og skatteydere 

samt indebærer få administrative byrder.54 Den økonomiske test består i, hvorvidt moderselska-

bet har ret til henholdsvis profit, kapital og aktiver i tilfælde af opløsning eller likvidation. OECD 

påpeger i forbindelse med den økonomiske test, at denne ligeledes er relativ mekanisk og baseret 

på objektive kriterier, men at testen bidrager til øget kompleksitet i forbindelse med CFC-beskat-

ningsreglernes anvendelighed.55 Ydermere kan disse suppleres af en de facto test, som skal sikre, 

at den legale og økonomiske test ikke omgås og at der faktisk foreligger kontrol. Denne test vil 

dog bidrage til yderligere administrationsomkostninger, kompleksitet samt usikkerhed for skatte-

yderne.56  

                                                      
54 OECD/G20, oktober 2015. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules. Action 3 – Final Report, s. 24, 
pkt. 35. 
55 Ibid.  
56 Ibid, s. 21, pkt. 25. 
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Der foreligger et kontrolleret CFC-selskab, når et selskab besidder et minimum på mere end 50 % 

kontrol. OECD anbefaler, at dette niveau af kontrol skal inkludere den samlede interesse af nært-

stående parter eller ikke-forbundne parter, der agerer i fælles interesse.57  

 

3.3.2 Kontroldefinitionen efter de danske CFC-beskatningsregler 

Det fremgår, at såfremt et selskab eller en forening mv. er moderselskab for et datterselskab, jf. 

SEL § 32, stk. 6, skal moderselskabet ved indkomstopgørelse medregne det beløb, som nævnt i 

SEL § 32, stk. 7-10, hvis dette er positivt, jf. SEL § 32, stk. 1, 1. pkt. Kontrol foreligger såfremt, at 

moderselskabet er direkte eller indirekte aktionær i datterselskabet samt koncernen har bestem-

mende indflydelse heri efter SEL § 31 C, jf. SEL § 32, stk. 6, 1. pkt. Der sker dermed en direkte 

henvisning til kontroldefinitionen i overensstemmelse med de danske sambeskatningsregler. Der 

foreligger kontrol, såfremt moderselskabet direkte eller indirekte ejer mere end halvdelen af 

stemmerettighederne i et selskab, jf. SEL § 31 C, stk. 3. Desuden har moderselskabet bestem-

mende indflydelse over et datterselskab, når moderselskabet er i beføjelse til at styre et datter-

selskabs økonomiske og driftsmæssige beslutninger, jf. SEL § 31 C, stk. 2. Bestemmende indfly-

delse kan ligeledes konstateres i yderligere situationer, jf. SEL § 32, stk. 4, pkt. 1-4.  

Derudover finder der yderligere henvisninger sted i SEL § 32, stk. 6 i tilknytning til bedømmelsen 

af, hvorvidt der foreligger bestemmende indflydelse over datterselskabet. I den forbindelse skal 

stemmerettigheder mv., som besiddes af personlige aktionærer og deres nærtstående samt 

fonde og trusts stiftet af nærtstående, ligeledes medregnes, jf. LL § 16 H, stk. 6. Begrebet nært-

stående står defineret direkte i bestemmelsen. Tilsvarende medregnes stemmerettigheder, som 

indehaves af selskabsdeltagere, med hvem moderselskabet har en aftale om udøvelse af kontrol, 

eller som indehaves af et selskab eller en forening mv. som nævnt i LL § 2, stk. 1, 2. pkt. (transpa-

rent enhed), hvori moderselskabet deltager. Bestemmelsen fastslår, at transparente enheder, 

som kan omfattes af LL § 2, stk. 1, nr. 1 og stk. 3, sidestilles med selvstændige skattesubjekter.  

                                                      
57 Ibid. 
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3.3.3 Analyse af de danske CFC-beskatningsregler sammenholdt med BEPS  

Som det fremgår oven for, er der sammenfald mellem de danske CFC-beskatningsregler og anbe-

falingerne i BEPS projektet med hensyn til, hvor meget kontrol et selskab skal besidde, før der er 

tale om kontrol over et andet selskab. Der skal således være tale om over 50 % af stemmeret-

tighederne i datterselskabet, som er udtryk for den legale test, som OECD anbefaler kontroldefi-

nitionen skal indeholde. Af bemærkningerne til lovforarbejderne til L 213 (2006/2007) fremgår 

det, at kontroldefinitionen i SEL § 31 C medfører, at datterselskabet bliver omfattet af CFC-be-

skatningsreglerne på samme måde og tidspunkt, som datterselskabet omfattes af national sam-

beskatning, jf. SEL § 31, stk. 1. Dette er relevant i forhold til moderselskabets indkomstopgørelse, 

da moderselskabet skal medregne den del af CFC-selskabets indkomst, hvor kontrolbetingelsen 

er opfyldt, jf. SEL § 32, stk. 7, 2. pkt. 

De danske CFC-beskatningsregler indeholder dog ikke en legal kontroldefinition eksplicit i selve 

CFC-bestemmelsen, men henviser i stedet til øvrige bestemmelser i den skatteretlige regulering. 

Det fremgår af OECD’s anbefaling i BEPS projektet, at CFC-beskatningsreglerne bør indeholde en 

selvstændig kontroldefinition.58 Fordelen ved at lade de danske CFC-beskatningsregler indeholde 

en kontroldefinition vil i forbindelse med CFC-lovgivningen og ud fra et retssikkerhedsmæssigt 

synspunkt være at foretrække, da man dermed undgår at skulle slå op i den øvrige lovgivning med 

henblik på at fastlægge, hvorvidt der foreligger kontrol i en given situation. Derudover vil skatte-

yderen være i stand til på en mere simpel måde kunne vurdere, hvorvidt der er tale om kontrol i 

forhold til CFC-reglerne. Til gengæld vil indføjelsen af endnu en kontroldefinition i den danske 

skatteret kunne bidrage til en generel øget kompleksitet og uoverskuelighed. Lovgiver har derfor 

været nødsaget til at foretage en afvejning af fordele og ulemper ved begge muligheder, hvormed 

de danske lovgivere tilsyneladende har fundet det mest hensigtsmæssigt at indføje en henvisning 

til en allerede eksisterende kontroldefinition.  

Den danske kontroldefinition indeholder ikke direkte en økonomisk test, som OECD anbefaler. 

Det fremgår af OECD’s endelige rapport om CFC-beskatningsregler, at den økonomiske test bør 

                                                      
58 Ibid, kapitel 2.  
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bestå af en vurdering om, hvorvidt moderselskabet i tilfælde af likvidation eller opløsning har ret 

til profit, kapital og aktiver. Det fremgår af ordlyden i SEL § 32, stk. 1, 1. pkt., der anvender ud-

trykket selskab for såvel det selskab, som udgør moderselskab og ligeledes for det selskab, der 

udgør datterselskab. Herefter henvises blandt andet til SEL § 1, hvoraf det fremgår, at denne type 

af selskaber blandt andet udgøres af indregistrerede aktie- og anpartsselskaber, jf. SEL § 1, stk. 1, 

nr. 1, samt andre aktieselskabslignende selskaber i hvilke ingen af selskabsdeltagerne hæfter per-

sonligt for selskabets forpligtelser, og som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes indskudte 

kapital i selskabet, jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 2. Det må formodes, at det med formuleringen i SEL § 32, 

stk. 1, 1. pkt. er tiltænkt, at såvel moderselskabet, der er beliggende i Danmark, som dattersel-

skabet, der er beliggende i CFC-staten, skal opfylde det skatteretlige krav om selvstændigt skat-

tesubjektivitet som følge af SEL § 1. Derudover må det formodes, at selskaberne skal opfylde de 

selskabsretlige krav angående fordeling af overskud, samt at ingen af selskabsdeltagerne hæfter 

personligt for selskabets forpligtelser, jf. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) § 1, 

stk. 2. Dermed er der grundlag for, at de danske CFC-beskatningsregler indeholder en latent øko-

nomisk test, da det af den danske selskabslov fremgår, at kapitalejerne ligeledes har ret til pro-

venu i tilfælde af likvidation eller opløsning, såfremt kapitalselskabets kendte kreditorer er fyl-

destgjort, jf. selskabslovens § 223, stk. 2. Den økonomiske test er dog som nævnt ikke et direkte 

element af de danske CFC-beskatningsregler, som OECD anbefaler. Årsagen hertil kan muligvis 

findes i hensynet til administrationsomkostninger og reglernes i forvejen komplekse struktur, som 

tidligere har været et emne i forbindelse med ændringer af SEL § 32. I forbindelse med vedtagel-

sen af L 213 (2006/2007), hvormed de danske CFC-beskatningsregler overgik fra, at moderselska-

bet skulle medregne dele af datterselskabets indkomst (transaktions-tilgang) til at skulle med-

regne hele datterselskabets skattepligtige indkomst (entity-tilgang)59 i tilfælde af, at betingel-

serne i CFC-beskatningsreglerne var opfyldt, udgjorde en administrativ forenkling, jf. skattemini-

sterens svar på henvendelse fra Dansk Industri, bilag 21, L 213 (2006/2007). Således kan det ikke 

udelukkes, at de danske lovgivere har valgt ikke at inkorporere en økonomisk test direkte i de 

                                                      
59 Der foretages en dybere analyse af opgørelses- og medregningsprincipper i afsnit 3.5. 
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danske CFC-beskatningsregler af hensyn til, at de forbundne administrationsomkostninger der-

med ville forøges yderligere i en i forvejen administrationsomkostningsfuld bestemmelse. Til gen-

gæld taler det for, såfremt formodningerne om at selskaberne skal opfylde såvel de skatteretlige 

som de selskabsretlig krav, at den økonomiske test bør være en eksplicit del af CFC-beskatnings-

reglerne for derved at øge retssikkerheden samt præcisionen i reglernes anvendelighed.   

I relation til de facto-testen, som OECD understreger er forbundet med yderligere omkostninger, 

kompleksitet og usikkerhed anbefaler organisationen at implementere testen, således at det er 

muligt at identificere minoritetsaktionærer, der faktisk anses for at udøve kontrol over et datter-

selskab.60 Der findes ifølge OECD tre mulige løsninger, hvormed staterne kan implementere te-

sten på.61 Henset til den danske kontroldefinition, hvormed et moderselskab anses for at besidde 

bestemmende indflydelse, såfremt moderselskabet har beføjelse til at styre datterselskabets øko-

nomiske og driftsmæssige beslutninger, jf. SEL § 31 C, stk. 2, må det formodes, at dette brede 

anvendelsesområde vil opfange situationer, hvor et moderselskab de facto udøver kontrol over 

et datterselskab. Derudover henvises der i SEL § 32, stk. 6 til LL § 16 H, stk. 6 om nærtstående 

parter, som er den anden mulighed, OECD anbefaler i testen, og som ligeledes bidrager til at op-

fange situationer, hvor der faktisk udøves kontrol over et datterselskab. Det fremgår af de oprin-

delige forarbejder til loven, at formålet med denne medregningsregel er, at der skal foreligge mu-

lighed for at konstatere, hvorvidt der faktisk udøves bestemmende indflydelse over et dattersel-

skab via eller i fællesskab med nærtstående efter LL § 16 H, stk. 6, jf. bemærkningerne til lov-

forslagets enkelte bestemmelser § 1, nr. 10, L 118 (1995/1996), som førte til Lov nr. 487 af 12. 

juni 1996. Bestemmelsens evne til at opfange førnævnte situationer illustreres i Skatterådets af-

gørelse i SKM2009.743.SR, hvormed selskaber, der var højere beliggende i selskabsstrukturen, 

individuelt besad mindre end 50 % af kapitalen og stemmerettighederne i et underliggende sel-

skab, men familierelationerne mellem de fysiske aktionærer i selskaberne gjorde, at stemmeret-

tighederne skulle medregnes i forbindelse med at fastlægge moderselskabet.  

                                                      
60 OECD/G20, oktober 2015. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules. Action 3 – Final Report, s. 25, 
pkt. 39.  
61 Ibid. pkt. 39-43. 
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Ligesom de øvrige tests er de facto-testen ikke implementeret direkte i CFC-beskatningsreglerne, 

som OECD anbefaler, men elementer fra de facto-testen indgår dog stadig i det danske anvendel-

sesområde. Den brede danske definition af kontrol er således forbundet med høje administrative 

omkostninger og kompleksitet, da definitionen i princippet omfatter dele af samtlige tre anbefa-

linger fra OECD, og der henvises til øvrig skatteretlig lovgivning i SEL § 32, stk. 6.  

På den baggrund ville implementeringen af en egentlig de facto-test direkte i de danske CFC-be-

skatningsregler i overvejende grad bidrage til øget omkostninger og kompleksitet, som OECD selv 

understreger, og ikke tjene yderligere til det tiltænkte formål, da den brede danske kontroldefi-

nition i forvejen tager højde for de af OECD opstillede hensyn. I den sammenhæng findes det 

hensigtsmæssigt at udelade de facto-testen fra SEL § 32.  

Et vigtigt synspunkt at holde for øje af hensyn til det brede anvendelsesområde af reglerne er 

Danmarks forpligtelse over for EU-retten, som der er redegjort oven for i afsnit 3.1, hvormed an-

vendelsesområdet skal overholde nogle fastsatte betingelser i overensstemmelse med EU-Dom-

stolens retspraksis. Den danske kontrolbetingelse, samt de i afsnit 3.2.3 analyserede betingelser, 

udgør samlet anvendelsesområdet for de danske CFC-beskatningsregler, og det er disse tre betin-

gelser, der tilsammen skal overholde de i EU-Domstolens retspraksis opstillede kriterier. 

