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Executive summary

In this thesis we seek to find out if the Danish tax law regarding permanent establishments in Denmark are

compliant with the restrictions set by EU, and whether there is any differences in the income statement and

the tax treatment in a permanent establishment, PE, compared to a subsidiary, since the Danish legislation

aims to treat the two forms of secondary establishment alike.

The question in this thesis is interesting, because the financial world is getting smaller. Multinational

companies is more common than ever and in order to establish a new unit in a foreign country the company

has to take into account the tax treatment in the country in which it wants to make a secondary

establishment. Of course the tax treatment is only one part of the things the company needs to take into

account. Politics, labour force and stability are examples among other things.

In order to be capable of answering the problem faced in this thesis, we have described the Danish tax law

for companies, along with the protective rules in the Danish legislation. We have compared the legislation

with the freedom of movement of capital and the right of establishment as adopted by EU in The Treaty On

The Functioning Of The European Union. We have found out that some of the protective rules in Denmark

might violate the treaty's right of establishment, but for now the rules must be perceived as the current law,

as there haven’t been any verdicts that contradicts these rules.

The Danish Corporation Tax Act (Selskabsskatteloven) § 2, stk. 2 says, that the income for a PE has to

follow the principles in OECD’s Model Convention With Respect To Taxes On Income And Capital.

Therefore, the profit has to be the profit that a separate and independent enterprise engaged in the same or

similar activities could achieve. In other words, the profit of the PE has to follow the principles, as if it were

a independent company. To see if that is in fact the consequences of the Danish tax law, we compare the

income statement of a subsidiary with the income statement of a PE engaged with the same activities.

Finally, we seek to answer whether the possibilities of extracting the profits from a PE are more favorable

than extracting the profits from a subsidiary.
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1. Indledning

1.1 Introduktion

Der er en stor grad af international handel og globalisering i verden i dag. Det gør, at mange virksomheder

står over for på den ene eller anden måde at skulle etablere sig i et andet land for at drive virksomhed der.

Den stigende liberalisering af verdenshandelen, herunder EU´s indre marked, har gjort det lettere for

selskaber at etablere sig i andre lande og flytte kapital mellem lande1.

Den skattemæssige behandling efter intern dansk ret kan ikke ses alene, men skal sammenholdes med

international ret på området. Det er i den sammenhæng vigtigt at vide, hvilken betydning EU-retten har for

den danske regulering. Dette vil derfor blive beskrevet i afhandlingen. Derudover har indgåede

dobbeltbeskatningsoverenskomster en indvirkning på, hvilke former for indkomst Danmark har ret til at

beskatte som henholdsvis domicilland og kildeland. Vi vil i afhandlingen tage udgangspunkt i OECD’s

Modeloverenskomst med kommentarer, vel vidende, at der kan være afvigelser i forhold til de af Danmark

indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Vi vil i denne afhandling belyse de skattemæssige konsekvenser for et udenlandsk selskab ved etablering

af et fast driftssted, en filial eller et datterselskab i Danmark. Herunder komme ind på definitionen af et fast

driftssted, en filial og et datterselskab og på forskelle i den skattemæssige behandling.

De skattemæssige aspekter kan ikke alene give et svar på hvilken form for sekundær etablering, der er den

optimale i et givent tilfælde. Overvejelser om andre driftsøkonomiske forhold, logistik, lokal ekspertise,

image, politik, arbejdsmarkedsforhold og stabilitet på markedet er eksempler på forhold, der også bør indgå

i en sådan vurdering.

1.2 Motivation

Vi har valgt at behandle emnet om grænseoverskridende etablering og drift, da den internationale handel

og globaliseringen gør, at det er et aktuelt emne. Ved grænseoverskridende aktivitet kan man ikke undlade

at tænke på skatten, da det er en væsentlig del af det, at etablere sig i et andet land. Det er ofte komplekst,

da virksomheder skal tænke både civilretligt, næringsretligt, skatteretligt og økonomisk ansvarligt. Vi

synes, området er interessent ud fra den kompleksitet og aktualitet, det har.

1 Inden for EU gælder TEUF art. 49 om retten til fri etablering og art. 63 om kapitalens fri bevægelighed.
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Det er interessant for rådgivere i forbindelse med rådgivning om skatteplanlægning. For den danske stat er

det interessant at få belyst, om der er ”huller” i skattelovgivningen, der gør, at selskaber kan få henført

indkomst til andre lande med en lavere beskatning. Det gør en række af de danske værnsregler interessante

herunder samspillet med EU-retten og dobbeltbeskatningsoverenskomster. Det kan være særligt interessent

i forbindelse med større anlægsarbejder, der typisk vil trække andre erhverv med sig. Her kan for eksempel

nævnes det planlagte Femern Bælt projekt.

Vi arbejder som rådgivere og ved at skattesystemet skal ses i en international sammenhæng. Som rådgivere

er det derfor relevant at have viden om emnet. Derudover er vi borgere i et land med en høj velfærd, hvor

der lægges vægt på, at alle betaler skat, og det er jævnligt fremme i medierne, hvis nogle har betalt en lav

skat, selvom det kan være meget velbegrundet og fuldt ud lovligt.

1.3 Målgruppe

Målgruppen for afhandlingen er andre Cand.merc.aud.-studerende, Cand.jur.-studerende, praktiserende

rådgivere inden for området samt de skattemyndigheder og andre med en interesse for skattemæssig

regulering. Det må derfor forventes, at læseren har en relevant basisviden inden for skatteretten, da begreber

ikke vil blive uddybet nærmere, men antages at være læseren bekendt. Afhandlingen giver læseren et

overblik over gældende ret på området.
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1.4 Anvendte forkortelser

Vi har i afhandlingen anvendt forkortelser for især lovtekster. For at gøre det klart, hvad de enkelte

forkortelser betyder, er her udarbejdet en oversigt:

Forkortelse Betydning

ABL Aktieavancebeskatningsloven

AL Afskrivningsloven

CFC Controlled Financial Company

DBO Dobbeltbeskatningsoverenskomst

LL Ligningsloven

OECD Organization for Economic Co-operation and Development2

SEL Selskabsskatteloven

SFL Skatteforvaltningsloven

SKL Skattekontrolloven

SL Statsskatteloven

TEUF Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsområde

Figur 1 – Egen tilvirkning

2 ”OECD er et unikt forum, hvor regeringer arbejder sammen om at løse de økonomiske, sociale og miljømæssige
udfordringer som globaliseringen skaber” (OECD’s Modeloverenskomst 2014 – med kommentarer, side 8)



Side 12 af 122

1.5 Problemformulering

I henhold til ovenstående indledning og motivation for valg af emne, har vi formuleret følgende problem

og underspørgsmål som genstand for denne kandidatafhandling.

Harmonerer de interne danske skatteregler med EU-retten og OECD’s Modeloverenskomst når et

udenlandsk selskab etablerer sig i Danmark og er der skattemæssige forskelle ved skatteberegningen samt

transaktioner med hovedforetagendet afhængig af om etableringen sker via et fast driftssted, en filial eller

et datterselskab?

1.5.1 Underspørgsmål

Kapitel 2

 Redegør for fuld og begrænset skattepligt efter interne danske skatteregler og løsning af

dobbeltbeskatningskonflikter samt hvilken betydning EU-retten har på interne danske skatteregler

herunder særligt iagttagelse af frihedsrettighederne?

Kapitel 3

 Hvad forstås ved et fast driftssted, en filial og et datterselskab efter henholdsvis interne danske

skatteregler og OECD’s Modeloverenskomst, herunder beskatningsretten til fortjeneste ved

erhvervsvirksomhed?

Kapitel 4

 Hvordan fordeles beskatningsretten til udbytter, renter og royalties og hvilke værnsregler sikrer, at

faste driftssteder, filialer og datterselskaber ikke uhensigtsmæssigt kan henføre indkomsten til et

moderselskab i udlandet?

Kapitel 5

 Hvilke forskelle er der på allokeringen af indkomst og fradragsberettigede omkostninger i et fast

driftssted, filial og datterselskab og hvilke muligheder er der for at overføre resultatet fra faste

driftssteder, filialer eller datterselskaber beliggende i Danmark til et moderselskab beliggende i

udlandet?
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1.6 Afgrænsning

Vi vil primært se på fordelingsbestemmelser i OECD’s Modeloverenskomst, for at fastslå hvilket land der

tildeles beskatningsretten. Vi vil ikke se på andre landes interne skatteregler.

Vi afgrænser os fra at se på lande, som Danmark ikke har indgået en DBO med. I disse tilfælde vil

indkomsten af fast driftssted, filial og datterselskab skulle behandles efter de interne danske regler. Fast

driftssted vil være begrænset skattepligtigt efter SEL § 2, stk. 1, litra a og et datterselskab fuldt skattepligtigt

efter SEL § 1, stk. 1. Lempelse vil skulle ske efter interne danske regler, typisk LL § 33. Det medfører en

risiko for dobbeltbeskatning af skatteyderen afhængig af de interne skatteregler i den medkontraherende

stat. Det er vores vurdering, at en analyse af disse regler ikke vil bidrage væsentligt til løsning af

problemstillingen i en bred kontekst.

Vi vil afgrænse os fra at se på reglerne for finansielle virksomheder, som eksempelvis banker, da de i nogle

henseender er underlagt særbestemmelser. Dette kan blandt andet ses i OECD’s Report on the attribution

of profits to permanent establishments fra 2010. For at ramme bredest muligt med problemstillingen har vi

valgt at fokusere på hovedreglerne.

Vi afgrænser os fra transfer pricing. Vi er bekendt med at transfer pricing er et aktuelt emne i skatteretten.

Transfer pricing bruges til at sikre, at koncernforbundne enheder handler på markedsvilkår. I henhold til

vores problemstilling er både faste driftssteder, filialer og datterselskaber underlagt bestemmelser om

transfer pricing. Vi anser alle transaktioner mellem nærtstående parter for at være indgået på

armslængdevilkår, hvorfor inddragelsen ikke vil give forskelle i den opgjorte indkomst for et fast driftssted,

en filial og et datterselskab.

Vi vælger at se bort fra overførsel af aktiver/formuegoder mellem selskaber beliggende i Danmark og et

moderselskab beliggende i udlandet. Grunden til dette er, at det ved etablering typisk vil være

moderselskabet, der overfører aktiver/formuegoder til det danske selskab, hvorfor der ikke vil skulle svares

skat i Danmark.

International sambeskatning beskrives ikke i væsentligt omfang, da det er et tilvalg som kun få benytter sig

af3, da det kræver meget administrativt arbejde, og ved ophør af sambeskatningen finder der genbeskatning

sted. Området er komplekst, og en detaljeret beskrivelse af konsekvenserne ved international

sambeskatning vil flytte fokus fra det problem, vi ønsker at behandle.

3 http://www.beierholm.dk/skat-moms-og-afgifter/skat/selskabsskat/sambeskatning.html
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1.7 Metode

1.7.1 Juridisk metode og casestudie

Afhandlingen tager udgangspunkt i et casestudie. Et casestudie er en empirisk undersøgelse, der belyser,

hvordan et samtidig fænomen fungerer i en bestemt kontekst4. Ved at anvende et casestudie kan vi

analysere, hvordan de danske skatteretlige regler samt EU ret, DBO’er og OECD’s modeloverenskomst

kan fortolkes, når et selskab skal vælge om det opretter et fast driftssted, en filial eller et datterselskab i

Danmark. Casestudiet vil derfor være med til at besvare problemformuleringen og de spørgsmål, som er

stillet her.

Afhandlingen er bygget op på baggrund af de gældende skatteretlige regler i Danmark, herunder samspillet

med EU ret og indgåede DBO’er. Da ordlyden af DBO’erne varierer fra aftale til aftale tages der

udgangspunkt i OECD’s Modeloverenskomst. Derved bliver afhandlingen udarbejdet ud fra en

retsdogmatisk metode, som tager udgangspunkt i gældende ret5. Den retsdogmatiske metode tager

udgangspunkt i at fortolke, systematisere og analysere retskilder således, at det bliver til gældende ret6.

Analyse og fortolkning af de skatteretlige regler, EU ret, DBO’er og OECD’s modeloverenskomst afspejler

sig dermed i gældende ret inden for denne afhandlings områder. Dette lægger ligeledes op til, at der laves

en komparativ analyse, da vi igennem afhandlingen ligeledes vil sammenligne intern dansk ret med

OECD’s Modeloverenskomst og EU-retten. I en komparativ analyse sammenlignes eller sammenholdes

flere forskellige observationer, bøger eller lignende med hinanden inden for et bestemt defineret

analyseområde.

I afhandlingen vil vi benytte os af den deduktive metode, hvor der med udgangspunkt i generelle principper

drages slutninger om en enkelt hændelse7. Vi vil ud fra den deduktive metode udarbejde en teoretisk

analyse, hvor vi kommer ind på de skattemæssige regler for fast driftssteder, filialer og for datterselskaber

og benytter disse i relation til, når et fiktivt udenlandsk selskab skal etablere enten et fast driftssted, en filial

eller et datterselskab i Danmark.

Derudover vil vi også benytte os af den induktive metode i afhandlingen, hvor der tages udgangspunkt i

den enkelte hændelse og derved tilslutter sig et generelt princip8. Vi benytter os af den induktive metode i

afhandlingen, når vi ud fra den fiktive virksomhed skal bestemme, hvilke skattemæssige regler der finder

anvendelse på henholdsvis et fast driftssted, en filial eller et datterselskab.

4 Andersen, Ib, 2014, s. 109.
5 Tvarnø, Christina D.; Nielsen, Ruth, 2014, side 56
6 Tvarnø, Christina D.; Nielsen, Ruth, 2014, side 34 og 56
7 Andersen, Ib, 2014, s. 31
8 Andersen, Ib, 2014, s. 31.
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Vi anvender en fiktiv virksomhed til at demonstrere vores kendskab til reglerne og anvendelsen i praksis.

Den fiktive virksomhed giver os mulighed, for at opstille de situationer som bedst illustrerer reglernes

anvendelse og betydning i gennem afhandlingen.

1.7.2 Kilde- og dataindsamling samt kildekritik

De data og kilder vi har benyttet i afhandlingen er af sekundær karakter. Der anvendes udelukkende allerede

eksisterende domme, vejledninger, artikler, love, juridiske vejledninger, fagbøger med videre. Vi har

forsøgt at anvende så nyt materiale som muligt for at opnå, at løsningen af problemformuleringen er så

aktuel som muligt. De anvendte data vil være kvalitative data, da de er dybdegående og meget beskrivende.

Vi vil i høj grad bruge OECD’s Modeloverenskomst med kommentarer samt lærebøger inden for

skatterettens område som bruges til undervisning på Cand.merc.aud. studiet. Ved at benytte lærebøger fra

Cand.merc.aud. studiet anser vi kilderne som pålidelige, da de er skrevet af undervisere med speciale i deres

område. Øvrigt anvendt materiale er ligeledes vurderet for pålidelighed ved for eksempel at kigge på

forfatter, forlag eller udgiver.

Vores dataindsamling er afsluttet den 1. maj 2016 hvorfor domme, artikler og lignede ikke vil være med i

denne afhandling, hvis det er produceret senere end denne dato.
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2. Grundlæggende dimensioner af international skatteret og samspillet

mellem regelsæt og aftaler

For at svare på problemstillingen vil vi indledningsvis se på den internationale skatteret samt samspillet

mellem reglerne, da kendskabet til dette er en forudsætning for at kunne foretage de efterfølgende analyser

i afhandlingen.

International skatteret er et misvisende begreb, da der ikke findes ét regelsæt der regulerer beskatningen på

den internationale scene. Derimod er der tale om flere komplekse sæt af nationale regler, internationale

reguleringer og bi-/multinationale aftaler, der alle skal iagttages når en international skattemæssig

problemstilling skal løses. Den internationale skatteret er således mere et udtryk for de skattemæssige

konsekvenser der er ved grænseoverskridende transaktioner og etableringer, end det er et egentligt regelsæt.

Der er som udgangspunkt tre dimensioner i den internationale skatteret set i et dansk perspektiv. Det er

intern dansk ret, EU-retten og indgåede DBO’er9.

Den interne skatteret udgøres af de i Danmark lovfæstede skatteregler omkring hvilke skattesubjekter, der

er fuldt eller begrænset skattepligtige til Danmark og hvilke skatteobjekter, indkomster, de er skattepligtige

af. Det fremgår af Grundlovens § 43, at ingen skat kan pålægges uden lov. Derfor skal den interne danske

skatteret udgøre hjemlen til at beskatte en indkomst.

EU-retten har betydning for de skatteregler, der kan vedtages og lovligt anvendes af medlemslandene.

National lovgivning må således ikke stride imod traktatfæstede rettigheder. EU-retten begrænser derfor

nationalstatens mulighed for beskatning.

DBO’er er aftaler indgået mellem to eller flere nationalstater. Det er aftaler, der skal fordele

beskatningsretten, typisk når et skattesubjekt er skattepligtig til flere stater samtidig. Det er altså ligeledes

aftaler, der begrænser den enkelte stats mulighed for at beskatte.

Nedenfor vil de tre dimensioner blive uddybet yderligere.

9 Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 17-18
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2.1 Interne danske skatteregler

De interne danske skatteregler, der behandler retten til at beskatte, er for selskaber primært formuleret i

Selskabsskatteloven. Der er dog også bestemmelser om skattepligt og lempelse i Ligningsloven.

SEL § 1, stk. 1 nævner de skattesubjekter, der er fuldt skattepligtige til Danmark. Det gælder eksempelvis

indregistrerede aktieselskaber og anpartsselskaber10. For at blive fuldt skattepligtig til Danmark er det altså

tilstrækkeligt, at selskabet er indregistreret11. Ledelsens sæde kan dog også udløse beskatning, hvilket vil

sige, at selskaber hvor den daglige ledelses beslutninger foregår på Danmarks kontinentalsokkel vil blive

fuldt skattepligtige til Danmark12. Undtaget er dog:

 selskaber der er fuldt skattepligtige til en fremmed stat,

 hvor Danmark har indgået en DBO med denne stat og

 Danmark skal lempe indkomst fra et fast driftssted i den pågældende stat ved at nedsætte den

danske skat af denne indkomst med et større beløb end der er betalt af indkomsten i den fremmede

stat.

Derudover har Danmark hjemmel til at beskatte visse skatteobjekter i Danmark, selvom skattesubjektet er

hjemmehørende i udlandet. SEL § 2, stk. 1 opremser udtømmende de indkomster, som Danmark har

hjemmel til at beskatte. Af særlig betydning for denne afhandling er litra a i bestemmelsen, der fastslår, at

udenlandske selskaber er skattepligtige af indkomst fra faste driftssteder. Definitionen på et fast driftssted

gennemgås i afsnit 3.2.

2.1.1 Modificeret territorialprincip

Danmark har omvendt ikke hjemmel til at beskatte indkomst som et dansk indregistreret selskab har optjent

ved et i udlandet beliggende fast driftssted. Det fremgår af SEL § 8, stk. 2, der fastsætter det modificerede

territorialprincip, der gælder i dansk selskabsskatteret. Efter denne bestemmelse er selskaber ikke

skattepligtige af indkomst fra udenlandske faste driftssteder, medmindre der er tale om CFC-indkomst, der

ville være skattepligtigt efter SEL § 32, hvis det faste driftssted var et datterselskab. SEL § 8, stk. 2 udgør

en undtagelse til SL § 4, der som hovedregel fastsætter at skattepligtig indkomst omfatter skatteyderens

globalindkomst. Selskabet har dog mulighed for at tilvælge international sambeskatning efter SEL § 31A,

hvorved det er globalindkomsten, herunder indkomst fra datterselskaber og faste driftssteder, der bliver

skattepligtig til Danmark.

10 SEL § 1, stk. 1, nr. 1.
11 Følger blandt andet af Højesterets dom i SKM2007.151.HR
12 SEL § 1, stk. 6
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Man kan sige, at det modificerede territorialprincip i SEL § 8, stk. 2 vil have samme konsekvens som hvis

der lempes efter metoden om fuld eksemption13. Fuld eksemption er en lempelsesmetode, hvor der netop

ses bort fra den indkomst, der er optjent i kildelandet, hvad enten den er blevet beskattet i kildelandet eller

ej. Der er dog en undtagelse i bestemmelsens 3. pkt., hvorefter Danmark kan beskatte indkomst fra faste

driftssteder i udlandet, hvis Danmark som domicilland tildeles beskatningsretten efter en DBO.

2.1.2 Dobbeltbeskatning og lempelses heraf efter intern dansk ret

Når Danmark i visse situationer beskatter indkomst, der hidrører her fra landet, mens skatteyderen er

hjemmehørende i udlandet, kan der opstå juridisk dobbeltbeskatning, da subjektet også ofte vil være

skattepligtig i sit hjemland. Dette nødvendiggør regelsæt, der skal begrænse dobbeltbeskatning af hensyn

til skatteyderen. Dette vil typisk ske via DBO’er.

Juridisk dobbeltbeskatning forekommer når en skatteyder beskattes af sin indkomst i to forskellige stater.

Det er den situation DBO’erne skal forsøge at eliminere. Derudover tales om økonomisk dobbeltbeskatning,

der forekommer når den samme indkomst beskattes hos to forskellige fysiske eller juridiske personer14. Det

kan eksempelvis være udbytte fra et dansk selskab, hvor overskuddet der udloddes, er blevet beskattet som

selskabsindkomst, og hvor det hos den fysiske person der modtager udbyttet, vil blive beskattet som

aktieindkomst.

Der kan opstå den situation, at Danmark beskatter et dansk selskab af indkomst hidrørende fra et fast

driftssted i udlandet, hvis Danmark og kildelandet er uenige om hvor meget af indkomsten, der skal

henføres til det faste driftssted i kildelandet, eller om der i det hele taget er tale om et fast driftssted. Hvis

der ikke foreligger en international aftale, typisk i form af en DBO, med det pågældende land, løses

dobbeltbeskatningskonflikten ved hjælp af de interne danske regler. I de tilfælde skal Danmark som

domicilland lempe for den del af skatten, der måtte være betalt i kildelandet. Lempelse skal ske efter LL §

33, hvor lempelse sker efter metoden om almindelig credit.

I de tilfælde hvor der er indgået en DBO med det land, hvori et dansk selskab har et fast driftssted skal

reglerne i DBO’en anvendes. Er de interne danske lempelsesregler mere gunstige for skatteyderen end den

lempelse, der kan opnås efter en DBO kan skatteyderen vælge at blive lempet efter intern ret i stedet. Det

skyldes den gyldne regel om at DBO’erne ikke kan påligne en skat, men udelukkende lempe for

dobbeltbeskatning15.

13 Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 101
14 Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 21-22
15 Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 101
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Når en skatteyder skal indrømmes lempelse for dobbeltbeskatning efter interne danske regler, skal

indkomsten opgøres netto efter LL § 33F. Det fremgår af bestemmelsen, at indkomsten skal fratrækkes de

udgifter, der vedrører indkomsten. Dette betyder, at udgifter direkte relateret til en indtægt oppebåret i

udlandet skal fratrækkes denne indtægt, hvorved skattebetalingen til Danmark vil nedsættes. Udover denne

direkte fordeling af udgifter, skal der desuden foretages en indirekte fordeling i de tilfælde, hvor der

afholdes udgifter, der vedrører både den danske og udenlandske indkomst. Denne indirekte fordeling skal

ske ud fra den forholdsmæssige indkomst oppebåret i Danmark og udlandet16. Nettoindkomstprincippet har

betydning både for intern lempelse i tilfælde, hvor der ikke er en DBO med den anden stat og i de tilfælde,

hvor der faktisk er indgået en DBO, men hvor det ikke er bestemt, hvorledes indkomsten opgøres17.

2.1.3 Rette indkomstmodtager

Med hensyn til allokering af indkomster mellem selskaber, personer og faste driftssteder kan begrebet om

rette indkomstmodtager være relevant at tage i betragtning. Begrebet er ikke hjemlet i dansk

skattelovgivning, men er en praksis, der har udviklet sig gennem mange år og som fortsat viser sig at være

relevant ved nyere afgørelser. Derfor vil vi her kort redegøre for begrebet og dets betydning i forhold til

problemstillingen.

Af eksempler på retspraksis for området om rette indkomstmodtager kan nævnes Højesterets dom i sagen

SKM2015.717HR. Sagen var en ankesag fra Østre Landsret, SKM2014.846ØLR, hvor Højesteret

stadfæstede landsretten dom. Sagen vedrørte en læge, der havde anset sit selskab for rette

indkomstmodtager af vederlag for lægens personlige arbejde. Retten fandt, at det ikke var selskabet, men

lægen personligt, der var rette indkomstmodtager. Sagen vedrørte så yderligere lægens ret til at omgøre

dispositionen efter SFL § 29, stk. 1, nr. 1, hvilket retten afviste. Yderligere forsøgte lægens advokat at opnå

ret til betalingskorrektion efter LL § 2, stk. 5, der ligeledes blev afvist af retten, hvilket medførte at selskabet

skulle tilskudsbeskattes af vederlaget18. Dette setup medfører, at lægen beskattes ved modtagelsen af

vederlag fra tredjemand, selskabet beskattes af et tilskud svarende til samme vederlag og lægen beskattes

af løn og udbytte når pengene udbetales fra selskabet til lægen. Samme vederlag beskattes derfor tre gange.

I sagen SKM2008.994.HR var der tvivl om hvorvidt aktieavancer og aktieudbytte for en

værdipapirbeholdning skulle beskattes hos skatteyderen eller et af ham ejet selskab. Her lagde Højesteret

vægt på, at aktiekøbene var finansieret af hovedanpartshaveren, lagt i depot i hans navn og udbetalinger

16 LL § 33F, stk. 2.
17 Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 105
18 SKM2015.717HR og SKM2014.846ØLR samt Michelsen, Aage m.fl., side 682
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skete til hans bankkonto og ikke selskabet, hvorefter hovedanpartshaveren blev anset som rette

indkomstmodtager19.

Yderligere kan nævnes sagen TfS 2000, 955 V der vedrørte en lignende sag, hvor der var tvivl om det var

skatteyderen eller et af ham ejet anpartsselskab, der var rette indkomstmodtager af en lejebetaling fra et af

skatteyderen ejet aktieselskab. Skatteyderen udlejede en ejendom til sit anpartsselskab, hvor

anpartsselskabet respekterede, at en mindre del skulle udlejes til aktieselskabet. Da landsretten ikke kunne

finde bevis for at anpartsselskabet var indtrådt som udlejer i aftalen med aktieselskabet, blev skatteyderen

anset som rette indkomstmodtager af lejebetalingen fra aktieselskabet20.

Dommene er medtaget for at illustrere, at begrebet er centralt i skatteretten, selvom det ikke er hjemlet i

lovgivningen. Også i forhold til allokering af indkomst mellem datterselskaber og moderselskabet samt

faste driftssteder, kan begrebet have relevans.

Det ses eksempelvis i SKM2007.932.LSR, der omhandler et fast driftssted beliggende i Danmark tilhørende

et tysk selskab. Der er tale om et bindende svar fra skatterådet som klager indbringer for Landsskatteretten.

Det faste driftssted har overtaget et kundekartotek over foretagendets danske kunder og står for

forhandlingen af det tyske foretagendes produkter i Danmark. Der er goodwill tilknyttet kundekartoteket

og uenigheden mellem klager og SKAT er, om denne goodwill skal allokeres til det faste driftssted eller

det tyske selskab. Problemet opstår, da det tyske selskab omdannes til et kommanditanpartsselskab efter

tyske regler med universalsuccession. SKAT foretager en selvstændig vurdering ud fra danske regler, og

da et K/S efter dansk ret er skattemæssigt transparent kommer SKAT frem til, at goodwillen, der efter

SKAT’s opfattelse tilhørte det tyske selskab, nu er overdraget til nye skattesubjekter, hvorved der skal ske

afståelsesbeskatning af det faste driftssted i Danmark, herunder afståelsesbeskatning af goodwill.

Landsskatteretten kommer frem til samme svar som SKAT21.

2.1.4 Opsamling på interne danske skatteregler

I en international kontekst er de interne danske skatteregler vigtige, da det er dem der skal indeholde en

hjemmel til at beskatte. I de forhold hvor der ikke ligger en international aftale mellem Danmark og en

anden stat, er det ligeledes de interne danske skatteregler, der fastsætter, hvorledes indkomst skal beskattes

og dobbeltbeskatningskonflikter løses.

19 SKM2008.994.HR
20 TfS 2000, 955 V
21 SKM2007.932.LSR
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Som udgangspunkt har Danmark hjemmel til at beskatte selskaber af indkomst oppebåret på Danmarks

kontinentalsokkel, jævnfør det modificerede territorialprincip i SEL § 8, stk. 2.

Yderligere er begrebet rette indkomstmodtager væsentligt at kende til. Det er et dynamisk begreb, der

udvikler sig i takt med praksis på området og kan have stor indflydelse på, hvor indkomst skal beskattes.

2.2 DBO’er

I denne beskrivelse af DBO’ernes betydning for den internationale skatteret lægges der vægt på

overenskomster udarbejdet efter OECD’s Modeloverenskomst, da det er denne model de danske DBO’er

normalt er udarbejdet efter22. Danmark har indgået ca. 70 DBO’er23.

En DBO er typisk en bilateral24 folkeretlig aftale mellem to lande, hvori der bestemmes hvordan

dobbeltbeskatningskonflikter løses. Formålet med aftalen er først at definere, hvilket land der er

domicilland, og hvilket land der er kildeland i en konflikt. Herefter bestemmes hvilket land, der har

beskatningskompetencen til de forskellige typer af indkomst. Når den ene stat tildeles beskatningsretten til

en indkomst, skal den anden stat som hovedregel lempe herfor.

Fortolkningsspørgsmål vedrørende indgående DBO’er skal som hovedregel løses ud fra ordlyden i

bestemmelsen, hvilket er en objektiv fortolkning25. Da DBO’er typisk opbygges ud fra OECD’s

Modeloverenskomst, kan modeloverenskomsten også anvendes til fortolkning. Hvorvidt der skal være tale

om en statisk fortolkning, hvor det er den modeloverenskomst, der var gældende ved den omstridte DBO’s

indgåelse der lægges til grund, eller en dynamisk fortolkning, hvor nyere versioner af modeloverenskomst

anvendes, må løses ud fra en konkret vurdering i sagen. Her har det betydning om der i den nyere version

af modeloverenskomsten blot er tale om en specifikation eller uddybelse af en bestemmelse eller om

bestemmelsen ændres væsentligt. Se for eksempel Højesterets afgørelse i TfS 1993, 7H, hvor Højesteret

anvendte en dynamisk fortolkning af DBO’en med USA. Ydermere er der spørgsmålet om, hvorvidt

fortolkningen skal bero på de gældende interne regler eller på en harmoniseret fortolkning, hvori intern ret

ikke inddrages. OECD’s Modeloverenskomst artikel 3, stk. 2 indeholder en bestemmelse, hvoraf det

fremgår at intern ret skal anvendes ved fortolkning af udtryk, der ikke er defineret i DBO’en, ”medmindre

andet følger af sammenhængen”26. Hvis ikke intern ret inddrages, er der tale om en autonom fortolkning27.

22 Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 23
23 Skatteministeriet, Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely, 2014, side 21.
24 Det kan også være en multilateral aftale, hvor flere end to lande deltager; eksempelvis DBO’en mellem alle de
nordiske lande.
25 Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 24
26 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, art. 3, stk. 2
27 Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 25-26
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Det er vigtigt at holde sig for øje, at en DBO udelukkende fordeler retten til at beskatte en given indkomst.

En DBO indeholder ikke en selvstændig hjemmel til at beskatte skatteyderen, selvom Danmark tildeles

beskatningsretten. Det følger desuden af Grundloven, at skat kun kan pålægges ved lov28. DBO’er er ikke

love. Det er som nævnt folkeretlige aftaler, der indgås af den siddende regering, Skatteministeriet, og senere

godkendes af Folketinget.

En DBO opbygget efter OECD’s Modeloverenskomst vil typisk indlede med at bestemme, hvilke skatter

der er omfattet af DBO’en. Det fremgår af artikel 2, at det er indkomst- og formueskatter, men staterne har

mulighed for at opliste særligt omfattede skatter i stk. 3 i bestemmelsen.

I artikel 4 opremses, hvorledes det afgøres, hvilket land der udgør domicillandet for skatteyder.

Domicillandet er skatteyders skattemæssige hjemsted. Artikel 4 løser således også konflikter om

dobbeltdomicil, hvilket sker efter stk. 2 og 3.

For selskaber bør der efter en DBO ikke være meget tvivl om selskabets hjemsted, da OECD’s

Modeloverenskomst er bygget over det princip, at det er ledelsens sæde, der er afgørende for, hvor et

selskab er hjemmehørende. Artikel 4, stk. 3 anvender udtrykket ”… den virkelige ledelse har sit sæde.”29.

Af kommentarerne til OECD’s Modeloverenskomst art. 4, stk. 3 fremgår, at det afgørende kriterium for

ledelsens virkelige sæde er: ”… det sted , hvor de afgørende ledelsesmæssige og forretningsmæssige

beslutninger, der er nødvendige for virksomhedens forretningsmæssige udøvelse i sin helhed, i det

væsentlige træffes.”30. Efter OECD’s Modeloverenskomst kan der derfor kun være ét sted, hvorfra den

virkelige ledelse udøves.

DBO’er bygger på et princip om, at det er domicilstaten, der som hovedregel har beskatningsretten til en

skatteyders globalindkomst og kildelandet udelukkende har beskatningsretten til indkomst som

skatteyderen oppebærer fra kilder i kildelandet. I de tilfælde hvor kildelandet beskatter, vil domicillandet

skulle lempe efter modeloverenskomstens artikel 23; enten eksemption- eller creditlempelse, se afsnit 2.6.