Dansk CFC-lovgivning findes på baggrund af den foretagende analyse at være i overensstemmelse 

med de internationale standarder, som OECD anbefaler med hensyn til deres definition af kontrol 

i deres endelige rapport om CFC-beskatningsregler. Dette resultat er nået på trods af, at de dan-

ske CFC-beskatningsregler strukturmæssigt ikke er opbygget, som OECD anbefaler i rapporten. 

Anskues situationen udelukkende ud fra CFC-beskatningsreglernes perspektiv er OECD’s struktur 

naturligvis at foretrække. OECD redegør dog ligeledes for, at anbefalingerne er udarbejdet, såle-

des at de er anvendelige i enhver jurisdiktion, men på grund af de forskellige politiske hensyn 

staterne skal varetage, er det op til de enkelte stater, at implementere anbefalingerne således, at 

de er i overensstemmelse med statens øvrige lovgivning og internationale forpligtelser.62 Derpå 

findes den danske løsning med hensyn til kontroldefinitionen at være et fornuftigt valg, da man 

                                                      
62 OECD/G20, oktober 2015. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules. Action 3 – Final Report, s. 10. 
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således på forhånd havde en bred kontroldefinition i dansk skattelovgivning, der må formodes at 

opfange adskillige scenarier, som kontrolbetingelsen kunne tænkes omgået på. Dertil kan det an-

føres, at en implementering af en selvstændig kontroldefinition i CFC-beskatningsreglerne med 

samme indhold, som henvisningerne i SEL § 32, stk. 6, ikke vil udgøre en hensigtsmæssig løsning. 

 

3.4 CFC-indkomst 

I dette afsnit analyseres, hvorledes henholdsvis OECD og de danske CFC-beskatningsregler defi-

nerer CFC-indkomst. Udgangspunktet bliver, som i de forrige afsnit, at give en overordnet rede-

gørelse for både anbefalingerne i BEPS projektet samt de danske regler. Derefter foretages en 

analyse og vurdering heraf. 

 

3.4.1 CFC- indkomst ifølge OECD 

Generelt betegner OECD CFC-indkomst som værende indkomst, der er separeret fra den under-

liggende værdiskabelse med henblik på at opnå skattefordele. I den forbindelse opstiller OECD 

specifikke typer af virksomhed, der særligt øger risikoen for skatteudhuling.63  

For at kunne definere CFC-indkomst anbefaler OECD, at staterne foretager en af følgende tre ana-

lyser eller flere i samspil med hinanden. Den første mulighed er at udføre en kategorisk analyse, 

der bør tage udgangspunkt i enten en legal klassifikation, forholdet mellem parterne eller selve 

indkomstkilden.64 Den anden mulighed er at foretage en substans analyse, som OECD redegør for 

bør bestå af en test af selve aktivitetsniveauet i selskabet eller en proportionalitetstest af indkom-

sten i forhold til aktiviteten. Disse tests er dog forbundet med høje administrative byrder og com-

pliance krav samtidig med, at de øger selve kompleksiteten af CFC-beskatningsreglerne gene-

relt.65 Til gengæld understreger OECD, at disse tests er velegnet til at ramme selskaber, der giver 

                                                      
63 Ibid, s. 43, pkt. 74-75. 
64 Ibid, s. 44, pkt. 76. 
65 Ibid, s. 47, pkt. 81-82. 
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særligt anledning til skatteudhulingsproblematikken.66 Den sidste mulighed er en analyse i forhold 

til overnormal profit, som ikke på nuværende tidspunkt anvendes i de stater, der allerede har 

CFC-beskatningsregler. Denne tilgang er særligt egnet i forbindelse med anvendelsen af immate-

rielle rettigheder, og bør derfor kombineres med den kategoriske analyse. Fremgangsmåden er 

at udregne normal forrentningen for CFC-selskabet ved hjælp af en anbefalet formel, og subtra-

here denne fra den totale indkomst.67  

 

3.4.2 CFC-indkomst ifølge de danske CFC-beskatningsregler 

Ifølge dansk ret indeholder CFC-indkomsten to elementer før CFC-beskatningsreglerne finder an-

vendelse. Det skal konstateres, hvorvidt datterselskabets CFC-indkomst, jf. SEL § 32, stk. 4 og 5, i 

indkomståret udgør mere end 50 % af datterselskabets samlede skattepligtige indkomst opgjort 

efter SEL § 32, stk. 4, jf. SEL § 32, stk. 1, nr. 1. Denne betingelse betegnes som tidligere beskrevet 

for indkomstbetingelsen. Derudover skal det konstateres, hvorvidt datterselskabet besidder fi-

nansielle aktiver, som genererer afkast omfattet af SEL § 32, stk. 5, jf. SEL § 32, stk. 1, nr. 2. Denne 

liste over afkast anses for at være afkast, der udgør CFC-indkomst, som udgør den faktiske defini-

tion af CFC-indkomst i dansk CFC-lovgivning.68 Listen er udtømmende, jf. bemærkningerne til lov-

forslag L 99 (2001/2002), 2. samling, som førte til Lov nr. 313 af 21. maj 2002. Såfremt et datter-

selskab besidder mere end 10 % finansielle aktiver i forhold til datterselskabets samlede aktiver, 

anses datterselskabet for at opfylde betingelsen, som ligeledes omtales aktivbetingelsen. Værdi-

erne af disse afkast skal opgøres efter de regnskabsmæssige værdier, og undtagelsesvist skal im-

materielle aktiver medregnes til handelsmæssige værdier, jf. SEL § 32, stk. 1, nr. 2, 3. pkt. Denne 

undtagelse er gjort, da oparbejdede immaterielle aktiver sædvanligvis ikke indgår med en regn-

skabsmæssig værdi, jf. bemærkningerne til lovforslaget L 213 (2006/2007). 

                                                      
66 Ibid, s. 49, pkt. 86. 
67 Ibid, afsnit 4.2.3.  
68 Koerver Schmidt, Peter, 2013. Dansk CFC-beskatning – i et internationalt og komparativt perspektiv, Karnov Group 
Denmark A/S. 1. udgave, kapitel 6. 
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Desuden fremgår det, at skattefrie afkast samt uforrentede fordringer på varedebitorer ikke skal 

medregnes ved opgørelse af datterselskabets skattepligtige indkomst, jf. SEL § 32, stk. 1, nr. 2, 4. 

pkt. Skattefrie afkast kan for eksempel udgøre afkast fra datterselskabsaktier omfattet af ABL § 4 

A eller koncernselskabsaktier, jf. ABL § 4 B, hvormed skattefriheden følger henholdsvis af ABL § 8 

angående avancer samt SEL § 13, stk. 1, nr. 2 vedrørende udbytter. 

Hvorvidt aktivbetingelsen er opfyldt skal vurderes gennemsnitligt, jf. SEL § 32, stk. 1, nr. 1, 1. pkt. 

Dette gennemsnit skal beregnes som et løbende gennemsnit hen over indkomståret, som beskre-

vet i SU2007.235, afsnit 3.3.2. 

Ved opgørelsen af henholdsvis datterselskabets indkomst og aktiver finder et territorialprincip 

anvendelse, jf. SEL § 32, stk. 3, 1. pkt., som ligeledes finder anvendelse på datterselskabets faste 

driftssteder beliggende i stater uden for datterselskabets egen stat, jf. SEL § 32, stk. 3, 2. pkt. 

Ligeledes gælder en transparensregel, hvormed andre datterselskabers skattepligtige indkomst i 

samme jurisdiktion, som CFC-datterselskabet udøver bestemmende indflydelse over i overens-

stemmelse med SEL § 31 C, stk. 2, ikke skal indgå i CFC-datterselskabets indkomstopgørelse, jf. 

SEL § 32, stk. 1, nr. 1, 2. pkt. 

 

3.4.3 Analyse af det danske CFC-indkomst begreb sammenholdt med BEPS anbefalingen   

De former for indtægter og udgifter, som fremgår af den udtømmende liste i SEL § 32, stk. 5, er 

karakteriseret ved at være mobile indkomsttyper, der er lette at flytte over grænser, og dermed 

skaber en øget risiko for udhuling af det danske skattegrundlag, som reglerne netop har til formål 

at forhindre.69 Derpå betegnes den danske tilgang i forhold til at definere CFC-indkomsten som 

en legal klassifikation ud fra de tre typer af tilgange OECD anbefaler.70  

                                                      
69 Se afsnit 3.1.1 
70 OECD/G20, oktober 2015. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules. Action 3 – Final Report, s. 44, 
pkt. 77-78. 
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Fordelen ved den danske definition af CFC-indkomst er, at den giver mulighed for målrettet at 

omfatte adskillelige typer af indkomst, som potentielt øger risikoen for skatteudhuling qua ind-

komstens mobilitet. I sammenligning med anbefalingen fra OECD indeholder BEPS projektets de-

finition af CFC-indkomst fem indkomsttyper, som efter OECD’s opfattelse udgør den største risiko 

for skatteudhuling. Disse indkomsttyper udgøres af udbytter, renter, indkomst fra forsikringsvirk-

somhed, royalties og indkomst fra anvendelse af immaterielle rettigheder samt indkomst fra salg 

og tjenesteydelser.71 Derudover tilføjer OECD, at visse stater ligeledes har valgt at inkludere leje-

indtægter og leasing i deres definition af CFC-indkomst.72 De danske CFC-beskatningsregler om-

fatter tillige udbytter, renter, indkomst fra forsikringsvirksomhed samt royalties og indkomst fra 

anvendelsen af immaterielle rettigheder.73 Udtrykket royalty fremgår ikke direkte af SEL § 32, stk. 

5, nr. 6, men i overensstemmelse med den almindelige definition af royaltybegrebet i dansk ret 

fremgår det, at den samme formulering anvendes, jf. KSL § 65 C, stk. 4. Derudover omfatter den 

danske bestemmelse ligeledes finansiel leasing, jf. SEL § 32, stk. 5, nr. 8, som ifølge OECD må 

antages at udgøre en risiko, der er sekundær i forhold til de nævnte, siden den ikke står direkte 

nævnt i blandt de typer af indkomst, som udgør størst risiko for skatteudhuling. Skattepligtige 

indkomster ved finansiel leasing er medtaget i den danske definition på grund af, at aktiviteten 

øger mulighed for skattetænkning, og indkomsttypen er ganske mobil. Denne form for skatte-

tænkning fremgår således af bemærkningerne til de danske rentefradragsbegrænsningsregler, 

hvor et lån udgør en potentiel risiko for at blive erstattet af finansiel leasing, hvorfor rentedelen 

af leasingydelserne skal medregnes ved beskæringen af nettofinansieringsudgifterne, jf. bemærk-

ningerne til SEL § 11 B, stk. 4 i L 213 (2006/2007).  

Modsat OECD’s definition indeholder den danske definition ikke indkomst fra salg af varer og tje-

nesteydelser. OECD redegør for, at denne type indkomst bør indgå i definitionen for at tage højde 

for de situationer, hvor CFC-datterselskabet udelukkende består af faktureringsvirksomhed. 

                                                      
71 Ibid, s. 44, pkt. 77. 
72 Ibid, pkt. 77, fodnote 4 
73 Jf. henholdsvis SEL § 32, stk. 5, nr. 4, 1, 9 og 6. 
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Denne type virksomhed udgør ifølge OECD navnlig en risiko for skatteudhuling, når CFC-datter-

selskabet for eksempel fakturerer for salget af en vare, som er udviklet af eller erhvervet fra en 

koncernforbunden part. I denne forbindelse er det problematisk, fordi CFC-datterselskabet ikke 

bidrager til selve værdiskabelsen af varen, men blot står for at fakturere salget heraf. Hvis CFC-

selskabet selv står for værdiskabelsen af den solgte vare, udgør dette ingen problemer i forhold 

til skatteudhuling.74 OECD understreger, at denne indkomsttype skal læses i sammenhæng med 

salg fra anvendelsen af immaterielle rettigheder, hvor organisationen navnlig refererer til salg af 

digitale varer. Dette skyldes, at digitale varer især udvikles via anvendelsen af immaterielle ret-

tigheder, som udgør et meget mobilt aktiv.75  

I EU-regi kunne denne indkomsttype med fordel indgå i den danske definition af CFC-indkomst, 

da dette netop tager sigte på at ramme rent kunstige arrangementer i overensstemmelse med 

sag C-196/04 Cadbury Schweppes, som analyseret i afsnit 3.1.3, som er en del af de EU-retlige 

krav til medlemsstaternes CFC-regler. På baggrund af de objektive kriterier, som skal foreligge, 

ville det således kunne konstateres, hvorvidt der er tale om udøvelsen af reel økonomisk aktivitet, 

og dermed om CFC-datterselskabet bidrager til værdiskabelsen. Uden for EU ville definitionen 

stadig kunne bidrage til mere præcision i de danske CFC-beskatningsregler. En implementering af 

denne indkomsttype kunne dog muligvis minimere de danske CFC-beskatningsreglers anvendel-

sesområde, såfremt der er tale om tilstrækkelig udøvelse af reel økonomisk aktivitet, som kunne 

medføre udelukkelse fra CFC-beskatning. I den forbindelse skal det dog bemærkes, at såfremt 

CFC-datterselskabets finansielle aktiver udgør mere end 10 %, jf. SEL § 32, stk. 1, nr. 2, hvoraf 

mere end 50 % af den samlede indkomst hidrører fra, jf. SEL § 32, stk. 1, nr. 1, vil CFC-beskatnings-

reglerne som udgangspunkt stadig finde anvendelse. Det må derfor bero på en konkret vurdering 

af, hvorvidt CFC-datterselskabet opfylder betingelserne om reel økonomisk aktivitet, og om CFC-

beskatningsreglerne kan bringes i anvendelse. Til gengæld ville implementeringen yderligere bi-

drage til en øget retssikkerhed for skatteyderne, der på baggrund af de objektive kriterier ville 

                                                      
74 OECD/G20, oktober 2015. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules. Action 3 – Final Report, s. 45, 
pkt. 78. 
75 Ibid.  
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kunne vurdere, hvorvidt CFC-beskatningsreglerne finder anvendelse. Derfor bør der stilles meget 

nøje krav til en klar og utvetydig definition heraf, såfremt anbefalingen om indkomst fra salg af 

varer og tjenesteydelser skulle implementeres i dansk ret. Derudover bør der i overvejelserne 

indgå, hvilket hensyn der vægter tungest. Ønsker man øget retssikkerhed og mindre kompleksitet 

eller en tilstrækkelig bred definition, der kan omfatte så mange situationer som muligt. At dømme 

ud fra de danske CFC-beskatningsreglers formål, se afsnit 3.1.1, fremstår ønsket om præventiv 

effekt samt at forhindre kapitaleksporten fra Danmark at vægte højere frem for retssikkerheden. 

Det forekommer derfor umiddelbart utænkeligt, at denne anbefaling bliver implementeret i 

dansk ret.   

Ud over de nævnte indkomsttyper indeholder de danske CFC-beskatningsregler tillige fem øvrige 

typer af indkomst, som ikke indgår i anbefalingen fra OECD, jf. henholdsvis SEL § 32, stk. 5, nr. 2, 

3, 5, 7 og 10. Således sikres tre øvrige former for mobile indkomster at være omfattet af den 

danske definition af CFC-indkomst, jf. SEL § 32, stk. 5, nr. 2, 3 og 5.76 Ligeledes fremgår det af 

lovforslag L 81 (2012/2013), som førte til Lov nr. 1394 af 23. december 2012, at CO2-kvoter, jf. SEL 

§ 32, stk. 5, nr. 10, i vidt omfang handles alene for at opnå en fortjeneste ligesom ved handel med 

eksempelvis aktier. Dermed drages en parallel mellem handel med CO2-kvoter til handel med 

værdipapirer, som derfor kan udgøre en mobil indkomstkilde. Yderligere fremgår det, at der ved 

opgørelsen af CFC-indkomsten skal fratrækkes skattemæssige fradrag, der vedrører indtægter, 

som nævnt i bestemmelsens nr. 1-6, jf. SEL § 32, stk. 5, nr. 7. Man har således i dansk ret valgt at 

implementere flere indkomsttyper, som ikke indgår i anbefalingen fra OECD.  Disse indkomsttyper 

udgør en risiko for skatteudhuling på grund af deres egenskaber i form af mobilitet og potentiale 

for skattetænkning.  

Substans analysen, som OECD understreger er forbundet med administrativ kompleksitet og com-

pliance krav, må ligeledes antages at øge usikkerheden for skatteyderne, medmindre aktivitets-

niveauet bliver klart defineret ud fra præcise objektive kriterier, hvormed dette niveau nøjagtigt 

                                                      
76 Koerver Schmidt, Peter, 2013. Dansk CFC-beskatning – i et internationalt og komparativt perspektiv, Karnov Group 
Denmark A/S. 1. udgave, kapitel 6, afsnit 2.6. 
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kan fastlægges. Derudover forholder OECD sig ikke til, hvorvidt der bør indgå et subjektivt ele-

ment i bedømmelsen af substans analysen. Det subjektive element kunne bidrage til, hvorvidt 

hensigten med datterselskabet har været at undgå beskatning i moderselskabets stat. EU-Dom-

stolen har for eksempel valgt at anse det subjektive element for at være et nødvendigt element 

for at kunne fastlægge, hvorvidt der er tale om et rent kunstigt arrangement, se afsnit 3.1.3. BEPS 

projektet indeholder ikke en egentlig anbefaling til udformningen af substans analysen, men re-

degør i stedet for, hvilke hensyn staterne bør tillægge denne analyse, såfremt de vælger denne 

model.77 Substans analysen antages dog at ville indeholde en tilstrækkelig høj grad af kompleksi-

tet og usikkerhed, da definitionen i denne sammenhæng findes at blive indholdsmæssig besværlig 

at udforme således, at den præcist kan fastsætte et givent aktivitetsniveau. Derfor findes den ikke 

i sammen grad egnet til at kunne forfølge det ønskede formål med CFC-reglerne sammenlignet 

med den legale test.  

Angående analysen af overnormal profit tager OECD ikke stilling til, hvorvidt denne metode øger 

kompleksiteten, usikkerheden eller de administrative byrder. Dette kan muligvis skyldes, at denne 

metode ikke anvendes i nogen stater på nuværende tidspunkt, og metoden derfor ikke præcist 

kan vurderes til fulde endnu. Ceteris paribus må det antages, at denne metode forøger samtlige 

tre forhold. For det første vil det bidrage betydeligt til øget kompleksitet og administrative byrder, 

da metoden indebærer udregning af normal forrentningen som et ekstra element. For det andet 

bidrager metoden markant til usikkerheden, da det i forklaringen til formlen ikke står klart defi-

neret, hvad der ligger til grund for faktorerne, der indgår. Således fremgår det, at økonomiske 

studier sædvanligvis estimerer, at investorer forlanger et normalafkast på tilnærmelsesvis 8-10 

%.78 Denne formulering forekommer at være særdeles vag. Formlen synes derfor at være baseret 

på et tyndt grundlag, der indeholder en høj grad af usikkerhed, og da konsekvenserne ved at være 

omfattet af CFC-beskatningsreglerne kan være signifikante, findes denne model derfor ikke hen-

sigtsmæssig.  

                                                      
77 OECD/G20, oktober 2015. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules. Action 3 – Final Report, s. 47, 
pkt. 81-86. 
78 Ibid, s. 49, pkt. 90.  
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I forhold til de to øvrige valgmuligheder, som OECD anbefaler med hensyn til, hvordan staterne 

bør definere CFC-indkomsten findes den legale test i overvejende grad at være bedst egnet til at 

forfølge CFC-reglernes formål. I denne sammenhæng inddrages et hensyn til retssikkerhed, kom-

pleksitet og administrative byrder.  

 

3.5 Opgørelse af indkomsten og medregning hos moderselskabet 

I dette afsnit redegøres overordnet for henholdsvis OECD’s anbefalinger samt de danske CFC-

beskatningsregler. Derefter analyseres de to fremgangsmåder i forhold til hinanden, hvorefter 

der foretages en vurdering heraf. Disse to kategorier er slået sammen i ét afsnit, selvom begge 

tilgange holder disse kategorier adskilt.79 Årsagen hertil er, at disse to kategorier findes at have 

en høj grad af sammenhæng. 

 

3.5.1 Indkomstopgørelse og medregning hos moderselskabet ifølge BEPS anbefalingen 

OECD opdeler opgørelsen af CFC-indkomsten til at bestå af to elementer. Først og fremmest an-

befaler organisationen, at CFC-indkomsten skal opgøres efter reglerne i moderselskabets jurisdik-

tion. Dernæst anbefales det, at staterne begrænser eventuelle underskud i CFC-selskabet således, 

at underskuddet kun kan modregnes i efterfølgende års eventuelle overskud i samme CFC-selskab 

eller overskud fra andre CFC-selskaber i samme jurisdiktion.80 

Med hensyn til hvilken andel af CFC-selskabets indkomst, der skal medregnes hos moderselska-

bet, opdeler OECD ligeledes andelen, der skal medregnes i fem elementer. Dertil har OECD ud-

stedt fem anbefalinger til hvert punkt.81 Nedenstående tabel opstiller hver af de fem elementer 

samt den tilhørende anbefaling i en overskuelig fremstilling. 

 

                                                      
79 Ibid, kapitel 5 og 6.  
80 Ibid, s. 57, pkt. 99.  
81 Ibid, s. 61, pkt. 110 og 111. 
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Tabel 1: Anbefaling vedrørende andel af indkomsten til medregning i moderselskabet 

1. Hvilket moderselskab skal medregne ind-
komsten? 

Medregning af indkomsten bør fastlægges ud 
fra det moderselskab, der opfylder minimums-
grænsen for at udøve kontrol.82  

2. Hvor meget af indkomsten skal medregnes?  Andelen, der skal medregnes, skal udregnes 
på baggrund af andelen af ejerskab og den fak-
tiske periode, hvor moderselskabet har haft 
kontrol. 

3. Hvornår skal indkomsten medregnes? Det er op til de enkelte jurisdiktioner at afgøre, 
hvornår indkomsten skal medregnes, samt 
hvordan den skal klassificeres.  4. Hvordan skal indkomsten klassificeres? 

5. Hvilken skattesats finder anvendelse på ind-
komsten? 

Skattesatsen i moderselskabets jurisdiktion 
bør finde anvendelse. 

Kilde: Egen tilvirkning 

I forlængelse heraf lader OECD det være op til staterne selv, hvorvidt de ønsker en entity-tilgang 

eller en transaktions-tilgang.83 Fordelen ved entity-tilgangen er, at denne tilgang sænker skatte-

yderens compliance omkostninger, mens retssikkerheden samtidigt øges. Til gengæld sænkes de 

administrative byrder muligvis ikke i det omfang, man umiddelbart forventer ved denne tilgang, 

da skatteyderen stadig skal tage stilling til, om en given indkomst kan kvalificeres som CFC-ind-

komst, og dermed om selskabet i sidste ende opfylder betingelsen med hensyn til minimums-

grænsen for CFC-indkomst.84 Den transaktionsbaserede tilgang vurderes af OECD til at øge de 

administrative omkostninger og skatteyderens compliance omkostninger sammenlignet med en-

tity-tilgangen, fordi skattemyndighederne skal granske flere selskaber og deres transaktioner i 

forhold til, om betingelser for CFC-beskatning er opfyldt. Til gengæld er denne tilgang langt mere 

præcis og bedre egnet i forhold til EU-retten, da den bedre opfylder det faktiske formål med CFC-

beskatningsreglerne.85 

                                                      
82 I den forbindelse skal det erindres, at OECD anbefaler en minimumsgrænse på mere end 50 % ejerskab før, der er 
tale om udøvelse af kontrol, se afsnit 3.3.1.  
83 OECD/G20, oktober 2015. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules. Action 3 – Final Report, s. 50-51, 
pkt. 95-97. 
84 Ibid, s. 51, pkt. 96. 
85 Ibid, s. 51, pkt. 97 
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3.5.2 Opgørelse af indkomsten og medregning hos moderselskabet efter dansk ret  

Hvilken stats regler, der gælder ved opgørelsen af CFC-datterselskabets samlede skattepligtige 

indkomst, fremgår ikke eksplicit af ordlyden i SEL § 32. Analysen ser derfor nærmere på denne del 

af de danske regler, som ved første øjekast fremstår en smule problematisk.    

Såfremt det danske selskab udgør et moderselskab og de øvrige betingelser for CFC-beskatning 

er opfyldt, jf. SEL § 32, stk. 1, nr. 1-4, skal det danske moderselskab ved opgørelsen af den skatte-

pligtige indkomst medregne det beløb som angivet i SEL § 32, stk. 7-10, såfremt dette er positivt. 

Dette betyder, at moderselskabet skal medregne CFC-datterselskabets samlede indkomst, jf. SEL 

§ 32, stk. 1, 1. pkt. Denne indkomst beskattes herefter med dansk selskabsskat på 22 %, jf. SEL § 

17, stk. 1, 1. pkt.  

Herefter fremgår det, at moderselskabet skal medregne den del af CFC-datterselskabets ind-

komst, der svarer til den gennemsnitlige direkte eller indirekte andel af datterselskabets samlede 

aktiekapital, som moderselskabet har ejet i indkomstperioden, jf. SEL § 32, stk. 7, 1. pkt. CFC-

datterselskabets samlede indkomst medregnes dog kun for den del af moderselskabets indkomst-

periode, hvor koncernen har haft bestemmende indflydelse, jf. SEL § 32, stk. 7, 2. pkt.  

Derudover følger en række konkretiseringer i den danske bestemmelse, hvoraf det fremgår, hvor-

ledes skatteyderne skal forholde sig i forbindelse med afståelse af datterselskabets aktiver og 

passiver, jf. SEL § 32, stk. 8, i forbindelse med fremførte underskud, jf. SEL § 32, stk. 9 og ligeledes 

hvis moderselskabet direkte eller indirekte nedbringer sin ejerandel i CFC-datterselskabet, jf. SEL 

§ 32, stk. 10.  

 

3.5.3 Analyse af de danske CFC-beskatningsregler sammenholdt med BEPS anbefalingen  

OECD anbefaler, at indkomsten skal opgøres efter reglerne i moderselskabets jurisdiktion. Denne 

fremgangsmåde findes at være mest i overensstemmelse med formålet med BEPS projektet om 
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at imødegå skatteudhuling og reducerer samtidigt administrationsomkostningerne for skatte-

myndighederne.86 Derudover kan man ud fra et logisk synspunkt anføre, at formålet med CFC-

beskatningsreglerne som udgangspunkt er at forhindre skatteudhuling i den stat, hvor modersel-

skabet er beliggende, og at det er i denne stat, at CFC-beskatningsreglerne er bragt i anvendelse.  