De DBO’er Danmark har indgået er sædvanligvis med bestemmelse om lempelse efter metoden om

almindelig credit31.

28 Grundlovens § 43
29 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, art. 4, stk. 3.
30 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 24 til art. 4.
31 Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 99
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2.2.1 Opsamling på DBO’er

DBO’er er typisk bilaterale aftaler, der har til hensigt at fordele beskatningsretten til indkomst oppebåret i

én kontraherende stat af en person hjemmehørende i en anden kontraherende stat. Det er vigtigt at holde

sig for øje, at en DBO ikke udgør en hjemmel til at beskatte.

2.3 Samspillet mellem intern dansk skatteret og OECD’s Modeloverenskomst (DBO)

I dette afsnit vil vi se på, om der er en sammenhæng mellem intern dansk ret angående indkomster omfattet

af begrænset skattepligt og fordelingsbestemmelserne i OECD’s Modeloverenskomst.

Da en DBO ikke udgør en særskilt hjemmel til at beskatte, er det nødvendigt, at hjemlen findes i intern ret

for at kunne udnytte fordelingsbestemmelserne i en DBO. Den interne hjemmel er desuden vigtig i de

tilfælde, hvor der ikke foreligger en DBO med den anden kontraherende stat, og der derfor ikke er aftaler,

der fordeler beskatningsretten. I de tilfælde er det bekvemt at nationalstaten kan pålægge skat på indkomst

optjent her i landet. Da DBO’erne ikke søger at løse problemer om fuld skattepligt, medmindre uenigheden

er hvor skatteyderen har hjemsted i tilfælde af dobbeltdomicil, ses der bort fra SEL § 1 om fuld skattepligt

til Danmark. Det interessante i forhold til problemstillingen er de indkomster, der kun er begrænset

skattepligtige til Danmark og derfor de tilfælde, hvor skattesubjektet har domicil i en anden stat. Dog bør

begreberne ”ledelsens sæde” og ”ledelsens virkelige sæde” nævnes i relation til dobbeltdomicil.

Førstnævnte er begrebet, der anvendes i SEL § 1, stk. 6, mens sidstnævnte er begrebet i OECD’s

Modeloverenskomst artikel 4, stk. 3. Der er en lille sproglig forskel i begreberne og begrebet i OECD’s

Modeloverenskomst er ikke yderligere uddybet i kommentarerne. Det virkelige sæde for ledelsen er det

sted, hvor der træffes ledelses- og forretningsmæssige beslutninger. Begreberne må anses for at dække over

det samme trods den sproglige forskel32.

2.4 EU-rettens betydning for den nationale skatteret

Ved udformningen af national ret, skal der tages højde for de begrænsninger, der er, eftersom Danmark er

medlem af EU og derfor skal respektere EU-retten. EU-ret, der er tiltrådt af fællesskabet, skal derfor

respekteres ved national lovgivning, da det ellers vil gå ud over ideen med etablering af fællesskabet33.

32 Se hertil TfS 1998, 607H samt Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 91-93
33 Fremgår af EU-domstolens afgørelse i C-06/64 – Flaminio Costa mod ENEL
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Når EU-retten skal iagttages medfører det især efterlevelse af de frihedsrettigheder, der er traktatfæstet i

Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsområde, TEUF. De pågældende frihedsrettigheder er:

 Varernes fri bevægelighed i art. 34

 Arbejdskraftens fri bevægelighed i art. 45

 Etableringsfriheden i art. 49

 Tjenesteydelsers fri bevægelighed i art. 56

 Kapitalens fri bevægelighed i art. 6334

Det betyder, at national lovgivning, herunder skattelovgivning ikke må være i strid med

frihedsrettighederne. I henhold til skattelovgivning og til det vi behandler i denne afhandling, vil det særligt

være etableringsfriheden, der er interessant.

Etableringsfriheden indebærer retten til at udøve virksomhed i en anden medlemsstat på samme vilkår som

denne medlemsstats egne borgere. Det fremgår af artikel 54 i TEUF, at selskaber skal sidestilles med fysiske

personer, så etableringsfriheden gælder således både fysiske og juridiske personer.

2.4.1 EU-retlig test

Hvorvidt en national skattelovgivning er EU-konform eller strider imod en frihedsrettighed kan undersøges

ved at gennemføre en EU-retlig test. Det må ved denne test indledningsvist fastsættes, hvilken

frihedsrettighed der muligvis bliver krænket. Derefter skal det vurderes om den nationale foranstaltning er

diskriminerende eller restriktiv, forstået på den måde at EU-borgere behandles forskellig afhængigt af deres

nationale tilhørsforhold. Er der tale om en foranstaltning, der er diskriminerende eller restriktiv skal det

vurderes om foranstaltningen kan retfærdiggøres ud fra for eksempel tvingende almene hensyn som

hensynet til en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen, hensynet til at modvirke dobbeltfradrag

og hensynet til at modvirke skatteunddragelse - se omtale af Marks & Spencer i afsnit 2.4.2. Kan

foranstaltningen retfærdiggøres, skal det vurderes om den er proportional med det den skal modvirke, altså

at foranstaltningen ikke går videre end, hvad der er nødvendigt. Hvis en national foranstaltning ligeledes

bliver vurderet proportional er den EU-konform.

De tvingende almene hensyn der skal afgøre hvorvidt en foranstaltning kan opretholdes er dynamiske. De

er skabt af domstolen og kan ændres, bortfalde og erstattes i udviklingen af EU's domspraksis.

34 Nævnte artikler fremgår af 3. del, afsnit IV af TEUF
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Proportionaliteten skal vurderes for at sikre, at foranstaltningen rent faktisk modvirker de situationer, den

er tiltænkt, men ikke påvirker flere. Den skal altså opfylde de retfærdiggørende hensyn, der er ved

foranstaltningen.

Bliver en national foranstaltning fundet EU-stridig har det den retsvirkning, at den EU-retlige bestemmelse

anvendes i stedet. Den nationale bestemmelse kan derfor ikke forpligte fysiske og juridiske personer, der

er beskyttet af en frihedsrettighed. Skatter opkrævet i strid med EU-retten skal derfor tilbagebetales med

renter35.36

EU-domstolens anvendelse af en EU-retlig test kan ses i domstolens afgørelse i sagen Marks & Spencer37.

2.4.2 Marks & Spencer – C-446/03

Sagen omhandler et selskabs mulighed for at modregne underskud fra ikke-hjemmehørende datterselskaber

i moderselskabets indkomstopgørelse.

I sagen fremgår det at: ”… selv om direkte beskatning henhører under medlemsstaternes kompetence, skal

disse dog udøve denne under overholdelse af fællesskabsretten.”38

Sagen omhandler en foranstaltning til hindring for etableringsfriheden og foranstaltningen er

diskriminerende, da den indebærer en forskelsbehandling af underskud fra hjemmehørende datterselskaber

og udenlandske datterselskaber39. Domstolen slår fast, at en sådan hindring kun kan retfærdiggøres, hvis

den er begrundet med tvingende almene hensyn40. Et lavere skatteprovenu kan ifølge domstolen ikke

antages at være et tvingende alment hensyn, jævnfør præmis 44. Domstolen anerkender dog hensynet til en

afbalanceret beskatningskompetence, hensynet til at modvirke dobbeltfradrag og hensynet til at modvirke

skatteunddragelse som legitime formål, der er forenelige med EU-retten41. Endelig konkluderer domstolen

dog, at den nationale bestemmelse om, at underskud i ikke-hjemmehørende datterselskabet ikke kan

fradrages i moderselskabets indkomst selvom de ikke kan fradrages i den medlemsstat hvor

datterselskaberne er hjemmehørende går ud over, hvad der er nødvendigt for at opretholde sådan en

35 Jævnfør Sag 398/09 Lady & Kid, præmis 17. Sagen vedrørte tilbagebetaling af indirekte skatter (ambi) opkrævet i
strid med EU-retten.
36 Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 221-236
37 EU-domstolens sag C-446/03
38 Sag C-446/03, præmis 29
39 Sag C-446/03, præmis 34
40 Sag C-446/03, præmis 35
41 Sag C-446/03, præmis 42-51
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bestemmelse. Domstolen anser derfor ikke foranstaltningen for at være proportional, og den er derfor i strid

med EU-retten42.

2.5 Samspillet mellem interne danske skatteregler og de EU-retlige frihedsbestemmelser

De EU-retlige frihedsbestemmelser skal iagttages ved udformningen af dansk lovgivning, heriblandt

skattelovgivningen. Vi vil se på, om der er nogle af de interne regler om fuld og begrænset skattepligt, der

kan tænkes at være i strid med frihedsrettighederne. Dette vil ske med udgangspunkt i en kortfattet

gennemgang af den EU-retlige test. Formålet med afsnittet er at illustrere harmonien mellem interne danske

skatteregler og EU-retlige frihedsbestemmelser.

Vi vil i løbet af afhandlingen, komme ind på om udvalgte værnsregler er EU-konforme.

2.5.1 Fuld skattepligt

Der er ikke noget omkring reglen om fuld skattepligt i SEL § 1, stk. 1, der tyder på, at selskaber i forskellige

lande behandles forskelligt, og der på den måde er tale om en restriktiv eller diskriminerende bestemmelse.

Den fulde skattepligt for aktie- og anpartsselskaber indtræder, såfremt selskabet er indregistreret i Danmark,

jævnfør SEL §1, stk. 1, nr. 1. Dette følger således registreringsteorien. Hovedsædeteorien anvendes dog

også i intern dansk skatteret, hvilket følger af SEL § 1, stk. 6, hvorefter øvrige selskaber, som nævnt i SEL

§ 1, bliver fuldt skattepligtige til Danmark, såfremt ledelsens sæde er her i landet, dog med de

begrænsninger vi tidligere har nævnt. At man fra lovgivers side ønsker at beskatte selskaber her i landet,

hvis det kan påvises, at selskaberne har den største tilknytning her til landet enten i form af registrering

eller ved at ledelsen har sit sæde i Danmark, kan ikke føre til at etableringsfriheden er indskrænket.

De interne bestemmelser om fuld skattepligt for selskaber i SEL § 1, stk. 1, kan derfor ikke betragtes som

stridende imod etableringsfriheden i TEUF artikel 49. Ved skattelovgivningen er etableringsfriheden den

centrale frihedsrettighed. Øvrige frihedsrettigheder kan også krænkes, men sjældnere.

2.5.2 Begrænset skattepligt

I SEL § 2 opremses udtømmende, hvad der er omfattet af begrænset skattepligt til Danmark. Af relevans

for denne afhandling omfattes faste driftssteder beliggende i Danmark, fast ejendom beliggende i Danmark,

udbytte fra et dansk selskab, renter betalt fra et dansk selskab samt royalties fra kilder her i landet.

42 Sag C-446/03, præmis 55
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Vedrørende faste driftssteder og fast ejendom bliver de kun omfattet af begrænset skattepligt, såfremt de er

beliggende i Danmark. Da en fast ejendom og et fast driftssted beliggende i Danmark, såfremt det var ejet

af et selskab indregistreret i Danmark, ville blive omfattet af den fulde skattepligt efter SEL § 1, stk. 1, nr.

1, kan der ikke være tale om, at etableringsfriheden er indskrænket. Danmark beskatter blot indkomst fra

kilder beliggende her i landet.

2.6 Lempelsesmetoder

I forbindelse med afhandlingen vil vi flere steder komme ind på lempelse for dobbeltbeskatning. Der er

nogle lempelsesmetoder, der anvendes i intern dansk ret og i OECD’s Modeloverenskomst. Vi vil her kort

introducere lempelsesmetoderne. Grundlæggende sondres mellem to former for lempelse; eksemption og

credit. Der er for begge metoder nogle underarter, vi vil beskrive, dog med fokus på de metoder der har

relevans for danske forhold, samt de forhold der beskrives i afhandlingen.

I artikel 23 i OECD’s Modeloverenskomst er der mulighed for at vælge den lempelsesmetode, der skal

finde anvendelse i DBO’en. I modeloverenskomsten er artikel 23A lempelse efter eksemption med

progressionsforbehold og artikel 23B er lempelse efter almindelig credit.

2.6.1 Eksemption

Eksemption medfører som navnet angiver, at noget skal udeholdes. I dette tilfælde er det indkomst fra

kildelandet, der skal ses bort fra. Eksemption kan deles op i fuld eksemption og eksemption med

progressionsforbehold.

Fuld eksemption vil sige, at der i domicillandet skal ses helt bort fra indkomst der er oppebåret i kildelandet,

uanset om kildelandet har beskattet denne indkomst eller ej. Domicillandet vil således udelukkende beskatte

den indkomst, der er oppebåret i domicillandet43.

Eksemption med progressionsforbehold er den metode, der benyttes i OECD’s Modeloverenskomst artikel

23A. Efter denne metode vil domicillandet stadig se bort fra indkomst fra kildelandet, uanset om det er

beskattet eller ej. Til gengæld vil indkomst fra kildelandet indgå i skatteberegningen i domicillandet, hvilket

har betydning, hvis der er progressive skatter, som det eksempelvis er tilfældet ved personskat i Danmark

(topskat). Der skal derfor opgøres en globalindkomst til beskatning i domicillandet. Denne anvendes til

skatteberegningen i domicillandet, hvorefter der lempes for den del af skatten, der falder på den

udenlandske indkomst. Der skelnes mellem gammel og ny metode inden for eksemption med

43 Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 94
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progressionsforbehold. Det har dog primært betydning for retten til sociale ydelser og ikke skattebetalingen.

Derfor skelner vi i afhandlingen ikke mellem gammel og ny metode44. Et eksempel på lempelse efter

eksemption med progressionsforbehold ses herunder. Det antages, at der i begge lande er en skat på

indkomst på 30 %, mens der yderligere i domicillandet er en topskat på 70 % for indkomst over 600:

Domicilland Kildeland Globalt

Skattepligtig indkomst 400 600 1.000

Bundskat, 30 % 18045 180

Topskat, 70 % 28046

Lempelse -27647

Skat i alt 184 180 364

Effektiv skatteprocent 46 % 30 % 36,4 %

Figur 2 – Egen tilvirkning48

Til sammenligning ville metoden fuld eksemption i samme eksempel have medført at progressionsgrænsen

ikke var nået og den effektive skatteprocent i begge lande ville derfor være 30 %.

I OECD’s Modeloverenskomst benyttes eksemption, mens metoden i intern dansk ret primært anvendes

ved personer, som det for eksempel er tilfældet med lønindkomst omfattet LL § 33A

2.6.2 Credit

Efter metoden om credit medtages globalindkomsten i indkomstopgørelsen i domicillandet, hvorefter der

sker lempelse for betalt skat i kildelandet ud fra nogle forskellige metoder. Creditlempelse kan opdeles i tre

kategorier; fuld credit, almindelig credit og matching credit.

44 Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 95-96
45 Opgøres som 30 % af globalindkomst op til progressionsgrænse på 600. 600 * 30 %
46 Opgøres som 70 % af globalindkomst over progressionsgrænsen: 400 * 70 %
47 Den del af skatten der falder på udenlandsk indkomst: ((180+280) * 600/1.000)
48 Med inspiration fra Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 95
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Efter metoden om fuld credit opgøres den globale indkomst i domicillandet og beskattes efter

domicillandets regler, herunder indgår indkomsten også i eventuelle progressionsgrænser. Lempelsen

udgøres herefter af den skat, der er betalt af indkomst oppebåret i kildelandet, hvad enten skatteprocenten

i kildelandet er højere eller lavere end i domicillandet49.

Metoden almindelig credit er den metode der anvendes i OECD’s Modeloverenskomsts artikel 23B. Det er

ydermere den lempelse, der anvendes i intern dansk ret i LL § 33, der blandt andet finder anvendelse på

indkomster, der hidrører fra lande, som Danmark ikke har indgået en DBO med. Metoden er meget lig

metoden om fuld credit, men er maksimeret, så lempelsen ikke kan udgøre mere end den del af skatten, der

kan henføres til den indkomst, der kan beskattes i kildelandet. Den del af skatten der forholdsmæssigt falder

på den udenlandske indkomst kaldes i litteraturen for lempelsesbrøken50.

Lempelsen udgøres således det mindste af:

 Den i udlandet betalte skat51

 Den skat der forholdsmæssigt falder på den lempelsesberettigede indkomst, hvis denne var fuldt

skattepligtig til Danmark (lempelsesbrøken)52

Lempelsesbrøken bliver udregnet således:

 Beregnet skat i domicilland * indkomst i kildeland / globalindkomst

Det kan illustreres med følgende eksempel hvor skatteprocenten i domicillandet er 30 % og i kildelandet er

40 %.