De danske CFC-beskatningsregler indeholder i sin nuværende udformning ingen udtrykkelig angi-

velse af, hvilken stats regler der finder anvendelse i forbindelse med opgørelsen af CFC-selskabets 

skattepligtige indkomst, jf. SEL § 32. Af forarbejderne til L 213 (2006/2007) fremgår det dog, at 

hele datterselskabets indkomst skal medregnes hos moderselskabet, jf. lovforslagets almindelige 

bemærkninger samt bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser, § 1, nr. 12. Derud-

over har spørgsmålet været forelagt den daværende skatteminister i forbindelse med vedtagel-

sen af L 23 (2008/2009), som førte til Lov nr. 98 af 10. februar 2009. Hertil anførte skatteministe-

ren, at den skattepligtige indkomst skal opgøres efter danske regler, men fandt det ikke nødven-

digt at tydeliggøre dette direkte i bestemmelsen, da der ikke kunne herske tvivl herom, jf. skatte-

ministerens svar på henvendelse fra FSR, bilag 15, L 23 (2008/2009). Til illustration kan nævnes 

den i afsnit 3.3.3. omtalte afgørelse fra Skatterådet, hvor hver af de højere beliggende selskaber 

i selskabsstrukturen skulle medregne deres andel af indkomsten fra det underliggende selskab i 

deres skattepligtige opgørelse til Danmark, jf. SKM2009.743.SR.  

Den manglende tydeliggørelse af, hvilken stats regler der finder anvendelse, kan muligvis føre til 

fortolkningsvanskeligheder af de danske regler, da det for eksempel kan nævnes, at OECD i for-

bindelse med deres anbefaling overvejede fire forskellige løsningsmuligheder, og det derfor ikke 

er givet, hvilken stats regler der finder anvendelse i forbindelse med opgørelsen af den skatteplig-

tige indkomst i CFC-selskabet.87 Argumentet ud fra en logisk betragtning, som anført oven for, 

kan dog ligeledes anvendes i denne sammenhæng. Alligevel kan det ikke ud fra et retssikkerheds-

mæssigt synspunkt ignoreres, at der kan opstå mulighed for tvivlstilfælde, hvormed det kunne 

                                                      
86 Ibid, s. 58, pkt. 101. 
87 Ibid, s. 57, pkt. 100.  



Side 52 af 89 
 

bidrage positivt til de danske CFC-beskatningsregler, såfremt der blev indsat en eksplicit anvisning 

af, at indkomstopgørelsen skal foretages efter danske regler.  

De danske regler findes dog i øvrigt at være i overensstemmelse med anbefalingen i BEPS projek-

tet med hensyn til at anvende reglerne i moderselskabets jurisdiktion i relation til at opgøre CFC-

indkomsten.  

Ifølge dansk ret skal CFC-datterselskabets samlede indkomst medregnes hos moderselskabet, jf. 

SEL § 32, stk. 1, 1. pkt. Denne tilgang karakteriseres i international sammenhæng af OECD som 

entity-tilgangen, og bygger således på et alt-eller-intet princip. Dette medregningsprincip blev, 

som tidligere beskrevet i afsnit 3.3.3, vedtaget i forbindelse med L 213 (2006/2007) med den be-

grundelse, at det medførte en forenkling sammenlignet med den transaktionsbaserede tilgang, 

jf. skatteministerens svar på henvendelse fra Dansk Industri, bilag 21, L 213 (2006/2007). Til støtte 

herfor anfører OECD i anbefalingen, at entity-tilgangen udgør en mere simpel metode frem for 

den transaktionsbaserede tilgang.88 I relation til de danske CFC-beskatningsregler mister entity-

tilgangen dog en del af sin enkelthed, da det fortsat er nødvendigt at opgøre datterselskabets 

CFC-indkomst, jf. SEL § 32, stk. 1, nr. 1, samt datterselskabets finansielle aktiver, jf. SEL § 32, stk. 

1, nr. 2, for at afgøre, hvorvidt CFC-beskatningsreglerne finder anvendelse. Ud fra en formålsbe-

tragtning kan det ydermere anføres, at entity-tilgangen som udgangspunkt rækker videre end det 

tiltænkte formål med CFC-reglerne, da denne tilgang ligeledes omfatter indkomst fra reel økono-

misk aktivitet, og som derfor ikke udgør en risiko for skatteudhuling. Transaktionstilgangen fore-

kommer i sammenligning at være i bedre overensstemmelse med formålet af CFC-beskatning, 

som OECD ligeledes anfører i rapporten, da denne tilgang tager sigte på at ramme indkomst, der 

specifikt udgør en risiko for skatteudhuling og samtidig undlader at inkludere indkomst fra reel 

økonomisk aktivitet.89   

                                                      
88 Derudover se Koerver Schmidt, Peter, 2013. Dansk CFC-beskatning – i et internationalt og komparativt perspektiv, 
Karnov Group Denmark A/S. 1. udgave, s. 357. 
89 OECD/G20, oktober 2015. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules. Action 3 – Final Report, s. 50-51, 
pkt. 95 og 97. 
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Det fremgår af både de danske regler, samt anbefalingen fra OECD, at CFC-datterselskabets ind-

komst skal medregnes forholdsmæssigt hos det moderselskab, der direkte eller indirekte ejer 

mere end 50 % af aktiekapitalen eller udøver bestemmende indflydelse i datterselskabet. Der 

foreligger således sammenfald i fremgangsmåden i forhold til, hvilket moderselskab der skal med-

regne CFC-datterselskabets indkomst, samt hvor meget der skal medregnes i moderselskabet, da 

begge medregningsmetoder bygger på andelen af direkte eller indirekte ejerskab.90  

Med hensyn til hvornår og hvordan CFC-datterselskabets indkomst skal medregnes i modersel-

skabet, overlader OECD det til staterne selv at fastlægge reglerne herfor. Organisationen redegør 

dog for, at eksisterende CFC-beskatningsregler, med visse forskelle, medregner CFC-datterselska-

bets indkomst hos moderselskabet for den periode, hvor CFC-datterselskabets regnskabsår slut-

ter. Ligeledes redegør OECD for, at der foreligger forskelle med hensyn til, hvordan eksisterende 

CFC-beskatningsregler medregner indkomsten fra CFC-datterselskabet. Forskellene består i, at 

visse stater klassificerer indkomsten som udloddet udbytte, mens andre anser indkomsten for at 

være optjent af moderselskabet selv.91  

I Danmark fremgår det af CFC-beskatningsreglerne, at CFC-datterselskabets samlede indkomst 

skal medregnes hos moderselskabet for den periode, hvor betingelserne for CFC-beskatning er 

opfyldt, jf. SEL § 32, stk. 1. Desuden skal CFC-datterselskabets indkomst kun medregnes for den 

del af perioden, hvor koncernen har haft bestemmende indflydelse, jf. SEL § 32, stk. 7, 2. pkt. 

Derudover fremgår det af reglerne, at moderselskabet skal medregne CFC-datterselskabets ind-

komst i sin egen indkomstopgørelse, hvormed indkomsten tillægges moderselskabets almindelige 

selskabsindkomst, som undergives almindelig selskabsbeskatning på 22 %, jf. SEL § 17, stk. 1. 

Dette må være den almindelige opfattelse, da det ikke eksplicit fremgår af bestemmelsen, at CFC-

datterselskabets indkomst skal medregnes som eksempelvis udbytte, som OECD redegør for, at 

                                                      
90 Jf. SEL § 32, stk. 7 og OECD/G20, oktober 2015. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules. Action 3 – 
Final Report, s. 62, pkt. 115. 
91 OECD/G20, oktober 2015. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules. Action 3 – Final Report, s. 63, 
pkt. 117-118.  
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visse stater medregner indkomsten som. Dette ville ydermere komplicere den danske bestem-

melse samt have en modvirkende effekt på CFC-beskatningsreglerne, da moderselskabets aktier 

i CFC-datterselskabet dermed først skulle kvalificeres i en af aktieklasserne i overensstemmelse 

med ABL. I denne forbindelse kunne moderselskabet opnå skattefrihed for det udloddede ud-

bytte, jf. SEL § 13, stk. 1, nr. 2, da aktierne angiveligt ville blive kvalificeret som enten dattersel-

skabsaktier, jf. ABL § 4 a, selvom datterselskabsaktier kan konstateres allerede ved mere end 10 

% ejerskab, jf. ABL § 4 a, stk. 1, eller koncernselskabsaktier, jf. ABL § 4 b, da der skal foreligge 

ejerskab på mere end 50 % før kontrolbetingelsen er opfyldt, jf. SEL § 31 C, stk. 3. 

På trods af den manglende tydeliggørelse i dansk ret af, hvilken stats regler der finder anvendelse 

med hensyn til opgørelsen af CFC-datterselskabets indkomst, findes de danske CFC-beskatnings-

regler at være i overensstemmelse med de internationale standarder, som OECD anbefaler. Dette 

resultat er nået, fordi det vil være i få tilfælde, at der vil opstå tvivlstilfælde. Dette kunne for 

eksempel være i forbindelse med et udenlandsk selskab, der udøver erhverv gennem et fast drifts-

sted beliggende i Danmark, som omfattes af dansk CFC-beskatning, jf. SEL § 2, stk. 1, litra a, jf. SEL 

§ 32, stk. 1, hvor det udenlandske moderselskab er beliggende i et common law land, hvor der er 

ikke er tradition for at anvende lovforarbejderne.  

 

3.6 Undgå dobbeltbeskatning 

Dette afsnit er inddraget i specialet, da OECD vægter hensynet til at undgå dobbeltbeskatning 

højt i forbindelse med udformningen af staternes CFC-beskatningsregler. Der redegøres derfor 

overordnet for OECD’s anbefaling. Derefter redegøres overordnet for en specifik situation i dansk 

ret, hvor der kan opstå mulighed for dobbeltbeskatning. Afslutningsvis analyseres og vurderes 

forholdene.  
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3.6.1 OECD’s anbefaling i forhold til at undgå dobbeltbeskatning 

OECD understreger, at hensynet til at undgå dobbeltbeskatning spiller en særlig rolle i forbindelse 

med staternes udformning af CFC-reglerne, da dobbeltbeskatning udgør en hindring for selska-

berne i forbindelse med international konkurrenceevne, vækst og økonomiske udvikling.92 Desu-

den redegør OECD for forskellige situationer, hvorpå der kan opstå mulighed for dobbeltbeskat-

ning. I den forbindelse tages der afsæt i forhold til de danske opgørelses- og medregningsregler, 

som CFC-datterselskabets indkomst underlægges, der er analyseret i afsnit 3.5. OECD anbefaler, 

at der bør indrømmes creditlempelse for betalte skatter i mellemliggende jurisdiktioner.93  

 

3.6.2 Mellemliggende udenlandske datterselskaber efter dansk ret 

Udgangspunktet i dansk ret er, at der gives nedslag for datterselskabets betalte skatter, jf. LL § 

33, stk. 1 og 7, jf. SEL § 32, stk. 11, 1. pkt. Selve problemstillingen angående mellemliggende uden-

landske datterselskaber blev fremhævet i forbindelse med vedtagelsen af L 213 (2006/2007), hvor 

Finansrådet rettede henvendelse til Skatteministeriet angående reglernes udformning. I reglernes 

udformning er der mulighed for, at der kan opstå dobbeltbeskatning, såfremt det danske moder-

selskab ejer CFC-datterselskabet via et mellemliggende udenlandsk datterselskab, som underlæg-

ges CFC-beskatning i det udenlandske datterselskabs domicilstat, jf. henvendelse fra Finansrådet, 

bilag 31, L 213 (2006/2007). 

 

3.6.3 Analyse af den danske problemstilling sammenholdt med BEPS anbefalingen 

Angående Finansrådets henvendelse til Skatteministeriet svarede skatteministeren, at der gives 

kun lempelse for den skat, der betales af CFC-selskabet, uden nærmere uddybning, jf. skattemi-

nisterens svar på henvendelse fra Finansrådet, bilag 31, L 213 (2006/2007). Skatteministerens 

                                                      
92 OECD/G20, oktober 2015. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules. Action 3 – Final Report, s. 65, 
pkt. 121. 
93 Ibid, s. 65, pkt. 123. 
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svar understøttes af, at lempelsesadgangen har været et element af de danske CFC-beskatnings-

regler siden vedtagelsen af L 35 (1994/1995). Det fremgår af bemærkningerne, at creditlempelsen 

alene angår den del af de udenlandske skatter, som kan henføres til den finansielle virksomhed, 

der kan danne grundlag for lempelse, jf. lovforslagets almindelige bemærkningerne, ad nr. 14. 

Der gives i den forbindelse ingen begrundelse for, hvorfor der ikke indrømmes creditlempelse for 

betalte skatter af mellemliggende udenlandske datterselskaber.  

Siden vedtagelsen af L 213 (2006/2007), som følge af EU-Domstolens afgørelse i sag C-196/04 

Cadbury Schweppes, har de danske CFC-beskatningsregler være genstand for diskussion om, hvor-

vidt reglerne er bragt i overensstemmelse med EU-retten. Der argumenteres for, at den danske 

løsning ved at lade CFC-beskatningsreglerne finde anvendelse uden geografisk afgrænsning 

næppe har bragt reglerne i overensstemmelse med EU-retten.94 I den sammenhæng kan det lige-

ledes anføres, at en selskabsstruktur inden for EU’s grænser potentielt kan føre til en forskelsbe-

handling, såfremt man sammenligner en selskabsstruktur, hvor CFC-datterselskabet, for eksem-

pel beliggende på Cypern, ejes via et mellemliggende datterselskab i henholdsvis Danmark og en 

øvrig EU-medlemsstat. I den situation, hvor CFC-datterselskabet ejes via et mellemliggende dansk 

datterselskab, vil der blive indrømmet creditlempelse for CFC-datterselskabets betalte selskabs-

skat, når CFC-datterselskabets samlede indkomst bliver medregnet i det danske datterselskab, jf. 

SEL § 32, stk. 11, 1. pkt. Da selskabsskatten for de to selskaber beliggende i Danmark er ens, jf. 