Domicilland Kildeland Globalt

Skattepligtig indkomst 400 600 1.000

Skat, 30/40 % 30053 240

Lempelse -18054

Skat i alt 120 240 360

Effektiv skatteprocent 30 % 40 % 36 %

Figur 3 – Egen tilvirkning55

49 Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 96
50 Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 103
51 LL § 33, stk. 1, 1. pkt.
52 LL § 33, stk. 1, 2. pkt. og Cirkulære 1996-04-17 nr. 72 om ligningsloven pkt. 5.1.1
53 Beregnet som 30 % af globalindkomsten
54 Lempelsen er udregnet som 300 * 600 / 1.000 = 180, da det er lavere end den faktisk betalte skat i kildelandet.
55 Med inspiration fra Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 97
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Var metoden om fuld credit anvendt i stedet ville lempelsen udgøre 240. I de tilfælde hvor domicillandets

skatteprocent er højere end i kildelandet, er det den betalte skat i kildelandet, der udgør lempelsen.

Den sidste lempelsesmetode vi vil nævne er matching credit. Her udgøres lempelsen af den skat som

kildelandet kunne have opkrævet. Hvis kildelandet af særlige hensyn vælger ikke at udnytte sin tildelte

beskatningsret lempes der fortsat som om skatten rent faktisk var opkrævet. Det nedslag som kildelandet

giver i beskatningen kommer således skatteyderen til gode fuldt ud, da der sker dobbelt ikke-beskatning af

den del af indkomsten. Metoden anvendes typisk i DBO’er indgået mellem i-lande og u-lande, da metoden

ikke medfører at skatteprovenu flyttes fra det ene land til det andet og derved udhuler de gunstige regler et

u-land muligvis har indført for at fremme investeringerne i u-landet56.

I DBO’er indgået af Danmark er det politikken, at der så vidt muligt holdes fast i princippet om almindelig

credit, dog følges princippet om matching credit ofte ved indgåelse af DBO’er med økonomisk

tilbagestående lande57.

2.6.3 Opsamling på lempelsesmetoder

Efter dansk ret er den generelle lempelsesregel i LL § 33. Det er lempelse efter metoden om almindelig

credit. Den lempelsesberettigede indkomst skal opgøres ud fra et nettoprincip efter LL § 33 F. Det betyder,

at de udgifter der direkte og indirekte kan henføres til indtægten oppebåret i udlandet skal nedsætte denne

indtægt. Nettobeløbet er derefter det der danner grundlag for lempelsesberegningen. I de tilfælde, hvor en

DBO med kildelandet ikke bestemmer hvorledes indkomsten skal opgøres, anvendes nettoprincippet. Det

har således også betydning for faste driftssteder. En DBO der er indgået efter OECD’s Modeloverenskomst,

vil dog typisk være så specifik med hensyn til hvordan indkomsten skal fordeles, at intern ret spiller en

mindre rolle.

Lempelse i DBO’er indgået af Danmark bygger typisk på princippet om almindelig credit som også findes

i LL § 3358. Det er samme princip som i OECD’s Modeloverenskomst artikel 23B.

56 Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 97-98
57 Winther-Sørensen, Niels, 2003
58 Se afsnit C.F.8.2.2.23.3 i SKAT’s Juridiske Vejledning 2016-1
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2.7 Delkonklusion

Den internationale skatteret består af et kompliceret sæt af regler, da det et samspil mellem interne danske

skatteregler, indgåede DBO’er samt frihedsrettigheder sikret i TEUF. DBO’er fordeler beskatningsretten

til indkomster ved grænseoverskridende transaktioner og etableringer, men det er den nationale lovgivning,

der skal indeholde en hjemmel til beskatning. Ydermere må national lovgivning ikke krænke andre EU-

borgere, herunder selskaber. Nationale bestemmelser der indeholder en diskriminerende eller restriktiv

foranstaltning, kan dog godt være EU-konform, såfremt den overholder den EU-retlige test.

For selskaber er reglerne om fuld skattepligt at finde i SEL § 1, mens begrænset skattepligt behandles i SEL

§ 2. Af begrænset skattepligtige indkomster, fremhæves erhvervsindkomst fra faste driftssteder her i landet.

Al indkomst der kan henføres til et fast driftssted bliver skattepligtigt til Danmark.
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3. Definition af filial, fast driftssted og datterselskab samt allokering af

indkomst til et fast driftssted

3.1 Definition af filial

For at kunne fastlægge, om der er forskelle i behandlingen af faste driftssteder, filialer og datterselskaber,

vil vi nu se på definitionen af en filial for at se, hvordan filialen er afgrænset over for et fast driftssted og

datterselskab.

3.1.1 Definition efter intern dansk ret

I intern dansk ret er der i SEL § 2C en bestemmelse om beskatning af herliggende filialer for udenlandske

virksomheder. Det er relevant kort at beskrive bestemmelsen, da filialer i OECD’s Modeloverenskomst

artikel 5, stk. 2, litra b betragtes som faste driftssteder. Det er derfor hensigtsmæssigt at se på, om de to

regelsæt anvender begreberne ens.

Der er ikke en egentlig definition af en filial i dansk skatteret. I SEL § 2C optræder begrebet

registreringspligtige filialer, som vi her kort vil komme ind på.

Efter SEL § 2C skal registreringspligtige filialer af udenlandske virksomheder beskattes efter reglerne i

SEL § 1, stk. 1, nr. 2. Omfattet er ligeledes skattemæssigt transparente enheder, der er registreringspligtige,

har vedtægtsmæssigt hjemsted eller har ledelsens sæde i Danmark. En yderligere forudsætning for at

beskatte disse enheder er, at mere end 50 % af kapitalen eller af stemmerne ejes direkte af personer

hjemmehørende i en stat, hvor filialen betragtes som et selvstændigt skattesubjekt eller en stat som Danmark

ikke har en DBO med, som nedsætter kildeskatter på udbytter og renter og som ikke er medlem af EU59.

Af kommentarerne til bestemmelsen fremgår det, at bestemmelsen er bredere end begrebet fast driftssted,

da en registreringspligtig filial vil blive omfattet uanset om den også kan anses som et fast driftssted eller

ej.

Konsekvensen af bestemmelsen er, at et samvirke, der i dansk skatteret utvivlsomt er transparent, kan blive

omkvalificeret til at være skattepligtigt, såfremt hovedforetagendet i sit hjemland betragter samvirket som

et selvstændigt skattesubjekt. Danmark overtager altså kvalifikationen fra udlandet og beskatter samvirket

som hvis det var et selskab omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2. En sådan enhed bliver i litteraturen kaldt for

en hybrid transparent enhed eller en omvendt hybrid60.

59 SEL § 2C, stk. 1
60 Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 407
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Reglen er medtaget for at modvirke dobbelt ikke-beskatning. Ved at indføre reglen har Danmark sikret sig

hjemmel til at beskatte indkomst fra virksomhed her i landet som ellers ikke ville blive beskattet, hverken

i Danmark eller i udlandet61.

Bestemmelsen i § 2C, stk. 7 omkvalificerer betalinger fra den danske filial til hovedforetagendet som

udbytte frem for interne betalinger. Dette giver Danmark mulighed for eventuelt at indeholde kildeskat af

udbyttet.

Bestemmelsen for registreringspligtige filialer betyder, at de i reglen bliver beskattet på samme måde som

et datterselskab efter SEL § 1, stk. 1.

Derimod står der ikke noget i lovgivningen om ikke-registreringspligtige filialer. I SKAT’s Juridiske

vejledning fremgår det, at SKAT mener, at et fast driftssted efter intern dansk ret skal fortolkes i

overensstemmelse med OECD’s Modeloverenskomst artikel 562.

3.1.2 Definition efter OECD’s Modeloverenskomst

I OECD’s Modeloverenskomst er det klart defineret i artikel 5, stk. 2, litra b, at en filial er, at betragte som

et fast driftssted i modeloverenskomsten og derfor skal fortjenesten behandles i overensstemmelse med

artikel 7.

3.1.3 Opsamling filial

I intern dansk ret er der i SEL § 2C indsat en bestemmelse om registreringspligtige filialer. Bestemmelsen

er faktisk en værnsregel mod hybride transparente enheder og skal modvirke at udenlandske foretagender

kan etablere sig i Danmark uden at betale skat. Konsekvensen er, at disse registreringspligtige filialer bliver

fuldt skattepligtige til Danmark på linje med datterselskaber. Registreringspligtige filialer vil derfor ikke

blive behandlet særskilt i resten af afhandlingen.

Ikke-registreringspligtige filialer skal behandles som faste driftssteder, både efter intern dansk ret og

OECD’s Modeloverenskomst. Derfor behandles filialer og faste driftssteder under ét i resten af

afhandlingen.

61 Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 408
62 Afsnit C.F.8.2.2.5.1 i SKAT’s Juridiske Vejledning 2016-1
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3.2 Definition af fast driftssted

Vi vil i denne del af afhandlingen se på faste driftssteder efter intern dansk ret og efter OECD’s

Modeloverenskomst. Herudover vil vi se på allokeringen af indkomsten til faste driftssteder for senere at

kunne identificere eventuelle forskelle i forhold til datterselskaber.

3.2.1 Definition af fast driftssted efter intern dansk ret

Efter intern dansk ret har Danmark hjemmel til at beskatte et fast driftssted tilhørende et udenlandsk

foretagende, når det faste driftssted er beliggende her i landet. Hjemlen findes i SEL § 2, stk. 1, litra a.

Omfattet af skattepligten er erhverv udøvet om bord på et skib, der er registreret hjemmehørende i Danmark,

hvis erhvervet, såfremt det blev udøvet på land, ville blive anset for at udgøre et fast driftssted. Skattepligten

omfatter endvidere udøvelse af erhvervsvirksomhed gennem et fast driftssted her i landet eller som deltager

i sådan en erhvervsvirksomhed. Omfattet er også indkomst fra løbende ydelser fra et fast driftssted her i

landet, såfremt ydelserne ikke kan anses for at være udbytte, afdrag på tilgodehavender, renter eller

royalties. Bortforpagtning af en erhvervsvirksomhed, anses ligeledes for at være et fast driftssted. Hvad

angår bygge-, anlægs- og monteringsarbejder anses det for at udgøre et fast driftssted fra den første dag

arbejdes påbegyndes. Afhændelse og afståelse af formuegoder i en erhvervsvirksomhed, der udgør et fast

driftssted her i landet er ligeledes skattepligtigt63.

At deltagelse i erhvervsvirksomhed, der udgør et fast driftssted her i landet også bevirker at deltagerne

opnår et fast driftssted, er i kommentarerne til bestemmelsen uddybet således, at udenlandske interessenter

og kommanditister opfattes som om de hver især har et fast driftssted. Interessentskaber og

kommanditselskaber er efter intern dansk ret skattemæssigt transparente, hvilket betyder, at et

interessentskab beliggende i Danmark med udelukkende danske interessenter ikke er et skattesubjekt efter

dansk ret. Skatteretligt ses der bort fra interessentskabet og beskatningen sker hos interessenterne, som hvis

de havde oppebåret indkomsten uafhængigt af interessentskabet. Det er dog interessentskabets

retserhvervelse, der er afgørende for hvornår en indkomst kan beskattes64. At selskabsdeltagere kan blive

skattepligtige af et fast driftssted, som udøves af et personselskab er illustreret i afgørelsen SKM2013.899

SR. Afgørelsen er et bindende svar fra Skatterådet omkring stiftelsen af et kommanditselskab. Spørger

ønskede at vide om de udenlandske deltagere blev skattepligtige af indkomst fra et fast driftssted i Danmark,

hvilket Skatterådet kom frem til var tilfældet. I litteraturen er afgørelsen blevet kritiseret for ikke at inddrage

63 SEL § 2, stk. 1, litra a.
64 Hansen, Søren Friis; Krenchel, Jens Valdemar, 2015, side 116-124
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OECD’s kommentarer, praksis og teori og derfor ikke være udtryk for gældende ret65. Afgørelsen er dog

ikke blevet anket.

Skattepligten for faste driftssteder følger for fysiske personer af KSL § 2, stk. 1, nr. 4 og for selskaber af

SEL § 2, stk. 1, litra a. Her beskrives, hvornår der skal betales skat fra det faste driftssted. Generelt er begge

disse bestemmelser i overensstemmelse med bestemmelserne i OECD’s Modeloverenskomst. I

SKM2013.899.SR har Skatterådet i et bindende svar omkring fastlæggelse af fast driftssted slået fast, at

SEL § 2, stk. 1, litra a fortolkes i overensstemmelse med artikel 5 i OECD’s Modeloverenskomst.

3.2.2 Fast driftssted efter OECD’s modeloverenskomst

Fast driftssted er i OECD’s modeloverenskomst beskrevet i artikel 5. Vi vil nedenfor gennemgå artiklens

stykker samt kommentarer hertil.

3.2.2.1 Gennemgang af artikel 5, stk. 1 - Definition

I OECD’s Modeloverenskomst artikel 5, stk. 1 står følgende:

”I denne overenskomst betyder udtrykket ”fast driftssted” et forretningssted, hvor et foretagendes

virksomhed helt eller delvis udøves.”

I kommentar 1 til OECD’s Modeloverenskomst artikel 5, stk. 1 bliver det beskrevet, at et ”fast driftssted”

er en kontraherende stats ret til at beskatte indkomst som vedrører dette faste driftssted i den kontraherende

stat66. I OECD’s Modeloverenskomst artikel 7 står beskrevet, at indkomst i en kontraherende stat kun kan

beskattes dér, hvis der foreligger et fast driftssted. I OECD’s Modeloverenskomst artikel 7, stk. 2 er

beskrevet, at fortjeneste der kan henføres til det faste driftssted skal allokeres derhen. Dette skal gøres ud

fra nogle vurderings principper omkring brugte aktiver, påtaget risiko og udførte funktioner67. Artikel 7

gennemgås i afsnit 3.3.2.

65 Se for eksempel Wittendorff, Jens, 2014
66 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 1 til artikel 5
67 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, artikel 7 stk. 2
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I kommentar 2 til artikel 5 i OECD’s Modeloverenskomst, er der oplistet tre punkter, som skal være opfyldt

før end, der er tale om et fast driftssted68.

1. Der skal være tale om et forretningssted, som kan være et indrettet lokale med eksempelvis

inventar eller maskiner.

2. Forretningsstedet skal være fast, hvilket vil sige, at det skal være etableret på et sted med en vis

varighed.

3. Til sidst skal der være virksomhedsudøvelse fra det faste driftssted. Her skal for eksempel

personalet, som skal være afhængige af selskabet, udøve deres foretagende i det faste driftssteds

hjemland.

Vi vil forsøge at specificere de tre ovenstående betingelser lidt yderligere med hjælp fra de relevante

kommentarer til artiklerne i OECD’s Modeloverenskomst.

3.2.2.1.1 Forretningssted

Et forretningssted er nærmere specificeret i kommentar 4 til artikel 5 i OECD’s Modeloverenskomst. Her

specificeres det, at et forretningssted kan være flere ting, såsom lokaler, indretning eller installationer som

benyttes til at drive virksomheden. Der er ikke noget krav til, at foretagendet skal eje eller leje disse, men

blot at de skal være til rådighed herfor. Det kan ligeledes være lokaler som ejes af et andet foretagende,

men hvor dette foretagende har fået stillet lokaler til rådighed. I kommentar 4.1 til artikel 5 i OECD’s

Modeloverenskomst er det beskrevet, at selvom foretagendet har et forretningssted som det ulovligt

disponerer over, så vil dette ligeledes kunne anses som et forretningssted. Der er derfor ikke noget krav om,

at foretagendet formelt juridisk skal kunne eje eller anvende forretningsstedet, så længe der bare som

minimum drives forretningsmæssig virksomhed herfra.

For at komme forretningssted lidt nærmere, er der i kommentar 4.2-4.5 til artikel 5 i OECD’s

Modeloverenskomst givet fire eksempler, hvor to statuerer fast forretningssted og to ikke gør. De to

eksempler hvor der ikke er fast forretningssted er følgende:

En sælger som regelmæssigt besøger en kunde på hans kontor for at tale med indkøbschefen udgør ikke et

fast forretningssted for foretagendet, da indkøbschefens kontor ikke står til rådighed for foretagendets

sælger. Det andet foretagende, hvor der ikke blev statueret fast forretningssted, var et transportforetagende

som hver dag gennem en længere periode leverede varer på samme adresse og samme sted på kundens

68 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 2 til artikel 5
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lager. Men her vurderes det, at foretagendets tilstedeværelse var så begrænset, at de heller ikke havde

disposition over lokalet/lageret.

Modsat vil en ansat i et foretagende, som er ude hos en kunde i en længere periode for at kontrollere, at

kontrakter bliver overholdt, have en sådan disposition over dette lokale/kontor at foretagendet må anses for

at have et fast forretningssted. Det andet eksempel hvor der statueres fast forretningssted, er en maler som

tre dage om ugen i to år er ude hos en kunde for at male deres hovedkontor. Han vil have en sådan

tilstedeværelse i bygningen at det må anses som værende et fast forretningssted.

Det kan opsummeres til, at hvis et foretagende har tilstrækkelig tilknytning eller rådighed over en lokation,

uanset om det er foretagendes eget lokale eller hos en kunde, så kan det medføre et fast forretningssted.

3.2.2.1.2 Fast forretningssted

For at komme dette begreb lidt nærmere har vi set på kommentarerne 5 – 5.5 til artikel 5 i OECD’s

Modeloverenskomst. Kommentar 5 beskriver det forhold, at forretningsstedet skal være fast, hvilket vil

sige, at det som hovedregel er uden betydning hvor længe et foretagende er i en kontraherende stat, hvis

ikke forretningsstedet er fast. Der er dog enkelte undtagelser hertil, eksempelvis på entreprise arbejde, der

bliver gennemgået i afsnit 3.2.2.3. Forretningsstedet skal altså være af fast karakter, dog behøver udstyr

som benyttes ikke at være fysisk fastspændt på samme sted, men det er blot et krav, at det benyttes samme

sted. Ved et fast forretningssted kan der dog godt menes flere lokaliteter, hvis de samlet kan opgøres som

en kommerciel og geografisk helhed69. Det kan dog være svært at finde ud af, hvornår der er tale om et eller

to forretningssteder. I kommentar 5.2 til artikel 5 i OECD’s Modeloverenskomst er der lavet et eksempel

med en mine som normalt kan sprede sig over store geografiske områder. Her vil der, på trods af den store

forskel i geografien og det forhold, at det ikke er samme sted som de er hele tiden, være tale om et fast

forretningssted, da det kommercielt og geografisk er én enhed. Der er givet to eksempler mere i denne

kommentar. Et kontorhotel hvor en rådgiver lejer forskellige kontorer fra gang til gang vil også kunne blive

anset som et fast forretningssted, da det geografisk udgør en enhed. Det sidste eksempel i denne kommentar

vedrører en handlende som opsætter sin bod flere steder på samme gågade. Denne handlende må anses for

kun at have ét fast forretningssted, da gågaden må anses som en geografisk enhed.

Dog er der i kommentar 5.3 til artikel 5 i OECD’s Modeloverenskomst beskrevet, at selvom

forretningsstedet anses som værende geografisk ét område så skal der ligeledes være en kommerciel

sammenhæng, såfremt det skal anses som værende et fast forretningssted. I kommentaren er der ligeledes

opstillet et eksempel, hvor det beskrives, hvornår noget anses som at have en kommerciel sammenhæng.

69 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 5.1 til artikel 5
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En malermester som arbejder i en stor kontorbygning, men som arbejder på kontrakter, der er uafhængige

af hinanden, vil ikke have en kommerciel sammenhæng, da det ikke anses som ét projekt men flere

forskellige. Modsat vil malermesteren hvis han kun har lavet én samlet kontrakt og der derved kun er ét

projekt have en kommerciel sammenhæng og samtidig have en geografisk sammenhæng og derved have et

fast forretningssted.

Hvis et forretningssted har en kommerciel sammenhæng men ikke er geografisk sammenhæng, så kan det

ligeledes ikke anses som værende et fast forretningssted. Der er således i kommentar 5.4 til artikel 5 i

OECD’s Modeloverenskomst givet følgende eksempel på et arbejdsområde som har den fornødne

kommercielle sammenhæng men ej den geografiske sammenhæng. Der er tale om en rådgiver som skal

oplære ansatte i en bank med flere filialer. Da filialerne ligger forskellige steder geografisk, så kan der ikke

opnås en geografisk sammenhæng. Der kan opnås en geografisk sammenhæng såfremt rådgiveren havde

været i forskellige lokaler i den samme filial, men ikke når det er forskellige filialer.

3.2.2.1.2.1 Varigheden af det faste forretningssted

For at et forretningssted kan være fast, så skal det ligeledes have en vis varighed og dermed ikke kun være

af midlertidig karakter. Hovedreglen er jævnfør kommentar 6 til artikel 5 i OECD’s Modeloverenskomst,

at det er medlemslandene som selv bestemmer tidsperioden, men at det erfaringsmæssigt sjældent er set, at

der foreligger et fast driftssted såfremt varigheden er under seks måneder. Hovedreglen gælder dog ikke i

alle tilfælde, da der undtagelsesbestemmelser hertil.

Den første undtagelse er, hvis et foretagende er af tilbagevendende karakter. Her skal tidsperioden ikke

opgøres fra gang til gang, men skal opgøres som hele perioden i forhold til det antal gange forretningsstedet

er benyttet, selvom denne periode godt kan løbe over en årrække. I kommentar 6.1 til artikel 5 i OECD’s

Modeloverenskomst står ligeledes, at selvom der er midlertidige afbrydelser, så kan dette ikke anses som

at det faste forretningssted er ophørt.

En anden undtagelse er når et foretagende har en aktivitet som kun foregår i et land. Her anses

forretningsstedet at være fast uagtet at tidsperioden er under 6 måneder. Dette skyldes, at indkomsten fra

denne aktivitet kun kan henføres til det land og derved har den stærkeste tilknytning dertil.

I de tilfælde hvor et forretningssted kun er af kortvarig karakter, kan der stadig godt være tale om et fast

forretningssted. Dette skyldes, at man jævnfør kommentar 6.2 til artikel 5 i OECD’s Modeloverenskomst

skal vurdere, hvorvidt forretningsstedet i de korte perioder det er brugt, har lavet et antal ens aktiviteter som

udføres af den samme eller nært forbundne personer eller selskaber. Det skal vurderes i den sammenhæng,

om det kun er foretaget på denne måde for at omgå perioden på de seks måneder og derved ikke skal have

fast forretningssted eller om de rent faktisk kun har været af midlertidig karakter.
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Hvis et forretningssted derimod ved opstart var planlagt til at vare kortere tid end det kræves, for at opnå et

fast forretningssted og tidsplanen så ikke holder, så kan dette ligeledes anses som værende et fast

forretningssted, såfremt tidsperioden på de seks måneder overskrides70.

Et selskab som ved opstart udgør et fast forretningssted men som grundet en særlig omstændighed som

dødsfald eller fejlinvesteringer ikke opnår en periode på seks måneder, anses stadig som værende et fast

forretningssted71.

3.2.2.1.3 Virksomhedsudøvelse

Den sidste betingelse for at der er tale om et fast driftssted er, at der er virksomhedsudøvelse.

Virksomhedsudøvelse uddybes ikke særskilt i kommentarerne, men der samles op på begrebet fast

forretningssted fra og med kommentar 7.

Det foretagende som benytter sig af det faste driftssted skal herigennem udøve sin virksomheds enten helt

eller delvist. Det er ikke noget krav til, at det skal være af produktiv karakter. Til sidst er det ikke noget

krav, at virksomheden er permanent. Der må gerne være afbrydelser af driften, så længe driften stadig

udøves på et regelmæssigt plan72.

Når det skal afklares, hvem der udfører virksomhed for foretagendet i et andet land, så medgår driftsherren

samt personer, der er i et ansættelsesforhold, samt personer som modtager instrukser fra foretagendet, altså

afhængige repræsentanter73.

3.2.2.1.3.1 Det faste driftssteds opstående og ophør

Kommentar 11 til artikel 5 i OECD’s Modeloverenskomst beskriver, hvornår det faste driftssted opstår og

ophører. Det faste driftssted anses som opstået på det tidspunkt, hvor foretagendet begynder at forberede

den virksomhed, som skal udøves i det faste driftssted. En enkelt undtagelse til dette er, hvis den

virksomhed som forberedelsen var beregnet til, ændres væsentligt og det derved er en helt anden

virksomhed, der skal udøves gennem forretningsstedet, så kan det faste driftssted først anses som opstået

ved udøvelsens begyndelse. Ophør sker når det faste driftssted stopper med at drive virksomhed gennem

dette, og alle handlinger og lignende der vedrørte det faste driftssted er ophørt. Som tidligere nævnt anses

midlertidige afbrydelser af aktiviteten ikke som ophør.

70 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 6.3 til artikel 5
71 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 6.3 til artikel 5
72 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 7 til artikel 5
73 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 10 til artikel 5
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3.2.2.2 Gennemgang af artikel 5, stk. 2 – Positiv afgrænsning

Udtrykket fast driftssted er nærmere specificeret i artikel 5, stk. 2 i OECD’s Modeloverenskomst og er listet

op og omfatter således især følgende:

- ”Et sted, hvorfra foretagendet ledes;

- En filial;

- Et kontor;

- En fabrik;

- Et værksted og

- En grube, en gas- eller oliekilde, et stenbrud eller et andet sted, hvor naturforekomster

udvindes.”

Ovenstående liste er på ingen måde udtømmende, men er blot eksempler på, hvilke steder som umiddelbart

hver for sig kan anses som et fast driftssted såfremt betingelserne i artikel 5, stk. 1 i OECD’s

Modeloverenskomst ellers er opfyldt74. Derudover er der i kommentar 13 til artikel 5 i OECD’s

Modeloverenskomst beskrevet, at ”et sted, hvorfra et foretagende ledes” er nævnt for sig selv, da dette ikke

behøver at være et kontor som ligeledes er nævnt som eksempel.

I kommentar 14 til artikel 5 i OECD’s Modeloverenskomst beskrives, at udvinding af naturforekomster

skal fortolkes bredt og gælder derfor alle naturforekomster, uanset om disse udvindes på land eller i vand.

Efterforskningen til at udvinde naturforekomster er ikke nærmere defineret i artikel 5, stk. 2 i OECD’s

modeloverenskomst, men er beskrevet i kommentar 15 til artikel 5. Denne artikel definerer at

efterforskningen skal underligges kravene i artikel 5, stk. 1 i OECD’s Modeloverenskomst, såfremt intet

andet er aftalt mellem de kontraherende stater. Det betyder, at efterforskningen skal vurderes for de tre

punkter som beskrevet ovenover i artikel 5, stk. 1 i OECD’s Modeloverenskomst. Dog står der ligeledes i

kommentaren, at de to kontraherende stater kan indsætte specielle aftaler omkring dette område, og der er

oplistet tre eksempler, som er følgende, vores kommentar i parentes:

”De (kontraherende stater) kan f.eks. enes om, at et foretagende i en kontraherende stat med hensyn til

efterforskningsvirksomhed på et sted eller i et område i den anden kontraherende stat

 skal antages ikke at have fast driftssted i denne stat, eller

 skal antages at udøve sådan virksomhed i denne anden stat gennem fast driftssted, eller

 skal antages at udøve sådan virksomhed i denne anden stat gennem et fast driftssted, hvis sådan

virksomhed varer længere end en angiven periode”75

74 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 12 til artikel 5
75 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 15 til artikel 5
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Til sidst i kommentaren bliver det slået fast, at de to kontraherende stater ligeledes kan lave en aftale

omkring indkomsten efter andre regler, hvis de ønsker dette, hvorfor der altså i denne situation kan være

forskellige fortolkninger afhængig af hvilken DBO der kigges på.

3.2.2.3 Gennemgang af artikel 5, stk. 3 - Entreprisereglen

Artikel 5, stk. 3 i OECD’s Modeloverenskomst lyder som følgende:

”Et bygnings-, anlægs- eller installationsarbejde skal i sig selv kun medføre, at stedet betegnes som fast

driftssted, hvis det opretholdes mere end 12 måneder.”

Til artikel 5, stk. 3 i OECD’s Modeloverenskomst er der ligeledes kommentarer, og i kommentar 16

beskrives, at som skrevet i artiklen, så kan der kun opstå fast driftssted såfremt arbejdet overstiger 12

måneder. Hvis der er oprettet et kontor eller lignende som bruges i forbindelse med flere projekter, så vil

dette kunne blive anset som et fast driftssted såfremt det ellers overholder betingelserne i artikel 5 i OECD’s

Modeloverenskomst. Såfremt kontoret bliver anset som et fast driftssted, så vil de forskellige

projekter(arbejde) skulle vurderes hver for sig, og vil stadig kun udgøre et fast driftssted såfremt de

overstiger de 12 måneder. Det er derfor kun den fortjeneste som kan henføres til de funktioner som kontoret

varetager, der skal anses for fortjeneste i det faste driftssted.

I kommentar 17 til artikel 5, stk. 3 i OECD’s Modeloverenskomst er udtrykkene ”bygnings-, anlægs- eller

installationsarbejde” nærmere defineret, således at det ikke kun dækker over opførslen af nye bygninger,

men også anlæg af veje, broer, kanaler, tunneler samt renovering af bygninger, veje, broer og lignende.

Eneste krav er, at der ikke kun er tale om blot vedligeholdelse. Installationsarbejde kan eksempelvis være,

installationer af nyt udstyr som en avanceret maskine, og er derved ikke begrænset til kun at vedrøre

installation på et anlægsarbejde.

Kommentar 18 til artikel 5, stk. 3 i OECD’s Modeloverenskomst beskriver nærmere omkring 12 måneders

grænsen. Når det skal vurderes om et projekt har en løbetid på mere eller mindre end 12 måneder, så skal

det gøres på hvert enkelt arbejde/byggeri. En entreprenør kan derfor godt have lavet et arbejde på 11

måneder, og derefter starte på et andet projekt som ikke har noget med det første at gøre, uden at han

kommer over 12 måneders grænsen. Dette skyldes, at hvert arbejde/byggeri skal vurderes hver for sig. Der

er lavet et eksempel i kommentaren omkring opførslen af rækkehuse, som skal anses som et projekt selvom

det er forskellige personer, der har afgivet ordrer herpå. Dette skyldes, at et arbejde/byggeri skal vurderes

ud fra en kommercielt og geografisk sammenhæng, som der vil være i ovenstående eksempel. Hvis en

hovedentreprenør forsøger at komme under 12 måneders reglen ved at lave forskellige kontrakter i flere

selskaber der dog har samme ejer, så giver denne kommentar landene ret til at lave løsninger på dette, når
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DBO’er eller andre aftaler indgås. Ovenstående konstruktion af arbejdet vil også, afhængig af

omstændighederne, kunne komme ind under antimisbrugsregler, som de forskellige lande har lavet.

For at kunne måle om et arbejde/byggeri er over eller under 12 måneder, er der i kommentar 19 til artikel

5, stk. 3 i OECD’s Modeloverenskomst angivet, hvornår arbejdet begynder og om eventuelle afbrydelser

har betydning for 12 måneders perioden. Det er defineret, at der foreligger en byggeplads fra det tidspunkt

entreprenøren begynder sit arbejde, hvilket også inkluderer det forberedende arbejde (dette skal dog være i

det land, hvor arbejdet skal foregå). Hovedreglen er herefter, at arbejdet forsætter til det er afsluttet eller

opgaven er opgivet. Midlertidige standsninger i byggeriet på grund af enten vejret eller manglende

materialer, har ingen betydning for opgørelsen af perioden. Disse midlertidige standsninger tæller med i

den samlede tidsperiode. Hvis en hovedentreprenør har ansvaret for byggeriet og han bruger

underentreprenører, så vil disse underentreprenører arbejdstid indgå i hovedentreprenørens samlede

tidsperiode. Derudover vil underentreprenøren også selv skulle opgøre om denne har brugt mere eller

mindre end 12 måneder på byggeriet.

3.2.2.4 Gennemgang af artikel 5, stk. 4 – Negativ afgrænsning

Der er enkelte undtagelser til, om der foreligger et fast driftssted selvom de øvrige betingelser i artikel 5 i

OECD’s Modeloverenskomst er opfyldt. Disse undtagelser omhandler indretning af lokaler som kun bruges

til lager, udlevering af varer og lignende aktiviteter. Disse undtagelser er beskrevet i artikel 5, stk. 4 i

OECD’s Modeloverenskomst, der lyder som følger:

”Uanset foranstående bestemmelser i denne artikel skal udtrykket ”fast driftssted” ikke omfatte:

a) Anvendelsen af indretninger udelukkende til oplagring, udstilling eller udlevering af varer

tilhørende foretagendet;

b) Opretholdelsen af et varelager, tilhørende foretagendet, udelukkende til oplagring, udstilling

eller udlevering;

c) Opretholdelsen af et varelager, tilhørende foretagendet, udelukkende til bearbejdelse eller

forædling hos et andet foretagende;

d) Opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende for at foretage indkøb af varer eller

fremskaffe oplysninger til foretagendet;

e) Opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende i det øjemed at udføre anden virksomhed af

forberedende eller hjælpende art for foretagendet;

f) Opretholdesen af et fast forretningssted udelukkende med henblik på en kombination af de under

litra a - e nævnte formål, forudsat at virksomheden på det faste forretningssted, der er et resultat

af denne kombination, er af forberedende eller hjælpende art.”
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I kommentar 21 til artikel 5, stk. 4 i OECD’s Modeloverenskomst er kort beskrevet, at de oplistede

eksempler er undtagelser fra artikel 5, stk. 1 i OECD’s Modeloverensomst og at alle de ovenstående punkter

har det fællestræk, at de er enten af forberedende eller hjælpende art. Til sidst i kommentaren er beskrevet,

at artikel 5, stk. 4 i OECD’s Modeloverenskomst har til formål at udelukke en kontraherende stat fra at

beskatte, hvis det faste forretningssted kun er af hjælpende eller forberedende art.