SEL § 17, stk. 1, vil dette ikke medføre yderligere beskatning, når den samlede skattepligtige ind-

komst skal opgøres som følge af national sambeskatning, jf. SEL § 31. Såfremt det cypriotiske sel-

skab derimod ejes via et selskab beliggende i en anden EU-medlemsstat, for eksempel i Frankrig 

med en selskabsskat på 38 %,95 og givet at Frankrigs CFC-beskatningsregler finder anvendelse, 

bliver der ikke indrømmet creditlempelse for den betalte selskabsskat i Frankrig, hvilket reelt i 

EU-regi kan hæmme udøvelsen eller gøre udøvelsen i forhold til de i traktaten sikrede frihedsret-

tigheder mindre attraktiv, jf. sag C-55/94 Gebhard, præmis 37. Dette udgør netop en hindring i 

                                                      
94 Steenholdt, Søren & Stentz Zahle, Sara, 2007. CFC-reglerne for selskaber anno 2007, SR-Skat, Årg. 19, nr. 6 (2007), 
s. 477-489 samt Koerver Schmidt, Peter, 2013. Dansk CFC-beskatning – i et internationalt og komparativt perspektiv, 
Karnov Group Denmark A/S. 1. udgave, kapitel 9. 
95 Link til Skatteministeriets hjemmeside: Selskabsskattesatser i EU-landene 1995-2015.  
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forhold til de tre situationer, som OECD fremhæver angående international konkurrenceevne, 

vækstmuligheder samt økonomisk udvikling. At konkludere hvorvidt EU-Domstolen vil finde de 

danske regler uforenelige med EU-retten er svær at forudsige, men der er bestemt grundlag for 

en prøvelse heraf ud fra denne analyse såfremt en situation af den pågældende art opstod.  

De danske CFC-beskatningsregler findes i denne sammenhæng ikke at være i fuld overensstem-

melse med de internationale standarder, som OECD anbefaler i deres endelige rapport angående 

CFC-beskatningsreglernes udformning. Det er i den forbindelse svært at gennemskue årsagen til, 

at man i dansk ret har valgt den pågældende løsning, da dette heller ikke fremgår af lovens forar-

bejder, og det ikke har været muligt at finde relevant retspraksis på dette specifikke område.  
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Kapitel 4: Retsøkonomisk analyse 

I dette kapitel analyseres håndhævelsen af de danske CFC-beskatningsregler med udgangspunkt 

i informationsøkonomisk teori med inddragelse af neoklassisk teori i visse sammenhænge. Kapit-

let indledes med et afsnit om informationsomkostninger. Derefter er udgangspunktet at fast-

lægge idealreferencen som udtryk for den optimale tilstand. I forlængelse heraf konstateres lige-

ledes markedssvigtet i overensstemmelse med informationsøkonomisk teori. Til sidst gives kon-

krete løsningsforslag i forhold til markedssvigtet med henblik på at komme nærmere den fastlagte 

idealreference og dermed en øget efficiens for håndhævelsen af de danske CFC-beskatningsreg-

ler.  

 

4.1 Informationsomkostninger 

I modsætning til den neoklassiske teori opstiller den nyinstitutionelle teori mere realistiske anta-

gelser. Blandt disse findes for eksempel antagelsen om imperfekt og asymmetrisk information, 

som mange af forfatterne til den nyinstitutionelle teori har redegjort for, eksisterer i adskillelige 

situationer, og som den neoklassiske teori ikke indkalkulerer i de sædvanlige ligevægtsmodeller.96 

Forskningen omkring imperfekt information begyndte i efterkrigstiden, hvor den amerikanske 

økonom George Stigler publicerede sin artikel The Economics of Information, 1961, som af mange 

økonomer betegnes som grundlaget for den informationsøkonomiske teori. I den forbindelse po-

interer George Stigler, at det er kendt blandt mange akademikere, at viden og information er 

magtfaktorer, men tilvejebringelsen heraf oftest tages for givet i den eksisterende økonomiske 

teori.97 Derefter udarbejder George Stigler en generel model for søgeomkostninger, hvor han ud-

leder, at marginal omkostningerne forbundet med informationssøgning til enhver tid som mini-

mum skal svare til det forventede udbytte for den givne information. George Stigler distingverer 

herefter mellem situationer, hvor der søges efter noget unikt eller noget af mere standardiseret 

                                                      
96 Stiglitz, Joseph, 2001. Information and the change in the paradigm in economics. Columbia Business School, s. 472-
540. 
97 Stigler, George, 1961. The Economics of information. The Journal of Political Economy, s. 213. 
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karakter, hvormed graden af gevinstmuligheder varierer. Ud over George Stiglers anførte anta-

gelse for søgeomkostninger, anfører forfatteren Joseph Stiglitz, at der er omkostninger forbundet 

med tilvejebringelsen af informationer i forhold til at søge efter informationer og bearbejde fun-

den information for til sidst at kunne omsætte informationen til relevant brug.98 

I skatteretlig sammenhæng skal George Stiglers argument opfylde ligningen 𝑀𝐵 ≥ 𝑀𝐶. Det vil 

sige, at marginal fordelen ved at søge skal til enhver tid være større end eller lig med marginal 

omkostningerne forbundet hermed, således at det ud fra et samfundsmæssigt perspektiv altid 

kan betale sig for skattemyndighederne at søge efter CFC-indkomst i udenlandske datterselska-

ber. Søgningen efter CFC-indkomsten skal i denne situation betragtes som søgning efter noget af 

mere standardiseret karakter, hvor søgeomkostningerne ligeledes er større sammenlignet med 

søgningen efter noget unikt. Hermed anfører George Stigler, at søgeomkostningerne er korrela-

teret med gevinstmuligheden. Dette betyder, at ny information om en given CFC-indkomst, der 

befinder sig i et udenlandsk datterselskab, vil medføre en øget gevinst i form af flere skatteind-

tægter. Når der foreligger korrelation mellem søgeomkostningerne og gevinstmuligheden, fast-

slår George Stigler ligeledes, at det kun bør være de initiale søgeomkostninger, der bør indgå i 

informationsomkostningerne, da efterfølgende omkostninger vil være betydeligt minimeret. 

Dette kan ligeledes overføres i relation til CFC-beskatning. Såfremt det lykkes skattemyndighe-

derne at tilvejebringe den relevante information, vil de efterfølgende omkostninger relateret til 

det pågældende udenlandske selskab være betydeligt mindre, da omkostningerne derefter vil 

være forbundet med kontrol og overvågning af selskabet.99  

Særligt i forhold til relevant information, der kunne være til nytte for de danske skattemyndighe-

der, foreligger der store udfordringer i relation til at kunne fremskaffe den relevante information, 

da der stadig findes stater, hvor der er bankhemmeligheder og stater, hvor den relevante infor-

mation for de danske skattemyndigheder ikke har de udenlandske myndigheders interesse.  

                                                      
98 Stiglitz, Joseph, 1985. Information and Economic Analysis: A Perspective. Economic Journal 95, s. 36. 
99 Stigler, George, 1961. The Economics of information. The Journal of Political Economy, s. 218. 
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Derudover anfører økonomen Joseph Stiglitz ligeledes, at informationsomkostninger er omkost-

ninger på lige fod med for eksempel produktionsomkostninger, som derfor ikke kan ignoreres, 

men derimod bør indgå i beregningerne af de samlede omkostninger.100  

I denne sammenhæng skal omkostningerne opfattes i overensstemmelse med det anlagte analy-

seniveau, beskrevet i afsnit 1.6, som dermed udgør omkostninger for samfundet. Korrelationen 

mellem omkostninger og gevinstmuligheder for samfundet i forhold til informationens værdi kan 

illustreres ved hjælp af en model, som anskueliggør sammenhængen herimellem: 

Model 1: Sammenhængen mellem gevinst og omkostninger i forhold til informationens værdi 

 

Modellens X-akse viser værdien af en information i den mest optimale anvendelse, mens Y-aksen 

angiver gevinsten samt omkostningerne ved at søge efter den pågældende information. (A;B) ud-

gør en 45o-linje, som illustrerer, at gevinsten ved at søge efter informationer er lig med værdien 

af den pågældende information i den mest optimale anvendelse. (C;D) repræsenterer informati-

onsomkostningerne, der er forbundet med søgningen. Denne linje skærer Y-aksen i punktet C, 

som illustrerer, at selvom informationssøgningen ikke medførte brugbare informationer, er der 

                                                      
100 Stiglitz, Joseph, 1985. Information and Economic Analysis: A Perspective. Economic Journal 95, s. 26-27. 
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positive omkostninger forbundet med, at skattemyndighederne har foretaget søgningen, bear-

bejdet de eventuelle fundne informationer og til sidst konkluderet, at informationerne ikke udgør 

nyttig viden. Såfremt informationssøgningen frembringer nyttig information, illustrerer den kon-

kave form på linjestykket (C;D), i overensstemmelse med George Stiglers argumentation, at de 

efterfølgende omkostninger er betydelig mindre end initial omkostningerne, hvilket stemmer 

overens med, at disse omkostninger udgør kontrol og overvågning af det pågældende selskab. 

Med udgangspunkt i Model 1, sammenholdt med den specifikke situation angående CFC-beskat-

ning, kan det dog ligeledes anføres, at omkostningerne er aftagende efter identificeringen af det 

pågældende selskab og CFC-indkomst. Således kan der argumenteres for, at omkostningerne ikke 

forbliver på et højt niveau, men faktisk falder i takt med, at de efterfølgende omkostninger består 

i overvågning og kontrol af selskabet.  

Skæringspunktet mellem (A;B) og (C;D) udgør det punkt i processen, hvormed MB er lig med MC, 

som ifølge George Stiglers teori opfylder betingelsen vedrørende informationsindsamling. Efter-

følgende overstiger fordelene de omkostninger, der afholdes i forbindelse med informationsind-

samlingen, da man på det tidspunkt har identificeret det pågældende selskab og den pågældende 

aktivitet i selskabet.   

 

4.2 Idealreference og markedssvigt 

I dette afsnit fastlægges henholdsvis idealreferencen samt markedssvigtet i overensstemmelse 

med informationsøkonomisk teori. I den forbindelse inddrages ligeledes neoklassisk teori, der li-

gesom informationsøkonomisk teori indgår partielt i specialet, som beskrevet i afsnit 1.6. Ideal-

referencen og markedssvigtet indgår i samme overordnede afsnit, da både idealreferencen og 

markedssvigtet fastlægges ud fra samme model.  
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4.2.1 Idealreferencen 

Indledningsvis fastlægges idealreferencen, som er et udtryk for den optimale tilstand, markedet 

for CFC-beskatning kan befinde sig i. Udledningen illustreres ved hjælp af en simpel model, som 

bygger på neoklassisk og informationsøkonomisk teori. Ifølge de strenge antagelser, der ligger til 

grund for den neoklassiske teori, indgår agenterne i et marked, der er præget af perfekt og sym-

metrisk information. De træffer herefter deres valg på baggrund af den perfekte information, de 

har til rådighed.101 Dette medfører, at skattemyndighederne i denne sammenhæng ville have mu-

lighed for at beskatte enhver CFC-indkomst, der optjenes i et udenlandsk datterselskab. Idealre-

ferencen kan dermed illustreres ved hjælp af nedenstående model:    

Model 2: Idealreferencen 

Idealreferencen symboliserer optimal ressourceanvendelse af den perfekte information, som 

skattemyndighederne har til rådighed i idealreferencepunktet. Dette punkt skal derfor samtidigt 

anskues som et mål for skattemyndighederne, de ønsker at bevæge sig hen imod, illustreret med 

                                                      
101 Knudsen, Christian, 1997. Økonomisk metodologi bind 2, 2. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 54. 
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modellens røde pil. Ifølge teorien om optimal beskatning ud fra et informationsøkonomisk per-

spektiv, medfører perfekt information, at staten kan pålægge enhver skatteyder en lump sum tax, 

som ifølge forfatterne svarer til en beskatning præcis på baggrund af den pågældende skatteyders 

skatteevne. Dette bygger på antagelsen om, at informationen ligeledes er tilvejebragt uden infor-

mationsomkostninger.102 Forfatterne anvender dermed på samme måde neoklassisk teori som 

målestok i forhold til deres analyse vedrørende beskatning på et produktmarked, der ligeledes er 

præget af imperfekt og asymmetrisk information.  

Anvendelsen af neoklassisk teori som målestok i retsøkonomiske analyser, der bygger på nyinsti-

tutionelle antagelser, har tidligere været genstand for diskussion, da man i realiteten ønsker at 

tegne et virkelighedsbillede ved at sammenligne det med urealistiske antagelser. Dette beskrives 

som Nirvana-tilgangen.103 Det er som udgangspunkt svært at modargumentere det anførte syns-

punkt. Alligevel anvendes de neoklassiske antagelser til at fastlægge idealreferencen, da dette 

ifølge teorien udgør et ydrepunkt og dermed den mest optimale tilstand med hensyn til den in-

formation, der kan være til rådighed. På den anden side kan det anføres, at virkelighedsbilledet 

illustreres ved at konstatere, at man ikke befinder sig i den ideelle verden.  

Det konstateres derfor, at markedet for CFC-beskatning ikke befinder sig i en tilstand med perfekt 

og symmetrisk information. Dette synspunkt støttes ligeledes af estimaterne, som beskrevet i af-

snit 2.1.1. Derudover fremfører Joseph Stiglitz ligeledes, at perfekt og symmetrisk information 

sjældent forekommer i den virkelige verden.104 Såfremt denne tilstand havde eksisteret for dansk 

CFC-beskatning, kunne det ligeledes anføres, at denne analyse ville være overflødig, da de danske 

skattemyndigheder dermed ville være i stand til at foretage en fuldkommen præcis beskatning af 

selskabernes udenlandske aktiviteter, hvis information havde været perfekt.  