For at kunne bestemme hvornår en virksomhed er af forberedende eller hjælpende karakter, er det i

kommentar 24 til artikel 5, stk. 4 i OECD’s Modeloverenskomst præciseret, hvornår der kan være tale om

forberedende og hjælpende karakter og hvornår der ikke kan. Afgørelsen om der tale om hjælpende eller

forberedende karakter er noget, som skal vurderes fra gang til gang. Det mest afgørende kriterium er, om

det faste forretningssted udgør en væsentlig og betydningsfuld del af det samlede foretagende. Derudover

vil der aldrig være tale om, at et fast forretningssted er af hjælpende eller forberedende karakter, hvis dets

formål er identisk med det samlede foretagendes formål. Et eksempel herpå er, hvis det samlede

foretagendes formål er at håndtere patenter og goodwill, så vil det faste forretningssted ikke kunne opnå at

være af hjælpende eller forberedende karakter, hvis det har samme formål. Dette til trods for, at det normalt

vil kunne gå ind under artikel 5, stk. 4 litra e i OECD’s Modeloverenskomst. Hvis et fast forretningssted

udøver kontrol med andre dele af et foretagende, så vil dette ligeledes betyde, at der er tale om et fast

driftssted. Til sidst vil der være tale om et fast driftssted, såfremt der bliver udøvet ledelse herfra, da dette

uanset størrelsen af området, der bliver styret fra forretningsstedet vil være en del af det samlede

foretagendes formål/aktivitet.

I kommentar 25 til artikel 5, stk. 4 i OECD’s Modeloverenskomst er derudover beskrevet, at såfremt et

forretningssted udleverer reservedele til en kunde, så vil det være af hjælpende karakter, men hvis

forretningsstedet hjælper med service eller reparationer, så vil der blive tale om et fast driftssted.

Artikel 5, stk. 4 litra e i OECD’s Modeloverenskomst gør det klart, at forretningsstedet kun må være

forberedende eller hjælpende for det foretagende, der ejer forretningsstedet. Dette er specificeret i

kommentar 26 til artikel 5, stk. 4 i OECD’s Modeloverenskomst. Det vil altså sige, at hvis der sker

forberedende eller hjælpende ydelser til andre selskaber end det foretagende, der ejer forretningsstedet så

kan artikel 5, stk. 4 litra e i OECD’s Modeloverenskomst ikke bruges. Dette sker også selvom ydelserne er

leveret til et søsterselskab.

Kommentar 27 og 27.1 til artikel 5, stk. 4 i OECD’s Modeloverenskomst beskriver noget omkring artikel

5, stk. 4, litra f i OECD’s Modeloverenskomst. Det beskrives, at de stater der måtte ønske at tillade den

kombination som nævnt i bestemmelsen kan vælge at se bort fra den sidste del, således at kombinationen

ikke samlet set behøver at være af forberedende eller hjælpende art, så længe den blot overholder resten af

bestemmelsen omkring, at det skal være en kombination af litra a - e. Hvis et foretagende har flere
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forretningssteder, så skal disse ikke ses som samlet, medmindre de stedligt eller organisatorisk hænger

sammen.

Såfremt et fast forretningssted bruges til både aktiviteter, der er omtalt i undtagelsesbestemmelserne og

andre aktiviteter som ikke er omtalt i undtagelsesbestemmelserne, så vil hele det faste forretningssted være

et fast driftssted76.

3.2.2.5 Gennemgang af artikel 5, stk. 5 og stk. 6 - Agentreglen

Det er ikke kun, hvis et foretagende fysisk har et fast forretningssted, at der kan være tale om et fast

driftssted. Hvis et foretagende benytter sig af en agent eller lignende repræsentanter, så vil dette også kunne

medføre et fast driftssted for foretagendet. Repræsentanten skal vurderes for om denne er uafhængig af

foretagende eller ej. I artikel 5, stk. 5 og stk. 6 i OECD’s Modeloverenskomst er bestemmelserne omkring

dette og de er følgende:

”Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2, hvor en person – med undtagelse af en sådan uafhængig

repræsentant, for hvem stk. 6 finder anvendelse – der udøver virksomhed for et foretagende, har, og

sædvanligvis udøver, en fuldmagt i en kontraherende stat til at indgå aftaler i foretagendets navn, skal dette

foretagende anses for at have fast driftssted i denne stat med hensyn til enhver virksomhed, som han

foretager for foretagendet, medmindre hans virksomhed er begrænset til sådanne, som nævnt i stk. 4, som,

hvis den udøves gennem et fast forretningssted, ikke ville gøre dette faste forretningssted til et fast driftssted

i henhold til bestemmelserne i pågældende stykke.”77

”Et foretagende anses ikke for at have fast driftssted i en kontraherende stat, blot fordi det driver forretning

i den stat gennem en mægler, kommissionær eller anden uafhængig repræsentant, såfremt disse personer

handler inden for rammerne af deres sædvanlige forretningsvirksomhed.”78

Ifølge kommentar 31 til artikel 5, stk. 5 i OECD’s Modeloverenskomst, så fastslår denne bestemmelse et

almindeligt accepteret princip om, at et foretagende skal anses for at have et fast driftssted, såfremt en

person under visse betingelser handler på foretagendets vegne, selvom dette foretagende ikke har fast

driftssted i denne stat. Bestemmelsen giver derfor den stat, hvor virksomhedsudøvelsen er, ret til at beskatte

den indkomst, som hidrører derfra.

Hvornår en person kan anses for at være repræsentant for foretagendet er nærmere specificeret i kommentar

32 til artikel 5, stk. 5 i OECD’s Modeloverenskomst. Personer som kan udgøre et fast driftssted for

76 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 30 til artikel 5
77 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, artikel 5, stk. 5
78 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, artikel 5, stk. 6
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foretagendet er repræsentanter og kan være personer som er ansat, men også personer som ikke er ansatte.

Personer kan i dette tilfælde dække over både fysiske personer, men også juridiske personer, herunder

selskaber. Samtidig er det ikke nødvendigt, at personen er hjemmehørende i den stat, hvor udøvelsen

foregår. Der bliver dog lagt vægt på, at personen har en fuldmagt og kan binde virksomheden. Ordet

fuldmagt, og i hvilke situationer den binder foretagende med et fast driftssted, er nærmere beskrevet i

kommentar 32.1, 33 og 33.1 til artikel 5, stk. 5 i OECD’s Modeloverenskomst. Det er ikke nødvendigt med

en skriftlig fuldmagt, så længe repræsentanten binder foretagendet, uanset om det sker i foretagendes eget

navn eller i repræsentantens. Der skal kigges på, hvilke steder at repræsentanten har fuldmagt for

foretagendet, for hvis det kun omhandler fuldmagt til at ansætte folk eller styre et lager, så vil dette ikke

betyde fast driftssted for foretagendet. Der skal være tale om fuldmagt til binde foretagendet på dets

egentlige forretningsområder. Hvis eksempelvis en repræsentant står for alle de indledende samtaler og

kontraktforhandlinger med en kunde, men hvor en anden person er underskriver, så vil dette stadig betyde

at repræsentanten i sådan en grad har været involveret i salgsprocessen, at han vil udgøre et fast driftssted

for foretagendet. Til sidst skal det vurderes hvor tit repræsentanten bruger sin fuldmagt til binde

foretagendet, da dette skal foregå regelmæssigt og ikke kun må være kortvarigt. Der kigges derfor på en

tidsperiode og på hvor tit, der sker aktiviteter. Det er ikke nærmere defineret i kommentarerne hvor tit

fuldmagten skal anvendes før der bliver tale om et fast driftssted, men dette er noget, som bliver vurderet

fra sag til sag.

3.2.2.5.1 Uafhængig agent/repræsentant

Hvis repræsentanten handler inden for sin egen virksomheds sædvanlige rammer, så vil der ikke opstå fast

driftssted for foretagendet, der benytter denne repræsentant. Dette er nærmere beskrevet i kommentar 36

og 37 til artikel 5, stk. 6 i OECD’s Modeloverenskomst. Der er to krav som skal være opfyldt for at en

person/repræsentant kan komme ind under denne bestemmelse og det er:

a) ”han er uafhængig af foretagendet både juridisk og økonomisk og

b) han handler inden for sin sædvanlige erhvervsvirksomheds rammer, når han handler på

foretagendets vegne.”79

De to krav som skal være opfyldt er nærmere konkretiseret i kommentarerne 38 – 38.8 til artikel 5, stk. 6 i

OECD’s Modeloverenskomst.

79 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 37 til artikel 5
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Vi vil ud fra ovenstående kommentarer, se på hvornår en person kan anses som værende uafhængig. Dette

afgøres af hvor meget denne repræsentant er forpligtet af det foretagende vedkommende hjælper. Hvis

repræsentanten er underlagt en detaljeret instruktion og der bliver ført kontrol med repræsentanten, så taler

dette imod, at han er uafhængig af foretagendet. Den uafhængige repræsentant vil dog typisk stadig være

ansvarlig for sit arbejde og de resultater som denne har over for foretagendet. Repræsentanten vil dog selv

skulle tilrettelægge sit arbejde og vil som tidligere nævnt ikke skulle modtage instrukser eller være

underlagt kontrol for den måde arbejdet udføres på. Foretagendet stoler på, hvordan repræsentanten udfører

arbejdet, og at denne er dygtig til dette. Derudover skal repræsentanten have begrænsninger i forhold til,

hvor meget han udfører for foretagendet, modsat en afhængig repræsentant som ikke vil være underlagt

samme begrænsninger, da denne indirekte arbejder for foretagendet. En uafhængig repræsentant kan godt

løbende informere foretagendet omkring, hvad denne foretager sig, uden at denne vil blive anset som

værende afhængig. Den eneste undtagelse hertil er, hvis repræsentanten kun giver denne oplysning for at

få accept fra foretagendet, så vil repræsentanten nemlig anses som værende afhængig. En lige så væsentlig

del af vurderingen er, hvem der bærer risikoen for det udførte. Hvis det er foretagendet selv, så taler dette

også imod, at der er tale om en uafhængige repræsentant. Derudover kigges der også på det antal kunder

som repræsentanten arbejder for. Jo færre kunder, jo større er risikoen for at denne er afhængig, dog skal

denne ikke ses alene, men skal være en del af en samlet vurdering af repræsentanten hvor ovenstående

forhold vægter højere.

Hvis eksempelvis en kommissionær kun sælger foretagendets varer i sit eget navn, så kan vedkommende,

hvis de øvrige bestemmelser overholdes, være uafhængig. Udøver kommissionæren udover dette også en

del af foretagendets arbejde ved at have en fuldmagt fra dette, hvor han kan afslutte kontrakter og lignede

for foretagendet, så vil han være afhængig, da dette vil gå ud over hans normale forretningsområde.

3.2.2.6 Gennemgang af artikel 5, stk. 7 – Afgrænsning i forhold til datterselskab

Det sidste artikel 5 omkring fast driftssted beskriver er, at bare fordi et moderselskab har et datterselskab i

en anden kontraherende stat så vil dette datterselskab ikke nødvendigvis være et fast driftssted for

moderselskabet. Bestemmelsen lyder som følgende:

”Den omstændighed, at et selskab, hjemmehørende i en af de kontraherende stater, behersker eller

beherskes af et selskab, som er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, eller som (enten gennem

et fast driftssted eller på anden måde) udøver forretningsvirksomhed i den anden stat, skal ikke i sig selv

bevirke, at et af de to selskaber anses for et fast driftssted for det andet”80

80 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, artikel 5, stk. 7
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Som i de andre er følgende bestemmelse beskrevet yderligere i kommentarerne hertil. I den første

kommentar hertil, som er kommentar 40 til artikel 5, stk. 7 i OECD’s Modeloverenskomst, står der, at det

er generelt accepteret, at et datterselskab ikke udgør et fast driftssted for moderselskabet. Grunden til dette

er, at et datterselskab er en juridisk enhed og, vil derfor skattemæssigt være uafhængig af moderselskabet.

I kommentar 41 og 41.1 til artikel 5, stk. 7 i OECD’s Modeloverenskomst, er der dog lavet enkelte

undtagelser til hvornår et moderselskab alligevel kan opnå fast driftssted i det land, hvor datterselskabet er

beliggende. Den første omhandler situationen hvor et moderselskab benytter datterselskabets lokaler til at

udøve deres egen virksomhed i gennem. Det andet eksempel er, hvor et datterselskab har fuldmagt til på

vegne af moderselskabet, at binde dette i kundeforhold. Kravene som ellers gør sig gældende i artikel 5 i

OECD’s Modeloverenskomst, skal ligeledes været opfyldt før end moderselskabet får fast driftssted i

landet, hvor datterselskabet er beliggende. Det samme princip gør sig gældende for såvel moderselskabet,

men også andre selskaber i en multinational koncern. Hvert enkelt selskab skal vurderes for sig, når det

skal fastlægges, om der er tale om fast driftssted. Der skal dog ses bort fra situationen, hvor et søsterselskab

sælger varer eller tjenesteydelser til et andet selskab, hvor dette er med til at give en økonomisk fordel, da

dette ikke vil betyde et fast driftssted jævnfør kommentar 42 til artikel 5, stk. 7 i OECD’s

Modeloverenskomst.

3.2.2.7 Afgrænsning af fast ejendom i forhold til fast driftssted efter OECD’s Modeloverenskomst

artikel 6

Vi har valgt kort at beskrive artikel 6 i OECD’s Modeloverenskomst for at belyse, at fast ejendom ikke skal

sidestilles med fast driftssted, men tolkes særskilt.

Det fastslås i artiklen, at fast ejendom skal beskattes i den stat, hvor den er beliggende. Begrebet fast

ejendom skal fortolkes efter lovgivningen i beliggenhedsstaten. Ved fast ejendom forstås dog altid

landbrug, skovbrug, tilbehør til fast ejendom, besætning og redskaber, der anvendes i landbrug og skovbrug,

rettigheder omfattet af almindelig lovgivning om fast ejendom, brugsrettigheder til fast ejendom, herunder

rettigheder til faste eller variable ydelser for udnyttelsen eller retten til at udnytte mineralforekomster81.

Skibe, både og luftfartøjer skal aldrig opfattes som fast ejendom. I artikel 6, stk. 3 bestemmes det, at reglerne

finder anvendelse på indkomst uanset anvendelsen af ejendommen, såsom udlejning, salg og direkte brug.

Artiklen bestemmer ikke hvordan indkomsten skal opgøres. Det overlades derfor til de interne regler i

beliggenhedsstaten at afgøre det. Det vil for Danmarks vedkommende betyde, at der skal opgøres en

nettoindkomst efter LL § 33 F82. I bestemmelsens stk. 4 fremgår det, at beskatningsret af fast ejendom har

81 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, artikel 6, stk. 2.
82 Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 156
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forrang for reglerne om fast driftssted. På denne måde beskattes fast ejendom altid i beliggenhedsstaten,

selvom der ikke er et fast driftssted i denne stat. Når kildelandet tildeles beskatningsretten skal

domicillandet lempe efter modeloverenskomstens artikel 23.

3.2.3 Sammenligning af fast driftssted efter intern dansk ret og OECD’s Modeloverenskomst

Faste driftssteder er begrænset skattepligtige til Danmark efter SEL § 2, stk. 1, litra a. I dansk ret er begrebet

fast driftssted ikke videre defineret i loven. Dog opremses der i bestemmelsen nogle eksempler på, hvad

der altid er et fast driftssted. Det omfatter;

 Udøvelse af erhverv om bord på et dansk skib, hvor erhvervet ville være omfattet af begrebet ”fast

driftssted”, hvis det var blevet udført på land

 Deltagelse i erhverv med fast driftssted her i landet

 Indkomst i form af løbende ydelser og/eller salg af virksomhed her i landet, medmindre ydelserne

kan anses for at være udbytte, afdrag på et tilgodehavende, renter eller royalties

 Bortforpagtning af en virksomhed, der udgør et fast driftssted

 Bygge-, anlægs- og monteringsarbejder udgør et fast driftssted fra første dag

 Avance ved afståelse, afhændelse eller opgivelser af formuegoder i det faste driftssted omfattes af

skattepligten.

I § 2, stk. 6 fastslås, at salgsvirksomhed udelukkende i form af fjernsalg af en repræsentant med fuldmagt

ikke medfører fast driftssted.

Begrebet fast driftssted er således ikke entydigt og udtømmende specificeret i loven som eksempelvis

royalties er det i KSL § 65 C. Det gør, at begrebet er dynamisk og udvikler sig i takt med retspraksis på

området. Som fortolkningsbidrag til den danske tekst, kan OECD’s Modeloverenskomst inddrages, hvor

begrebet er lidt nærmere defineret, især i kommentarerne. Det ses også i Skatterådets bindende svar i

SKM2013.899.SR, at SEL § 2, stk. 1, litra a efter Rådets opfattelse skal fortolkes i overensstemmelse med

artikel 5 i OECD’s Modeloverenskomst. Dette kan illustreres med et kort eksempel:

Et bygge-, anlægs- og monteringsarbejde kan godt fortolkes efter OECD’s Modeloverenskomst for at

fastslå, om arbejdet udgør et fast driftssted. Men i OECD’s Modeloverenskomst udgør et anlægsarbejde

først et fast driftssted efter 12 måneder, mens det allerede fra første dag udgør et fast driftssted efter intern

dansk ret. Derfor må denne tidsbegrænsning gælde, uagtet at resten af bestemmelsen fortolkes efter artikel

5.