 

                                                      
102 Atkinson, A. B. & Stiglitz, Joseph, 1976. The Design of Tax Structure: Direct Versus Indirect Taxation. Journal of 
Public Economics 6, s. 56. 
103 Harold, Demetz, 1969. Information and Efficiency: Another Viewpoint, Journal of Law and Economics, s. 1-22.  
104 Stiglitz, Joseph, 2001. Information and the change in the paradigm in economics. Columbia Business School, s. 
488. 
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4.2.2 Markedssvigt 

Samme model anvendes til at belyse markedssvigtet for CFC-beskatning. Begrebet markedssvigt 

skal i denne sammenhæng ikke betragtes således, at markedet for CFC-beskatning har slået fuld-

kommen fejl. Markedssvigt illustrerer tværtimod, at såfremt visse økonomiske fænomener eksi-

sterer på et givent marked, medfører dette afvigelser fra idealreferencen. Imperfekt og asymme-

trisk information er klassiske eksempler herpå, som ifølge teorien fører til adverse selection og 

moral hazard.105 I skatteretlig sammenhæng betyder problematikken angående adverse selec-

tion, at skattemyndighederne ikke har tilstrækkelig og/eller relevant information til rådighed an-

gående et udenlandsk datterselskab og dennes aktivitet. De danske skattemyndigheder er derfor 

ikke i stand til at foretage en korrekt beskatning af aktiviteten i det udenlandske datterselskab. 

Moral hazard problematikken refererer eksempelvis til situationer, som beskrevet i kapitel 2, hvor 

multinationale selskaber spekulerer i aggressiv skattetænkning med henblik på at profitmaksi-

mere på trods af, at de er bevidste om deres forpligtelse i forhold til at betale den korrekte skat i 

en pågældende stat. I denne situation har selskaberne således en skjult dagsorden, der ikke har-

monerer med samfundets interesser, som derfor bidrager til at skabe en inefficient allokering af 

ressourcerne.106  

I Model 2 er idealreferencen fastlagt i forhold til den optimale tilstand. Modsat idealreferencen 

ligger et andet ydrepunkt. Dette punkt illustrerer situationen, hvor der er etableret CFC-beskat-

ningsregler, men disse regler er fuldkommen uden virkning på grund af imperfekt og asymmetrisk 

information. Skattemyndighederne har i dette punkt ingen mulighed for at foretage CFC-beskat-

ning overhovedet, fordi de ingen informationer har til rådighed. Ligesom det er anført, at marke-

det for CFC-beskatning ikke findes at være beliggende i idealreferencepunktet, kan det ligeledes 

konstateres, at markedet for CFC-beskatning ikke findes at være beliggende i det modsatte ydre-

punkt. Dette argument anføres, da der på baggrund af dansk retspraksis findes tilfælde, hvor CFC-

                                                      
105 Raaschou-Nielsen, Agnete & Foss, Nicolai. Indledning til Rets- og Kontraktsøkonomi, s. 16. 
106 Stiglitz, Joseph, 2001. Information and the change in the paradigm in economics. Columbia Business School, s. 
503. 
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beskatningsreglerne har været bragt i anvendelse. Samtidigt har det ikke været muligt at frem-

bringe kilder, der fastslår, at de danske CFC-beskatningsregler er fuldkommen uden virkning. Mar-

kedssvigtet kan derfor tilnærmelsesvis fastlægges i et omfang, der placerer tilstanden for dansk 

CFC-beskatning inden for den røde cirkel, illustreret i Model 3: 

Model 3: Markedssvigt 

Såfremt der forekommer markedssvigt på et givent marked, er der ifølge økonomisk teori grund-

lag for statslig intervention, da markedet tilsyneladende ikke selv er i stand til at allokere ressour-

cerne efficient.107 Markedssvigtet udgør dog ikke et tilstrækkelig incitament for statslig indgriben. 

Det er ligeledes anført i økonomisk teori, at statslig intervention skal bygge på en overbevisning 

om, at indgriben i det konkrete tilfælde fører til et bedre udfald, end markedet selv kan generere 

inden for en rimelig tidshorisont.108 I dansk skatteretlig sammenhæng kan det anføres, at staten 

allerede har grebet ind på området. Dette kan bedst illustreres med et eksempel. Problematikken 

bygger grundlæggende på, at selskaberne oprindeligt har en skatteforpligtelse til den stat, hvori 

                                                      
107 Raaschou-Nielsen, Agnete & Foss, Nicolai. Indledning til Rets- og Kontraktsøkonomi, s. 22. 
108 Kirzner, Israel M, 1985. The Perils of Regulation: A Market-Process Approach. University of Chicago Press, s. 119-
149 
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selskabet er hjemmehørende. Såfremt selskabet vælger at placere en given indkomst, der kan 

kategoriseres som CFC-indkomst, i et udenlandsk datterselskab for derved at opnå en skattefor-

del, er en af årsagerne til, at staterne vælger at etablere værnsregler som for eksempel CFC-be-

skatningsregler. Den danske stat har således allerede valgt at gribe ind som følge af markedssvig-

tet angående beskatning af multinationale selskaber. Herefter gælder det om for den danske stat 

at forbedre selve håndhævelsen af de danske CFC-beskatningsregler. Dette kan for eksempel gø-

res, såfremt det lykkes den danske stat at forbedre deres muligheder for at få adgang til relevant 

information angående de multinationale selskabers aktiviteter i udlandet. Tiltag for at forbedre 

disse muligheder beskrives i kapitel 5. 

I neoklassisk teori er der siden Adam Smiths hovedværk The Wealth of Nations, 1776, blevet ar-

gumenteret for, at statslig intervention i en vis grad ikke er nødvendig, da markedskræfterne er i 

stand til at løse markedssvigtet ved hjælp af en usynlig hånd. Oprindeligt arbejder Adam Smith 

ikke med markedssvigt, da dette er udtryk for nyere økonomisk teori, men dette skal blot illu-

strere, at tankegangen stammer tilbage fra oprindelsen af neoklassisk teori. Markedskræfterne 

udgør i denne sammenhæng reguleringsstrukturen på det pågældende marked, hvormed mar-

kedskræfterne er i stand til at regulere et givent marked i ligevægt under de neoklassiske anta-

gelser.109 I den situation, hvor statslig intervention forekommer på markedet for beskatning, sæt-

tes de frie markedskræfter delvist ud af kraft og erstattes med en reguleringsstruktur, som udgør 

et tvangselement for de selskaber, der omfattes af lovgivningen, da det ikke længere er op til 

markedet selv at regulere det pågældende marked. Selskaberne er således tvunget til at følge de 

regler, der udstedes af staten.   

 

                                                      
109 Knudsen, Christian, 1997. Økonomisk metodologi, bind 2, 2. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, kapitel 
2. 
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4.3 Neoklassisk ligevægtsteori 

Under neoklassiske antagelser redegør økonomerne Kenneth J. Arrow og Gerard Debreu for, at 

der eksisterer en ligevægt på et givent marked.110 Forfatterne argumenterer således for, at det 

ligeledes er muligt at opstille en ligevægtsmodel for CFC-beskatning under disse antagelser. På 

baggrund af afsnit 2.1.1, hvor der redegøres for estimaterne over BEPS problematikken, kan det 

konstateres, at der stadig forekommer tilfælde, hvor der befinder sig penge i udenlandske selska-

ber, som ikke bliver underlagt korrekt beskatning. Der er således potentiale for yderligere skatte-

indtægter. Samtidigt kan det konstateres på baggrund af afsnit 4.2, at skattemyndighederne ikke 

er i besiddelse af perfekt information, men de har dog en vis mængde information til rådighed. I 

den forbindelse er det således muligt at opstille en ligevægtsmodel for dansk CFC-beskatning på 

baggrund af disse to faktorer. Det er dog ikke muligt præcist at kvantificere henholdsvis den yder-

ligere beskatning, der ville kunne foretages eller mængden af information, der kunne være til 

rådighed. Teorien bidrager dog med forskellige værktøjer, der beskriver forholdene på markedet 

for dansk CFC-beskatning. Hvis mængden af information placeres på X-aksen og mængden af 

penge, der befinder sig i skattely samt skatteindtægter placeres ud af Y-aksen, kan modellen illu-

streres således:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
110 Arrow, Kenneth J. & Debreu, Gerard, 1954. Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy. Econometrica, 
Vol. 22, s. 265-290.  
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Model 4.1: Ligevægt for dansk CFC-beskatning 

 

Model 4.1 tydeliggør, at såfremt der er få informationer til rådighed, er mængden af penge i 

udenlandske datterselskaber, der ikke bliver underlagt dansk CFC-beskatning, relativ høj og som 

dermed medfører få skatteindtægter. I takt med at informationsmængden øges, stiger skatteind-

tægterne tilsvarende, som følge af optimal anvendelse af den relevante information, og således 

aftager mængden af penge i skattely. Skæringspunktet mellem de to linjestykker angiver den 

mængde af skatteindtægter, som de danske skattemyndigheder er i stand til at inddrive med den 

mængde information, de har til rådighed, illustreret ved punktet X1. Dette angiver samtidig, at 

mængden af penge i skattely er mindre i forhold til mængden af penge i skattely, når de danske 

skattemyndigheder har få informationer til rådighed, illustreret ved punktet Y1. Dermed består 

ligevægten for dansk CFC-beskatning i skæringpunktet mellem de to linjestykker, hvor de danske 

skattemyndigheder foretager en optimal anvendelse af informationen, og dermed beskatter de 

udenlandske datterselskab ud fra den mængde information, som de har til rådighed.  

Hvis man tilføjer de informationsøkonomiske antagelser om imperfekt og asymmetrisk informa-

tion til Model 4.1, redegør Joseph Stiglitz sammen med økonomen Michael Rothschild for, at et 

givent marked ikke kan befinde sig i ligevægt under tilstedeværelsen af imperfekt og asymmetrisk 
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information.111 I den forbindelse undersøger forfatterne ligevægten på forsikringsmarkedet un-

der de samme antagelser, som Kenneth J. Arrow og Gerard Debreu anvender, men forkaster teo-

rien om eksistensen af en ligevægt på det pågældende marked, da forfatterne tilføjer antagel-

serne om imperfekt og asymmetrisk. Tilstedeværelsen af antagelserne medfører, at den reelle 

ligevægt er forskubbet. Da det ikke er muligt nøjagtigt at fastlægge omfanget af imperfekt og 

asymmetrisk information, er det ligeledes ikke muligt at fastslå, hvor meget ligevægten er for-

skubbet. Overføres samme argumentation til Model 4.1, medfører det, at den fastlagte ligevægt 

i modellen forskubbes, da der i realiteten eksisterer information, som de danske skattemyndig-

heder ikke har til rådighed. Det vil sige, at der findes en ny potentiel ligevægt, der ud fra et sam-

fundsmæssigt perspektiv er mere efficient, såfremt de danske skattemyndigheder havde yderli-

gere information til rådighed: 

Model 4.2: Potentiel ligevægt 

 

Model 4.2 viser, at den potentielle ligevægt befinder sig i punktet (X2;Y2), der medfører et poten-

tiale for mere information til rådighed, X2, som dermed nedbringer mængden af penge i skattely, 

                                                      
111 Rothschild, Michael & Stiglitz, Joseph, 1976. Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Eco-
nomics of Imperfect Information. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 90, s. 629-649.  
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Y2. Dette medfører samtidigt øget skatteindtægter, som samfundet i det oprindelige ligevægts-

punkt (X1;Y1) ikke har gavn af, og dermed et dødvægtstab for samfundet forårsaget af inefficien-

sen i markedet, da man ikke har den nødvendige information til rådighed. Dette antyder dermed 

i overensstemmelse med Michael Rothschild og Joseph Stiglitz’s teori, at det ikke er muligt at 

fastlægge den præcise ligevægt for dansk CFC-beskatning, men sammenspillet mellem teorierne 

bidrager med ny viden om efficiensmuligheder.     
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Kapitel 5: Løsningsforslag 

Dette afsnit bidrager med oplysninger vedrørende det igangværende arbejde med henblik på at 

forbedre staternes håndhævelsesmuligheder samt konkrete løsningsforslag i forhold til de kon-

staterede efficiensmuligheder, der foreligger på baggrund af de foretagne analyser i kapitel 4. Det 

skal indledningsvis konstateres, at de mulige løsningsforslag til enhver tid skal opfylde den i afsnit 

4.1 opstillede ligning med hensyn til 𝑀𝐵 ≥ 𝑀𝐶. Det vil sige, at marginal fordelene som minimum 

skal være lig med eller større end marginal omkostningerne, uanset i hvilken sammenhæng de 

indgår.  

Som tidligere beskrevet har udhuling af landenes skattegrundlag opnået stor international op-

mærksomhed. På samme måde er der i henholdsvis national og international sammenhæng na-

turligt samme store opmærksomhed rettet mod bekæmpelse af denne problemstilling. Den over-

ordnede tilgang i international sammenhæng til at løse problematikken bygger på et gensidig-

hedsprincip i forhold til udveksling af informationer mellem staternes kompetente myndigheder. 

Dette underbygger således, i overensstemmelse med analyserne foretaget i kapitel 4, behovet for 

en mere efficient håndhævelse af staternes værnsregler på baggrund af øget adgang til relevant 

information. Traditionelt inddeles udvekslingen af informationer i fem kategorier, som omfatter 

udveksling af oplysninger efter anmodning, spontan udveksling af oplysninger, automatisk ud-

veksling af oplysninger, simultane skattekontroller og udenlandske embedsmænds deltagelse i 

skattekontroller på nationalt territorium.112 

Som antydet ovenfor foregår der allerede stor udvikling i international sammenhæng vedrørende 

informationsproblematikken, da dette naturligvis er en vigtig faktor for, at staterne kan foretage 

den korrekte beskatning af skatteyderne. På den baggrund gives der i de efterfølgende afsnit en 

gennemgang af initiativer fra henholdsvis OECD, EU og Danmark, som er de tre instanser, dette 

speciale er koncentreret omkring.  

                                                      
112 Wittendorf, Jens, 2013. I Winther-Sørensen, Niels et al.: Skatteretten 3. 6. udgave. Karnov Group Denmark A/S., 
s.686. 
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5.1 OECD 

Organisationens bidrag til at løse problematikken angår hovedsageligt et fokus på internationalt 

samarbejde i form af gensidige bilaterale aftaler på skatteområdet. I den forbindelse har OECD 

blandt andet implementeret en bestemmelse i deres modeloverenskomst,113 der specifikt tager 

sigte på udveksling af oplysninger imellem staterne, jf. OECD’s modeloverenskomst art. 26. Gen-

sidigheden fremgår i denne sammenhæng af kommentarerne til art. 26, jf. kommentarerne 15 

samt 15.1, hvormed gensidighedsprincippet skal fortolkes bredt og pragmatisk. Art. 26 fastsætter, 

at staterne skal udveksle informationer, der er særligt relevante i forhold til at kunne gennemføre 

bestemmelserne i modeloverenskomsten, og ligeledes for at kunne håndhæve intern lovgivning 

vedrørende skatter, jf. art. 26, stk. 1. Det fremgår af ordlyden i bestemmelsen, at udvekslingen af 

oplysninger kan kategoriseres som automatisk og spontan udveksling, da udvekslingen skal ske 

på baggrund af, hvad der er forudsigeligt i forhold til at kunne gennemføre bestemmelserne i 

modeloverenskomsten, jf. art. 26, stk. 1, 1. pkt.  

Derudover har OECD udgivet yderligere retningslinjer i forhold til udveksling af informationer. Af 

nyere eksempler findes OECD’s Model Agreement on Exchange of Information on Tax Matter 

(2002) samt Manual on the Implementation of Exchange of Information Provisions for Tax Pur-

poses (2006). OECD er derfor særligt opmærksomme på staternes behov for yderligere informa-

tionsadgang for de relevante myndigheder, og arbejder ihærdigt på at skabe bedre muligheder 

for at kunne indsamle relevant information for staternes skattemyndigheder.  

Særligt skal det fremhæves i forbindelse med dette speciale, at OECD i samarbejde med G20 lan-

dene har valgt at følge op på BEPS projektet ved at udarbejde et Inclusive Framework for BEPS 

Implementation, som skal foretage en overvågning af staterne i forhold til, hvilke tiltag de udfører 

med henblik på at opfylde anbefalingerne i BEPS projektet. I den forbindelse afholdes det første 

møde den 30. juni til den 1. juli 2016 i Kyoto, Japan, med henblik på selve udarbejdelsen af dette 

framework. Dette er ikke et konkret eksempel på at forbedre informationsmulighederne, men 

                                                      
113 OECD, 2010. Model Tax Convention on Income and on Capital. 
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det er et udtryk fra OECD’s side om en mere effektiv bekæmpelse af international skatteundgå-

else. Dog skal implementeringen overvåges i forhold til fire fastsatte standarder, hvoraf den ene 

standard er med særligt fokus på forbedringer i forhold til stat-til-stat rapportering.114 Dette be-

tyder, at en del af overvågningen består i at sikre forbedringer angående informationsudvekslin-

gen.  

Som beskrevet i afsnit 1.5 foreligger der ikke egentlige sanktionsmuligheder inden for området af 

soft law, og OECD er opmærksomme på håndhævelsesproblematikken af deres udstedte ret-

ningslinjer. I den forbindelse har organisationen udstedt en rapport, som tager specifikt fat på 

dette.115 Inden denne rapport bestod håndhævelsen i offentliggørelse af sagen, de involverede 

parter og en eventuel henstilling til, hvad der bør gøres anderledes. Efter udstedelsen af denne 

rapport opfordrer OECD til mere konsekvent håndhævelse af deres udstedte retningslinjer, hvor 

det bør være op til regeringen i staterne at implementere de rette håndhævelsesværktøjer, som 

bør foregå i overensstemmelse med nogle fastsatte principper i rapporten.116 Disse principper 

bygger blandt andet på håndgribelige beviser i overensstemmelse med princip 1, hvorefter selve 

håndhævelsen skal være proportional i overensstemmelse med princip 3 og eventuelt kan ind-

bringes for en kompetent domstol, hvis dette er nødvendigt i overensstemmelse med princip 2.  

 

5.2 EU 

Inden for unionens område foreligger der en forpligtelse for medlemslandene til at overholde EU-

retten, som tidligere beskrevet i afsnit 1.5. Medlemsstaterne er for eksempel forpligtet til at im-

plementere direktiver, jf. art. 288, stk. 3 TEUF. Det vil sige, at håndhævelsesproblematikken, som 

OECD står over for, ikke foreligger inden for EU. Med hensyn til informationsudveksling mellem 

medlemsstaterne indtager direktiv (2011/16/EU) om administrativt samarbejde på skatteområ-

                                                      
114 OECD, marts 2016. Background Brief on Inclusive Framework for BEPS Implementation, s. 3.  
115 OECD, 2014. Regulatory Enforcement and Inspections.  
116 Ibid, princip 1-12.  
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det en central rolle. Gensidigheden består i dette direktiv, jf. art. 17, stk. 3, hvormed medlems-

staterne ikke er forpligtet til at udveksle informationer med en anden medlemsstat, medmindre 

den anden medlemsstat er i stand til at tilbyde samme type informationer. Formålet med et ad-

ministrativt samarbejde på skatteområdet er at bekæmpe skattesvig og skatteunddragelse sam-

tidig med at sikre et effektivt indre marked, jf. præamblens pkt. 4 og 29. Dette mål søges opnået 

gennem informationsudveksling, hvor der stilles krav om forventet relevans, hvormed medlems-

staterne ikke kan anmode om oplysninger, som højst sandsynligt ikke har relevans, jf. præamb-

lens pkt. 9. Dette har i dansk lovgivning ført til den Internationale bistandslov, Lov nr. 118 af 7. 

februar 2012, der samtidigt implementerer direktiv (2010/24/EU) om gensidig bistand ved inddri-

velse af fordringer i forbindelse med skatter. Informationsdelingen i direktiv (2011/16/EU) om 

administrativ samarbejde på skatteområdet omfatter udveksling af informationer efter anmod-

ning, jf. art. 5, automatisk udveksling af information, jf. art. 8, spontan udveksling af informatio-

ner, jf. art. 9, embedsmænds deltagelse i skattekontroller, jf. art. 11 samt simultane skattekontrol-

ler, jf. art. 12. Dermed er medlemsstaterne forpligtet til at udføre samtlige former for informati-

onsudveksling i forhold til de fem beskrevne kategorier indledningsvis i dette kapitel. Dette skaber 

naturligvis et stærkt fundament for øget adgang til informationer inden for unionens område. På 

den anden side er denne informationsdeling utrolig omkostningsfuld og bidrager med signifikante 

administrative byrder for myndighederne i medlemsstaterne, da denne informationsudveksling 

indbefatter et omfattende arbejde.  

Derudover er der i EU-retlig sammenhæng en forpligtelse for medlemsstaterne, som følge af ren-

tebeskatningsdirektivet (2003/48/EF), der medfører, at medlemsstaterne er forpligtet til at ud-

veksle informationer med hinanden specifikt angående renteindtægter fra opsparinger i med-

lemsstaterne. Dette direktiv er ligeledes implementeret i dansk lovgivning i SKL § 8 X, § 11, stk. 1, 

nr. 1 og § 11 A, stk. 2, nr. 4. 

EU har således i et stort omfang forsøgt at imødegå problematikken angående udhuling af med-

lemsstaternes skattegrundlag ved hjælp af direktiver, som dermed skaber et solidt grundlag for 

øget adgang til relevant information inden for unionens grænser. Derudover forsøger EU at øge 
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transparensen ved at indgå aftaler med stater, der har bankhemmeligheder. Af nyere eksempler 

herpå har EU indgået en aftale med Schweiz, som ikke er medlem at EU, men hvor EU-medlems-

staterne og Schweiz automatisk skal udveksle oplysninger vedrørende borgernes og virksomhe-

dernes bankkonti fra 2018.117 Alligevel kan det konstateres på baggrund af estimaterne, som re-

degjort for i afsnit 2.1.1, at EU ikke er kommet i mål med en fuldkommen effektiv bekæmpelse af 

denne skatteproblematik.  

 

5.3 Danmark 

Danmark har implementeret direktiverne, som er behandlet oven for, og dermed overholdt sine 

forpligtelser i forhold til EU. Ud over at overholde sine EU-retlige forpligtelser har Danmark lige-

ledes indgået adskillelige dobbeltbeskatningsoverenskomster med udgangspunkt i OECD’s mo-

deloverenskomst 2010, hvori der indgår en forpligtelse til informationsudveksling mellem sta-

terne, jf. art. 26, som beskrevet i afsnit 5.1. 

Sideløbende foretager de danske myndigheder initiativer egenhændigt i forhold til at forbedre 

mulighederne for at få adgang til relevante informationer om skatteydernes aktiviteter i udlandet. 

Skatteministeriet udstedte den 4. november 2015 en pressemeddelelse, hvori man offentlig-

gjorde, at Danmark har indgået aftaler med samtlige lande, der kan karakteriseres som skattely-

lande.118 I pressemeddelelsen understreger den nuværende skatteminister, Karsten Lauritzen, 

vigtigheden i et stærkt internationalt samarbejde, hvis man effektivt skal have mulighed for at 

bekæmpe skattely. Med denne indsats samt aftaleindgåelse med samtlige skattelylande har de 

danske skattemyndigheder således de bedste forudsætninger for at kunne tilvejebringe relevante 

informationer om danske skatteyderes aktiviteter i udlandet.  

 

                                                      
117 Link til Europa Parlamentets hjemmeside angående: Stop for EU-borgernes bankhemmeligheder i Schweiz. 
118 Link til Skatteministeriets hjemmeside, pressemeddelelse 4. november 2015: Danmark har nu aftale om udveksling 
af skatteinformationer med alle tidligere skattely.  
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5.4 Konkrete løsningsforslag 

På baggrund af de foretagne analyser, samt det anlagte analyseniveau i dette speciale, er det 

essentielt for skattemyndighederne at have adgang til relevant information angående skatteyder-

nes udenlandske forhold, hvis det skal være muligt at skabe en øget samfundsmæssig efficiens. 

Det er i den forbindelse konstateret, at der foreligger efficiensmuligheder i forhold til den fast-

lagte idealreference. For at kunne foretage en korrekt beskatning af skatteydernes aktiviteter er 

transparens og informationsudveksling staterne imellem vigtige nøglefaktorer. Der er allerede et 

omfattende internationalt arbejde i gang i forbindelse med at forbedre transparensen og infor-

mationsudvekslingen, som beskrevet i afsnit 5.1 – 5.3. Man bør derfor fortsætte indsatsen og fra 

et samfundsmæssigt perspektiv endda styrke indsatsen i forbindelse med at indgå aftaler med de 

stater, der fortsat har bankhemmeligheder, således at det i det hele taget bliver muligt for de 

respektive skattemyndigheder at få adgang til den relevante information. Dette bør udføres i for-

hold til at skabe de rette incitamenter for de pågældende stater, således at de ligeledes opfatter 

det som den rette løsning. I denne sammenhæng kan det dog anføres, at så længe staterne har 

bankhemmeligheder, vil de fortsætte med at tiltrække kapital fra hele verdenen, som dermed 

ikke skaber de rette incitamenter for staterne til at ophæve bankhemmelighederne. På den anden 

side redegør OECD for, at disse stater i lige så høj grad går glip af skatteindtægter.119 Dette burde 

blandt andet skabe de rette incitamenter for at øge transparensen og det internationale samar-

bejde, og dermed undgå registrering på diverse sortlister. Såfremt det lykkes at indgå aftaler med 

staterne om at ophæve bankhemmeligheder, ville den øget adgang til information bidrage til, at 

skattemyndighederne kunne komme tættere på den fastlagte idealreference, som beskrevet i af-

snit 4.2.1. Ligeledes ville det bidrage til at bringe markedet for CFC-beskatning tættere på den 

potentielle ligevægt, som illustreret i Model 4.2, og dermed bidrage til en øget samfundsmæssig 

efficiens, da dette muliggør at skabe en øget samlet efficiens i samfundet. Efterfølgende bør ud-

vekslingen af relevant information med disse stater intensiveres, således at man kommer endnu 

tættere på idealreferencen.   