Da intern dansk ret i forbindelse med fastlæggelse af fast driftssted lægger sig op ad OECD’s

Modeloverenskomst, kan det ses, jævnfør artikel 6, at fast ejendom aldrig kan udgøre et fast driftssted.



Side 49 af 122

Eftersom definitionen af fast driftssted efter intern dansk ret og OECD’s Modeloverenskomst nu er fastlagt,

kan vi se på, hvorledes indkomst allokeres til det faste driftssted.

3.3 Allokering af indkomst i et fast driftssted

I denne del af afhandlingen ser vi på, hvorledes indkomst allokeres til det faste driftssted efter intern dansk

ret og OECD’s Modeloverenskomst og foretager en sammenligning af bestemmelserne.

3.3.1 Allokering af indkomst til et fast driftssted efter intern dansk ret

Indkomsten i det faste driftssted skal opgøres efter principperne i SEL § 2, stk. 2. I bestemmelsen fremgår

det, at indkomsten skal være lig den indkomst det faste driftssted kunne have opnået, hvis det havde været

et særskilt og uafhængigt foretagende, beskæftiget med samme eller lignende virksomhed, under de samme

eller lignende vilkår. Herunder skal også inddrages transaktioner med andre dele af det hovedforetagende

som det faste driftssted er en del af. Der skal tages hensyn til de funktioner det faste driftssted udfører, og

de aktiver det anvender samt de risici, det har påtaget sig.

I 2. pkt. i bestemmelsen fremgår det, at såfremt der er indgået en DBO med den stat hvor hovedforetagendet

er hjemmehørende og bestemmelsen om opgørelsen af indkomsten afviger fra hovedreglen i 1. pkt., skal

allokeringen af indkomst dog ske efter bestemmelserne i den pågældende DBO. Af kommentarerne til

bestemmelsen fremgår det, at 2. pkt. retter sig mod de DBO’er, der er indgået efter OECD’s

Modeloverenskomst før 2010, hvor artikel 7 i modeloverenskomsten blev ændret.

Vi vil nu gennemgå OECD’s Modeloverenskomst i forbindelse med allokeringen af indkomst til et fast

driftssted. I den sammenhæng vil vi komme ind på bestemmelserne i artikel 7 både før og efter 2010.

3.3.2 Allokering af indkomst til et fast driftssted efter OECD’s Modeloverenskomst

Når vi kigger på OECD’s Modeloverenskomst er allokeringen af indkomsten nærmere bestemt i artikel 7.

Der er sket en større ændring af bestemmelsen i 2010. Da en stor del af de indgåede DBO’er er indgået før

2010, er det fortsat relevant at kende ordlyden af den tidligere artikel 7 og kommentarerne til denne, da det

er disse, der skal tillægges betydning ved fortolkningsspørgsmål i ældre DBO’er. Vi vil derfor se på

bestemmelsen som den er i modeloverenskomsten for 2014, og som den var før 2010 (2008-udgaven af

OECD’s Modeloverenskomst).
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3.3.2.1 Artikel 7 i den gældende modeloverenskomst - Indkomstallokering

Denne bestemmelse fastsætter beskatningsretten til indkomst fra faste driftssteder. Artikel 7 fastsætter

allokeringen af indkomst til det faste driftssted.

Det følger af stk. 1, at domicilstaten har beskatningsretten til erhvervsindkomst, hvis ikke denne kan

henføres til et fast driftssted i kildelandet83. Når kildelandet tildeles beskatningsretten, vil domicillandet

skulle lempe efter art. 23.

Stk. 2-4 i bestemmelsen fastsætter, hvorledes indkomsten skal opgøres i det faste driftssted. Der er således

fælles regler, der skal sikre at domicilland og kildeland allokerer indkomsten ens. Dette modvirker

dobbeltbeskatning og dobbelt ikke-beskatning. Nogle lande har tidligere haft den opfattelse, at et fast

driftssted udgjorde sådan en tiltrækningskraft at al indkomst i et land, hvor der er et fast driftssted, ville

skulle henføres til det faste driftssted84. Dette princip er ikke gældende i den nuværende praksis for DBO’er

udarbejdet efter OECD’s Modeloverenskomst. Det følger af art. 7, stk. 1, at indkomsten skal kunne henføres

til det faste driftssted, og det fremgår tydeligt i kommentar 12 til bestemmelsen, at en regel om force of

attraction ikke finder anvendelse. Efter gældende praksis er der således ikke mulighed for at tillægge et fast

driftssted en sådan tiltrækningskraft at yderligere indkomst fra beliggenhedsstaten kan siges at tilfalde det

faste driftssted.

Allokeringen af indkomst skal efter den gældende modeloverenskomst ske ud fra den direkte metode.

Allokering efter den direkte metode har den effekt, at der kan henføres et overskud til det faste driftssted,

selvom globalindkomsten for hovedforetagendet er et underskud. Dette er ikke muligt ved anvendelse af

en indirekte fordelingsmetode. Ved den direkte metode fordeles indkomsten mellem foretagendet som

helhed og det faste driftssted ud fra to grundlæggende principper; selvstændighedsfiktion og

armslængdeprincippet. Selvstændighedsfiktion skal opfattes på den måde, at det faste driftssted i

forbindelse med allokeringen skal opfattes som om det var et selvstændigt rets- og skattesubjekt. Det

medfører endvidere at transaktioner mellem det faste driftssted og hovedforetagendet skal afregnes til

priser, som var det handel mellem uafhængige parter, altså armslængdepriser85. Armslængdepriser skal i

denne forbindelse forstås ud fra samme principper som i OECD’s Modeloverenskomst art. 9, stk. 1 om

transfer pricing.

83 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, artikel 7, stk. 1
84 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 12 til artikel 7, stk. 1
85 Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 178
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3.3.2.1.1 Ubegrænset selvstændighedsfiktion

Selvstændighedsfiktionen kan være ubegrænset, hvorved det faste driftssted i alle sammenhænge skal anses

for at være en selvstændig enhed. Indkomstopgørelsen vil derfor ikke adskille sig væsentligt fra

indkomstopgørelsen i et datterselskab86.

Denne ubegrænsede selvstændighedsfiktion kommer blandt andet til udtryk i kommentarerne til OECD’s

Modeloverenskomst art. 7, stk. 2, hvorefter den fortjeneste der skal henføres til det faste driftssted skal

være: ”… den fortjeneste, som et fast driftssted kan forventes at opnå, hvis det var et adskilt og uafhængigt

foretagende, beskæftiget med de samme eller lignende aktiviteter under samme eller lignende vilkår, under

hensyntagen til de udførte funktioner, anvendte aktiver og påtagne risici gennem det faste driftssted og

gennem andre dele af foretagendet. Endvidere præciserer stykket, at reglen finder anvendelse på

transaktioner mellem det faste driftssted og de andre dele af foretagendet.”87

Endvidere ses den ubegrænsede selvstændighedsfiktion uddybet yderligere i kommentarerne, hvor det

fremgår: ”… at fortjenesten fastsættes under den fiktion, at det faste driftssted er et separat foretagende og

at et sådant foretagende både er uafhængigt af resten af foretagendet, som det er en del af og enhver anden

person.”88

Ovenstående kan medvirke til, at der skal henføres omkostninger til foretagende som rent juridisk ikke er

tilstede. Det kan eksempelvis være nødvendigt at ansætte en fiktiv leje mellem det faste driftssted og

hovedforetagendet for en bygning som konkret skal anses for ejet af hovedforetagendet. Det kan også være,

at en fiktiv rente mellem det faste driftssted og hovedforetagendet kan fratrækkes indkomsten i det faste

driftssted, selvom der reelt aldrig har været betalt en rente, fordi det faste driftssted rent juridisk er en del

af samme foretagende. Den fiktive rente medfører derfor ikke, at der en rente som skal behandles efter

OECD’s Modeloverenskomsts art. 11, stk. 1 og stk. 289.

3.3.2.1.2 Begrænset selvstændighedsfiktion

Selvstændighedsfiktionen kan også være begrænset. Ved denne metode anerkendes det, at det faste

driftssted ikke er uafhængigt af hovedforetagendet og transaktioner mellem hovedforetagendet og det faste

driftssted, der ikke vedrører kerneforretningen skal ikke medtages i indkomstopgørelsen, det kan for

eksempel være rentebetalinger90. Den begrænsede selvstændighedsfiktion var indtil 2008-versionen af

86 Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 179
87 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 15 til artikel 7, stk. 2
88 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 16 til artikel 7, stk. 2
89 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 28 til artikel 7, stk. 2
90 Se Højesterets dom i TfS 1993, 7H (Texaco)
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OECD’s Modeloverenskomst den gældende bestemmelse. Da de fleste af Danmarks DBO’er er indgået

tidligere, kan den begrænsede selvstændighedsfiktion stadig være relevant i forbindelse med statisk og

dynamisk fortolkning. Fra 2010 er OECD’s Modeloverenskomst ændret, så det nu er den ubegrænsede

selvstændighedsfiktion, der anlægges.

3.3.2.1.3 Indkomstallokering

Ved allokering af indkomst efter den indirekte metode, skal der opgøres en globalindkomst for foretagendet.

Når indkomsten er opgjort skal den fordeles mellem hovedvirksomheden og faste driftssteder ud fra en

relevant fordelingsnøgle, for eksempel omsætning. Herved er det således ikke muligt, at et fast driftssted

opnår et overskud, mens globalindkomsten er negativ91.

Uanset om der anlægges en betragtning om en begrænset eller ubegrænset selvstændighedsfiktion, skal

indkomstallokeringen følge de principper der følger af ”The Authorised OECD Approach” anført i

rapporten ”Attribution of Profits to Permanent Establishments”92.

Efter denne metode skal allokeringen ske efter to trin. Det første trin består af, at afgrænse det faste

driftssted som var det en selvstændig enhed. Det andet trin omhandler fastsættelse af armslængdepriser.

Ved trin et skal der foretages en faktum- og funktionsanalyse for at fastslå, hvor meget indkomst der kan

henføres til det faste driftssted. Der skal anvendes en sekstrinmodel, hvor trinene er som følger:

Trin 1 – funktioner Hvilke funktioner og aktiviteter udfører det faste

driftssted

Trin 2 – risici Hvilke risici har det faste driftssted påtaget sig

Trin 3 – aktiver Hvilke aktiver anvender det faste driftssted

Trin 4 – rettigheder og forpligtelser Fordeling af rettigheder og forpligtelser mellem

hovedforetagendet og det faste driftssted

Trin 5 – driftskapital Allokering af egenkapital til det faste driftssted

Trin 6 – interne transaktioner Anerkendelse af interne transaktioner

Figur 493

91 Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, 177-178
92 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 19 til artikel 7, stk. 2 og kommentar 17 til artikel
7, stk. 2 efter 2008-versionen
93 Tilvirkning efter Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 183 sammenholdt med
OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 21 til artikel 7, stk. 2.
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Trin 1 kræver en identifikation af de funktioner det faste driftssted udfører. Det kan være væsentlige

personfunktioner og hjælpefunktioner. Væsentlige personfunktioner har betydning for allokeringen af risici

og aktiver, mens hjælpefunktioner har betydning for interne afregningspriser på armslængdevilkår.

I trin 2 skal risici fordeles ud fra de væsentlige personfunktioner der indebærer risici. Risiciene fordeles

derved til det sted, hvor den pågældende risici accepteres som et led i den daglige drift. Risici indebærer

derudover risikoen for aktivers undergang, tab på debitorer og andre lignende driftsmæssige risici94.

Trin 3 omhandler fordelingen af aktiver. Da et fast driftssted ikke er et særskilt retssubjekt, vil det ofte ikke

være registreret som ejer af aktiverne. Materielle aktiver indebærer sædvanligvis ikke vanskeligheder, da

de skal fordeles dertil, hvor de anvendes. Ved immaterielle og finansielle aktiver og omsætningsaktiver må

fordelingen i stedet bero på en indirekte fordeling ud fra de væsentlige personfunktioner. Der sondres

mellem det juridiske og økonomiske ejerskab til aktiver. Det juridiske ejerskab kan ikke danne grundlag

for allokeringen af aktiver, da det faste driftssted ikke vil udgøre en selvstændig juridisk enhed. I stedet

skal der ses på det økonomiske aspekt og dermed hvilken del af foretagendet, der har nytte af aktiver og

anvender dem som et led i indkomstskabelsen95.

I trin 4 fordeles rettigheder og forpligtelser ud fra en sondring af, om det er det faste driftssted eller

hovedforetagendet, der udgør modparten i en ekstern aftale eller transaktion.

Trin 5 fastsætter hvorledes uforrentet driftskapital skal allokeres til det faste driftssted. Det sker ud fra en

vurdering af aktivernes værdi og en eventuel risiko tilknyttet aktiverne. Driftskapitalen skal opgøres så den

i nødvendigt omfang understøtter de aktiver og den risiko, der er tilknyttet det faste driftssted. Differencen

mellem aktiverne og driftskapitalen udgør den fremmedkapital, der kan forrentes og fradrages. Omkring

allokeringen af kapital henvises til afsnit 3.3.2.3.

I trin 6 skal de interne transaktioner identificeres, herunder fastlæggelse af arten af de transaktioner som

anerkendes mellem hovedforetagendet og det faste driftssted. Interne transaktioner skal kun anerkendes,

hvis der forekommer en begivenhed af økonomisk relevans, som for eksempel overførsel af varer eller

tjenesteydelser. Dette skal være i tråd med de funktioner og aktiviteter som det faste driftssted udfører.

Anlægges der en begrænset selvstændighedsfiktion, skal der ske en yderligere begrænsning, så det kun er

interne transaktioner vedrørende kerneforretningen, der anerkendes96. Driftsfremmede transaktioner kan

derfor ikke medtages som en del af indkomstopgørelsen i det faste driftssted.

94 Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 184-185
95 2010 Report on the attribution of profits to permanent establishments, pkt. 18, side 16
96 Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 185
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Der vil for interne transaktioner mellem et fast driftssted og hovedforetagendet være et øget behov for at

undersøge transaktionerne og fastlægge hvortil fortjeneste skal allokeres. Dette er begrundet i den

manglende juridiske adskillelse, der ellers ville være mellem to foretagender97.

Det er national ret, der er afgørende for hvilke omkostninger, der kan fradrages i det faste driftssted. Dog

skal bestemmelserne i den enkelte overenskomst og i særdeleshed art. 24, stk. 3 om diskriminering

iagttages. Overenskomsten fordeler således beskatningskompetencen, men tager ikke stilling til opgørelsen

af den skattepligtige indkomst. Fordi der ikke er sket en harmonisering af skatteregler på tværs af

landegrænser, vil indkomsten der allokeres til et fast driftssted ofte være forskellig i domicilstaten og

beliggenhedsstaten, selvom staterne er enige om, hvilken fortjeneste der kan allokeres til det faste driftssted.

Uenigheden om indkomsten kan skyldes forskellige satser for afskrivning og forskellige opfattelser af,

hvilke omkostninger, der er fradragsberettigede. Der vil derfor undertiden opstå situationer, hvor den

skattepligtige indkomst i beliggenhedsstaten ikke er lig den lempelsesberettigede indkomst i domicilstaten.

Periodeafvigelser som for eksempel tidspunkt for indkomsterhvervelsen vil udlignes over tid, men

forskellige principper for indkomstopgørelsen, vil være permanente afvigelser.98

Endelig skal der fastsættes armslængdepriser for de interne transaktioner. Dette skal ske efter art. 9 i

modeloverenskomsten og efter ”OECD’s TP Guidelines”.99

3.3.2.1.3.1 Lempelse

Artikel 7, stk. 3 fastslår, at i de tilfælde hvor indkomsten der henføres til et fast driftssted i

beliggenhedsstaten justeres efter stk. 2 i bestemmelsen, skal domicilstaten lempe for den indkomst, der rent

faktisk henføres til det faste driftssted med henblik på at undgå dobbeltbeskatning. Om nødvendigt skal de

to stater rådføre sig med hinanden for at løse dobbeltbeskatningskonflikter. Af kommentarerne til

bestemmelsen fremgår det, at kombinationen mellem artikel 7 og lempelsesmetoden efter enten artikel 23A

eller 23B sikrer, at der ikke er ikke-lempet dobbeltbeskatning af fortjeneste, der i medfør af stk. 2 er henført

til det faste driftssted. Forskellige fortolkninger af stk. 2 medfører, at det er nødvendigt, at staterne har visse

metoder til at løse uenigheder i fortolkningen.100

97 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 25 til artikel 7, stk. 2
98 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 30 og 32 til artikel 7, stk. 2
99 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 22 til artikel 7, stk. 2
100 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 44 til artikel 7, stk. 3
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Det fremgår imidlertid af bemærkningerne til stk. 3, at det er forholdsvis sjældent, at bestemmelsen vil

finde anvendelse. Det vil kun være i de tilfælde hvor skatteyderen ikke har fastsat fortjenesten for det faste

driftssted ens i de to stater, og hvor en af staterne ikke mener, at fastsættelsen af fortjenesten er sket i

overensstemmelse med artikel 7, stk. 2101.