                                                      
119 OECD, 2013. Adressing Base Erosion and Profit Shifting, s. 13-14. 
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Presset på de multinationale selskaber burde i princippet afholde selskaberne fra at spekulere i 

skattetænkning, samt skattesvig og unddragelse. Fra samfundets side eksisterer der et socialt pres 

i tab af omdømme, såfremt selskaberne er involveret i negative skattesager. Derudover kan det 

anføres, at strafferammen i forbindelse med skattesager, jf. SKL afsnit III, er forholdsvis høj sam-

menlignet med andre straffesager. For eksempel foreligger der mulighed for at straffe personer i 

forbindelse med skattesvig af særlig grov karakter med op til 8 års fængsel, jf. SKL § 13 og strfl. § 

289. Det kan dog overvejes, om straffen er tilstrækkelig høj, siden skattesvig og unddragelse sta-

dig finder sted. Straffen idømmes udelukkende i de tilfælde, hvor der sker reelle lovovertrædel-

ser. Selve problematikken angående skatteundgåelse, hvor loven ikke overtrædes, men selska-

berne blot udnytter forskellene i staternes skattesystemer, kan umiddelbart bedst løses gennem 

øget adgang til information og eventuel harmonisering af skattereglerne. Hvis en omfattende in-

ternational harmonisering fandt sted på skatteområdet, ville dette medføre en betydelig reduce-

ring i behovet for relevant information, da det dermed er ligegyldigt, hvilken stat indkomsten 

placeres i, såfremt der sker samme kvalifikation og beskatning af den pågældende indkomst. En 

international harmonisering af staternes skatteregler synes dog på nuværende tidspunkt usand-

synlig, da der foreligger store forskelle mellem staternes skattepolitik. BEPS projektet er dog et 

omfattende bidrag til en fælles indsats mod skatteproblematikken. Såfremt projektets internati-

onale standarder implementeres i flere stater, bidrager det yderligere til at nedbringe muligheden 

for skatteudhuling. Derfor får overvågningen i forbindelse med det omtalte Inclusive Framework 

for BEPS Implementation en afgørende rolle, hvis selve BEPS projektet skal udnytte sit potentiale.   
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Kapitel 6: Konklusion og retspolitiske overvejelser 

6.1 Konklusion 

Sammenfattende kan det konkluderes, at den juridisk komparativ analyse ikke bidrager med øget 

efficiens for dansk CFC-beskatning. Formålet med den juridisk komparativ analyse har været at 

illustrere, hvilke forskelle og ligheder der består mellem de danske CFC-beskatningsregler og de 

nye anbefalinger i BEPS projektet, og hvorvidt de danske regler er i overensstemmelse med de 

internationale standarder i projektet. Overordnet kan det ligeledes konkluderes, at den retsøko-

nomiske analyse bidrager med øget samfundsmæssig efficiens på baggrund af de forslåede kon-

krete tiltag, der er i stand til at bringe håndhævelsen af de danske CFC-beskatningsregler tættere 

på den fastlagte idealreference, og dermed en højere samlede efficiens i form af øget skatteind-

tægter.  

Den juridisk komparativ analyse tog udgangspunkt i sammenlignelige forhold imellem den danske 

CFC-lovgivning og anbefalingerne i BEPS projektet. De danske CFC-beskatningsregler findes at 

være i fuld overensstemmelse med BEPS anbefalingen angående omfattede skattesubjekter samt 

hensynet til hybride mismatches, da dansk lovgivning allerede omfatter samtlige anbefalede skat-

tesubjekter og bestemmelser i relation til hybride mismatches. Med hensyn til undtagelse fra CFC-

beskatning anvender de danske CFC-beskatningsregler de minimis begrænsninger. I den forbin-

delse findes indkomstbetingelsen i fuld overensstemmelse med OECD’s anbefalinger, mens græn-

seværdien for aktivbetingelsen findes forholdsvis lav, da den finansielle sektor uundgåeligt om-

fattes af denne lave grænseværdi. For at afhjælpe denne uønskede situation er der i dansk lov-

givning implementeret en dispensationsbestemmelse, hvormed Skatterådet har muglighed for at 

give dispensation for CFC-beskatning, såfremt en række kumulative betingelser er opfyldt. Dis-

pensationsmuligheden findes hensigtsmæssig og nødvendig i dansk lovgivning af hensyn til den 

finansielle sektor, men bestemmelsen kan ikke vurderes i forhold til OECD’s internationale stan-

dard, da den ikke indgår i anbefalingerne i BEPS projektet.   
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Afsnit 3.3.3 analyserede regelsættene i forhold til kontrol. De danske CFC-beskatningsregler fin-

des i fuld overensstemmelse med BEPS anbefalingen, da begge regelsæt statuerer kontrol, når 

der foreligger ejerskab på mere end 50 %. OECD anbefaler i den forbindelse en legal, økonomisk 

og de facto test, som ikke direkte indgår i den danske CFC-lovgivning. Til gengæld fastslår analy-

sen, at de danske CFC-beskatningsregler indeholder elementer af samtlige tre tests, og derfor er 

i stand til at opfange de samme scenarier, som OECD redegør for, er formålet med de tre tests. 

Dermed er de danske CFC-beskatningsregler i fuld overensstemmelse med de internationale stan-

darder i BEPS projektet med hensyn til kontrol.  

Den danske definition af CFC-indkomsten bygger på en legal klassifikation, hvilket er i fuld over-

ensstemmelse med OECD’s anbefaling. I den forbindelse indeholder de danske regler fire ud af 

fem indkomsttyper, som OECD anser for at udgøre den største risiko for skatteudhuling. Derud-

over omfatter de danske CFC-beskatningsregler ligeledes finansiel leasing samt yderligere fem 

indkomsttyper. Den danske definition indeholder i sin nuværende udformning ingen bestem-

melse angående salg af varer og tjenesteydelser. Som analysen i afsnit 3.4.3 viser, sigter denne 

indkomsttype i overensstemmelse med de EU-retlige kriterier, fastlagt i afsnit 3.1.3, på at ramme 

virksomhedsudøvelse med lav eller ingen reel økonomisk aktivitet bestående af faktureringsvirk-

somhed. Alligevel findes den danske definition af CFC-indkomsten at være i tilnærmelsesvis fuld 

overensstemmelse med OECD’s anbefalinger, da omfanget af den danske definition omfatter fire 

ud af de fem anbefalede indkomsttyper, der udgør en risiko for skatteudhuling, samt finansiel 

leasing og yderligere fem definitioner.  

I afsnit 3.5.3 blev regelsættene analyseret i forhold til opgørelsen af indkomsten og medregning 

hos moderselskabet. I den forbindelse er de danske CFC-beskatningsregler i fuld overensstem-

melse med anbefalingerne i BEPS projektet, da dansk CFC-lovgivning anvender reglerne i moder-

selskabets jurisdiktion. Det blev yderligere fastslået, at indkomsten skal medregnes hos det mo-

derselskab, der har besiddet mere end 50 % ejerskab i indkomstperioden, som er i overensstem-
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melse med kontrolbetingelsen og OECD’s anbefaling. Indkomsten skal derefter medregnes i mo-

derselskabets skattepligtige indkomst og beskattes derefter med dansk selskabsskat, hvilket lige-

ledes er i fuld overensstemmelse med BEPS anbefalingen.  

Afslutningsvis analyserede den juridisk komparativ analyse hensynet til at undgå dobbeltbeskat-

ning. I lovgivningens nuværende udformning indrømmes der kun lempelse for betalte skatter, der 

hidrører direkte til CFC-selskabet, men ikke for eventuelle betalte skatter af mellemliggende sel-

skaber. Der foreligger således en mulighed for dobbeltbeskatning i den danske lovgivnings nuvæ-

rende udformning. Dette findes kun delvist i overensstemmelse med de internationale standar-

der, som OECD anbefaler, da OECD vægter hensynet til at undgå dobbeltbeskatning højt.  

Den retsøkonomiske analyse bygger på en neoklassisk og informationsøkonomisk tilgang, hvor-

med afsnit 4.2.1 bidrager med at fastlægge idealreferencen, som den mest optimale tilstand 

dansk CFC-beskatning informationsmæssigt kan befinde sig i. Derefter analyseres det ved hjælp 

af markedssvigtet, at der foreligger efficiensmuligheder i forhold til den fastlagte idealreference 

på baggrund af tilstedeværelsen af imperfekt og asymmetrisk information. Derudover bidrager 

den neoklassiske ligevægtsteori med inddragelse af nyinstitutionelle antagelser yderligere til at 

underbygge, at der foreligger efficiensmuligheder for dansk CFC-beskatning. Dette fastlægges ved 

hjælp af den potentielle ligevægt, der befinder sig i et punkt med øget information til rådighed, 

hvilket medfører færre penge i skattely, som tydeliggør, at der foreligger efficiensmuligheder. 

Afslutningsvis opstilles i afsnit 5.4 konkrete tiltag, der på baggrund af informationsøkonomisk te-

ori bidrager til øget efficiens for dansk CFC-beskatning. Disse tiltag består i en styrket indsats med 

hensyn til at indgå aftaler med de stater, der stadig har bankhemmeligheder, om at afskaffe dem, 

således at transparensen øges, og det muliggøres for de respektive skattemyndigheder at få ad-

gang til den relevante information. Dernæst består arbejdet i at indgå aftaler med de pågældende 

stater med hensyn til informationsudveksling, således at håndhævelsen af staternes lovgivning 

bliver mere effektiv. Begge disse tiltag bidrager til at bringe håndhævelsen tættere på den fast-

lagte idealreference, som medfører en højere samfundsmæssig efficiens. Det mest effektive tiltag 

for at begrænse omfanget af skatteudhuling er øget harmonisering af staternes skattelovgivning, 
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hvilket på nuværende tidspunkt forekommer usandsynligt. Implementeringen af BEPS projektets 

internationale standarder vil dog bidrage betydeligt til at komme nærmere en international be-

kæmpelse af skatteudhulingsproblematikken.   

 

6.2 Retspolitiske overvejelser 

Ud over de udarbejdede løsningsforslag i forhold til en mere effektiv håndhævelse af de danske 

CFC-beskatningsregler opstilles der i dette afsnit en række retspolitiske overvejelser, som er frem-

kommet på baggrund af den juridisk komparativ analyse i dette speciale.  

Som analyseret i afsnit 3.2.3 findes lavskattetesten bedre egnet til at forfølge CFC-lovgivningens 

formål end den nuværende tilgang med hensyn til indkomst- og aktivbetingelsen, hvilket ligeledes 

harmonerer med OECD’s anførte synspunkter. Selvom lavskattetesten medfører en indskrænk-

ning i forhold til anvendelsesområdet af de danske CFC-beskatningsregler, og der stadig vil fore-

ligge mulighed for skattetænkning via medium-tax jurisdiktioner, viser analysen, at hensynet til 

mindre administrationsomkostninger samt hensynet til at forfølge selve CFC-lovgivningens formål 

at være lettere opnåeligt med anvendelsen af lavskattetesten, og derfor bør denne test efter min 

vurdering genindføres i dansk lovgivning.  

I samme kontekst vil genindførelsen af transaktions-tilgangen frem for entity-tilgangen skabe 

større harmoni mellem CFC-beskatningsreglernes udformning og formålet med reglerne, da reg-

lerne dermed kun omfatter indkomst, der udgør en risiko for skatteudhuling. Dette synspunkt 

understøttes ligeledes af OECD’s fremførte synspunkter. 

Den danske definition af CFC-indkomst omfatter i sin nuværende udformning ikke salg af varer 

tjenesteydelser, hvor CFC-datterselskabet udelukkende fungerer som faktureringsvirksomhed, og 

dermed ikke bidrager til selve værdiskabelsen af den solgte vare eller tjenesteydelse. I EU-retlig 

sammenhæng findes denne definition velegnet i forhold til de EU-retlige kriterier, da definitionen 

sigter på at ramme rent kunstige arrangementer, som analyseret i afsnit 3.1. Analysen fastslår 
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dog, at det på nuværende tidspunkt forekommer usandsynligt, at denne definition implemente-

res i dansk ret. Implementeringen bør dog efter min vurdering indgå i overvejelserne. I den for-

bindelse skal det endnu en gang understreges, at der skal stilles meget nøje krav til udformningen 

af definitionen med hensyn til, hvornår der er tale om udøvelsen af reel økonomisk aktivitet.  

Afsnit 3.5.3 analyserer blandt andet problemstillingen vedrørende den manglende tydeliggørelse 

i dansk CFC-lovgivning af, hvilken jurisdiktions lovgivning der finder anvendelse i forbindelse med 

opgørelsen af indkomsten i CFC-selskabet. Som analysen viser, overvejede OECD fire løsningsmu-

ligheder med hensyn til opgørelse af indkomsten. Derudover kan det ud fra et retssikkerheds-

mæssigt hensyn ikke ignoreres, at der kan opstå tvivlstilfælde i forhold til, hvilken stats opgørel-

sesregler der finder anvendelse. Derfor kunne der med fordel ske en revidering af den danske 

bestemmelse, hvormed en tydeliggørelse af at dansk lovgivning finder anvendelse, bør indgå i 

overvejelserne.  

Afslutningsvis bør der ud fra analysen i afsnit 3.6.3 indgå lempelsesmuligheder for betalte skatter 

af mellemliggende selskaber. Denne lempelsesmulighed bør indgå, da det potentielt kan føre til 

at begrænse de multinationale selskabers internationale konkurrenceevne, vækst og økonomiske 

udvikling, såfremt selskabsstrukturen muliggør anvendelsen af flere staters CFC-lovgivning.  

De foreslåede retspolitiske overvejelser er ikke uden omkostninger. Dels i forbindelse med lovgiv-

ningsprocessen for ændring af reglernes udformning samt tab i skatteindtægter, såfremt CFC-

beskatningsreglerne ændres i forhold til at indeholde en lavskattetest, lempelse for eventuelt be-

talte skatter af mellemliggende selskaber samt anvendelse af transaktionstilgangen. Alligevel fin-

des især disse hensyn i bedre harmoni med CFC-beskatningsreglernes formål. Desuden taler det 

mulige tab i skatteindtægter yderligere for en styrket indsats i arbejdet for øget transparens og 

informationsudveksling mellem stater og ligeledes, hvis selve problematikken angående skatte-

udhuling skal bekæmpes effektivt.  
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