3.3.2.1.3.2 Forholdet til andre artikler

Det fremgår af artikel 7, stk. 4, at bestemmelsen er subsidiær til andre artikler i modeloverenskomsten,

hvorfor indkomster, der er særskilt behandlet i andre artikler ikke skal respektere artikel 7. Visse andre

artikler har dog et driftsstedsforhold, hvorved artikel 7 alligevel finder anvendelse på de typer af indkomst,

såfremt de kan henføres til det faste driftssteds virksomhed. Det vedrører udbytter, renter, royalties og anden

indkomst. I kommentarerne til stk. 4 er det fastlagt, at staterne kan indgå aftaler, der præciserer, hvad der

skal forstås ved fortjeneste og udbytte for at klarlægge, hvilke indkomster der kan henføres til det faste

driftssted102.

3.3.2.2 Artikel 7 – før 2010

De tidligere kommentarer angiver, at der har været betydelige forskelle i landes fortolkning af fordelingen

af indkomst til et fast driftssted. Denne kløft mellem staternes fortolkninger har medført et behov for nogle

retningslinjer vedrørende allokeringen af indkomst. Derfor udarbejdedes der en rapport i 2008, der angiver

guidelines ved fordeling af indkomst til et fast driftssted; ”Attribution of Profits to Permanent

Establishments”. Ved udarbejdelsen af rapporten har man forsøgt at finde frem til den mest

hensigtsmæssige metode til at henføre fortjeneste til et fast driftssted med hensyn til den udvikling, der er

sket i verden med flere multinationale foretagender og deres måde at udøve virksomhed på103.

I kommentarerne til artikel 7 i modeloverenskomsten før 2010 fremgår det, at princippet om det faste

driftssteds tiltrækningskraft ikke er gældende. Indkomst skal derfor kun henføres til det faste driftssted,

hvis det rent faktisk er optjent af det faste driftssted. I kommentar 10 gives et eksempel, hvor et foretagende

driver fabrikationsvirksomhed gennem et fast driftssted i et andet land, mens foretagendet samtidig sælger

varer gennem uafhængige agenter i samme land. Foretagende kan have forretningsmæssige grunde til at

etablere sig og drive forretning på denne måde og beliggenhedsstaten for det faste driftssted kan derfor ikke

101 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 50 og 51 til artikel 7, stk. 3
102 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 75 til artikel 7, stk. 4
103 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 4-6 til artikel 7 (2008-versionen)
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retfærdiggøre at indkomst fra uafhængige agenter skal henføres til det faste driftssted, der udøver

fabrikationsvirksomhed104.

3.3.2.2.1 Artikel 7, stk. 2 – Fastsættelse af fortjeneste

I stk. 2 fastslås, at samhandel mellem det faste driftssted og hovedforetagendet skal afspejles i den

fortjeneste, der henføres til det faste driftssted. Fortjenesten skal derfor henføres som hvis det faste

driftssted havde handlet med et frit og uafhængigt foretagende under vilkår og priser som gælder på

sædvanlige markeder, altså på armslængdevilkår105.

Udgangspunktet for fastsættelse af fortjenesten til det faste driftssted skal ske ud fra foretagendets

forretningsbøger. Kommentarerne anlægger den betragtning at et ansvarligt foretagende vil føre bøger og

registrere fortjeneste for de enkelte dele af forretningen for at vurdere lønsomheden. Det er disse

registreringer, der skal tages udgangspunkt i ved vurderingen af den indkomst, der skal henføres.

Registreringerne skal sammenholdes med priser og vilkår, der ville have været gældende såfremt det faste

driftssted havde været et særskilt foretagende, der handlede helt uafhængigt af hovedforetagendet. Særligt

aftaler mellem det faste driftssted og hovedforetagendet vil give anledning til spørgsmål vedrørende

armslængdevilkår og –priser. Driftsregnskaber skal dog accepteres af skattemyndighederne, hvis de er

udarbejdet symmetrisk mellem det faste driftssted og hovedforetagende, afspejler de interne aftaler og ikke

er rent fingerede arrangementer. Kommentarerne angiver eksempelvis aftaler hvor det faste driftssted

påtager sig rollen som principal i salgsaftaler, mens det reelt kun er agent. I sådanne tilfælde kan de interne

aftaler og udarbejdede driftsregnskaber ikke tillægges betydning, men skal korrigeres, så de reflekterer de

reelle økonomiske forhold. Skatteydere opfordres derfor til at udarbejde driftsregnskaber, der opfylder

betingelserne, da det er et nyttigt instrument i allokeringen af fortjeneste til det faste driftssted106.

3.3.2.2.2 Artikel 7, stk. 3 – Fordeling af omkostninger

I kommentar 27 til artikel 7, stk. 3 (2008-versionen) gøres det klart, at det faste driftssted kan opnå fradrag

for omkostninger, der er afholdt til fordel for det faste driftssted, også selvom omkostningerne ikke er

afholdt af det faste driftssted. Det drejer sig blandt andet om generalomkostninger, hvor det kan være

passende at foretage en forholdsmæssig fordeling ud fra omsætningen i det faste driftssted i forhold til den

globale omsætning i foretagendet. Renter der opkræves af hovedforetagendet for lån ydet til det faste

driftssted skal dog ikke medtages i opgørelsen af fortjenesten i det faste driftssted, såfremt der ikke er tale

104 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 10 til artikel 7, stk. 1 (2008-versionen)
105 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 14 til artikel 7, stk. 2 (2008-versionen)
106 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 16-20 til artikel 7, stk. 2 (2008-versionen)



Side 57 af 122

om bank- eller finansieringsvirksomhed. Grunden til dette er, at det opfattes som en ikke-

forretningsmæssigt begrundet transaktion107.

3.3.2.2.3 Artikel 7, stk. 4 – Indirekte fordelingsmetode

Den indirekte metode til fordeling af indkomst fremgår af artikel 7, stk. 4 i 2008-versionen af OECD’s

Modeloverenskomst. Metoden afviger fra stk. 2 i samme bestemmelse. Af kommentarerne fremgår det, at

en sådan fremgangsmåde fortsat kan benyttes, såfremt det har været sædvanligt at benytte en sådan metode

i den pågældende stat og under forudsætning af, at det opnåede resultat kan siges at være i

overensstemmelse med principperne i bestemmelsen. Dette selvom resultatet vil afvige fra det der ville

fremkomme ved at benytte stk. 2. Betragtningen er, at alle dele af et foretagende har medvirket til den totale

fortjeneste og denne derfor skal fordeles efter de kriterier, der bedst afspejler de faktiske forhold omkring

indkomstskabelsen. De almindeligt anvendte kriterier til fordeling af indkomst er foretagendets:

 indtægter

 udgifter

 formuestruktur

Hvilken metode der er mest hensigtsmæssig beror på en vurdering af den virksomhed foretagendet udøver.

Fortjenesten skal dog opgøres efter nationale regler, da det ikke kan antages, at den tildelte fortjeneste

fordelt efter den indirekte metode er lig den skattepligtige fortjeneste i beliggenhedsstaten108.

3.3.2.3 Allokering af kapital til et fast driftssted

Udover aktiver og risici skal der allokeres kapital til det faste driftssted. Da det ikke er en selvstændig

enhed, er der ikke en egentlig egenkapital i et fast driftssted. På trods af dette, vil der alligevel være et

behov for kapital i et fast driftssted. Kapitalen skal kunne finansiere de funktioner, det faste driftssted

udøver, de aktiver det ejer, og de risici det har påtaget sig. Der opstår derfor et behov for at allokere kapital

til det faste driftssted. Kapital stillet til rådighed af en uafhængig tredjemand, vil ikke volde problemer,

såfremt det fremgår i aftalen med tredjemand, hvorfor kapitalen stilles til rådighed, eksempelvis et driftslån

til aktiviteterne, som det faste driftssted udfører.

107 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 41 til artikel 7, stk. 3 (2008-versionen)
108 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 52-54 til artikel 7, stk. 4 (2008-versionen)
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Et problem opstår dog ved kapital stillet til rådighed af hovedforetagendet. Udfordringen er hvor stor en

del af kapitalen, der kan forrentes og fradrages som renteomkostninger i det faste driftssted. Forrentning af

egenkapital eller fri kapital, som det omtales i OECD’s rapport109, vil ikke kunne give skattemæssigt

fradrag, da det er afkast til ejerne af den investerede kapital. Derfor er der behov for metoder til at kunne

allokere kapitalen mellem hovedforetagendet og faste driftssteder. Disse metoder fremgår at OECD’s

rapport fra 2010110.

For ”almindelige” faste driftssteder, altså driftssteder der ikke er en del af et hovedforetagende, der udgøres

af bank eller forsikringsselskab, som der er særlige bestemmelser for i rapporten, kan kapitalen fordeles ud

fra forskellige metoder. Metoderne vil oftest ikke give samme fordeling af kapitalen, men nærmere et

spænd, der illustrerer det kapitalbehov, der er i det faste driftssted ud fra armslængdevilkår. OECD fastslår

selv, at allokering af kapital ikke er en eksakt videnskab og derfor påvirkes af omstændighederne111.

Metoderne tager udgangspunkt i en tilgang ud fra armslængdevilkår. Reglerne for finansielle virksomheder

gennemgås ikke nærmere, da vi har valgt at afgrænse os fra særreglerne for finansielle virksomheder.

Metoderne der nævnes i OECD’s rapport er:

 Kapitalallokeringsmetoden

 Økonomisk kapitalallokeringsmetode

 Tynd kapitaliseringsmetoden

 Safe harbour metoden

Vi gennemgår kort kapitalallokeringsmetoden og tynd kapitaliseringsmetoden. Økonomisk

kapitalallokeringsmetode og safe harbour metoden er primært rettet mod banker, hvorved de falder uden

for vores problemstilling og afgrænsninger.

3.3.2.3.1 Kapitalallokeringsmetoden

Metoden tager udgangspunkt i, at kapitalen skal fordeles mellem hovedforetagendet og dets faste

driftssteder, ud fra de aktiver og risici de faste driftssteder har fået tildelt i faktum- og funktionsanalysen.

Har et fast driftssted i analysen fået tildelt 10 % af det samlede foretagendes aktiver og/eller risici, tildeles

det faste driftssted ligeledes 10 % af den fri kapital i det samlede foretagende. Metoden sikrer, at al kapital

fordeles og mindsker derfor risikoen for dobbeltbeskatning eller dobbelt ikke-beskatning112. Staternes

109 Free capital, 2010 Report on the attribution of profits to permanent establishments, afsnit IV, side 18
110 2010 Report on the attribution of profits to permanent establishments
111 2010 Report on the attribution of profits to permanent establishments, punkt 30, side 18
112 2010 Report on the attribution of profits to permanent establishments, punkt 123, side 38
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forskellige opfattelser af hvornår der er tale om egenkapital/fri kapital og fremmedkapital kan dog bevirke,

at der undertiden fordeles mere eller mindre end foretagendets samlede egenkapital.

Metoden tager ikke udgangspunkt i kapitalbehovet hos et selskab, der agerede uafhængigt af et

hovedforetagende, hvorfor metoden kan kritiseres for ikke at opfylde armlængdekravet. Ligeledes kan der

være forskelle i driften af det faste driftssted og hovedforetagendet, som ikke afspejles i allokeringen af

aktiver og risici. Dette kan medføre, at der fordeles for meget eller for lidt kapital til det faste driftssted.

3.3.2.3.2 Tynd kapitaliseringsmetoden

Metoden søger at tildele et fast driftssted den kapital som et uafhængigt foretagende, der opererer på det

samme eller lignende marked under samme eller lignende vilkår, ville have behov for. Aktiver og risici

tildelt under faktum- og funktionsanalysen vil fortælle, hvor meget kapital der er brug for i det faste

driftssted. Herefter er udfordringen at dele finansieringen op i rentebærende kapital og fri kapital113. Der er

en del faktorer, der spiller ind på denne finansieringsstruktur, herunder giver OECD’s rapport fra 2010 disse

to eksempler:

 Kapitalstrukturen i foretagendet under ét

 Spændet i gældssætningen i de foretagender, som det faste driftssted sammenlignes med114

Sammenligningen med lignende virksomheder der opererer på samme eller lignende markeder vil sjældent

give en ens gearing. Flere faktorer spiller ind, herunder ejernes risikovillighed, cash flow og kvaliteten af

aktiverne er blot nogle af de eksempler, der nævnes i rapporten som faktorer, der er med til at afgøre et

foretagendes kapitalstruktur. Ved sammenligningen med lignende virksomheder, der agerer på lignende

markeder vil gearingen sandsynligvis være vidt forskellig, med den mulige konsekvens at det faste

driftssted skal tildeles mere fri kapital, end foretagendet som helhed råder over115.

Generelt skal et fast driftssted tildeles den fri kapital, der er passende ud fra de funktioner, aktiver og risici

det faste driftssted er tildelt. Af hensyn til dobbeltbeskatning er det vigtigt for et foretagende, at allokere

kapitalen korrekt. Fra OECD’s side har man valgt ikke at fremhæve én metode, der altid er bedst til at

allokere kapitalen. Metoderne har hver især deres styrker og svagheder og fælles er, at ingen kan inddrage

alle omstændighederne. Valget af metode, er derfor op til den enkelte skatteyder.

113 2010 Report on the attribution of profits to permanent establishments, punkt 129, side 39
114 2010 Report on the attribution of profits to permanent establishments, punkt 130, side 39
115 2010 Report on the attribution of profits to permanent establishments, punkt 134, side 40
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3.3.3 Sammenligning af allokering af indkomst til et fast driftssted

Vi vil kort samle op på indkomstallokeringen efter intern dansk ret og efter OECD’s Modeloverenskomst.

Dansk lovgivning indeholder ikke materielle bestemmelser omkring allokering af indkomst til et fast

driftssted, da fortolkningen er overladt til OECD. Indkomsten i det faste driftssted skal opgøres efter

principperne i SEL § 2, stk. 2. Stykket fastslår, at der ved indkomstopgørelsen skal antages en ubegrænset

selvstændighedsfiktion, jævnfør omtalen; ”… hvis det havde været et særskilt og uafhængigt foretagende

…”116. Herudover henviser bestemmelsen til at indkomsten skal fordeles efter de principper, der gælder i

en DBO, hvis en sådan foreligger. Det vil sige, at i de tilfælde hvor en DBO er indgået efter OECD’s

Modeloverenskomst, som den var udformet før 2010, altså med en begrænset selvstændighedsfiktion, så er

det denne betragtning, der skal ligges til grund ved indkomstallokeringen. Dette sikrer, at intern dansk ret

altid fortolkes i overensstemmelse med en underliggende DBO indgået med den anden kontraherende stat.

3.4 Definition af datterselskab

Vi vil nu se på definitionen af et datterselskab for at afgrænse begrebet overfor faste driftssteder.

3.4.1 Definition på datterselskab efter intern dansk ret

Der er ikke direkte skrevet en bestemmelse i dansk skattelovgivning som definerer et datterselskab. SKAT

har dog lavet en juridisk vejledning, hvor definitionen af et datterselskab og en koncern er foretaget. Da det

ikke direkte er beskrevet i lovgivningen, hvordan et datterselskab defineres, så skal bestemmelserne tolkes

indirekte og derudfra danne grundlag for en definition på et datterselskab. Definitionen på en koncern er

den samme efter både civilretten og skatteretten117. Dette har til formål at sikre, at der er samhørighed

mellem skatteopgørelsen og aflæggelsen af årsrapport/koncernregnskab. I SEL § 31 C, stk. 1 står der, at et

selskab, en fond, en trust eller en forening m.v. udgør sammen med et eller flere datterselskaber en koncern.

Der står yderligere, at et selskab kun kan have ét moderselskab, og hvis flere selskaber opfylder

bestemmelserne i SEL § 31 C, stk. 2-6, så er moderselskabet det selskab, der rent faktisk udøver den

bestemmende indflydelse. Et moderselskab er defineret ved at have bestemmende indflydelse over

datterselskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger118. Jævnfør SEL § 31 C, stk. 3 så er

bestemmende indflydelse i et datterselskab, når moderselskabet ejer mere end 50 % af stemmerettighederne

enten direkte eller indirekte, med mindre det kan påvises, at ejerskabet ikke udgør bestemmende

116 SEL § 2, stk. 2, 1. pkt.
117 Afsnit C.D.3.1.2.2 i SKAT’s Juridiske Vejledning 2016-1
118 SEL § 31 C, stk. 2
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indflydelse. I henhold til SEL § 31 C, stk. 4 er det ikke nødvendigt, at moderselskabet skal eje 50 % af

stemmerettighederne, såfremt de bare har den bestemmende indflydelse, som kan være ud fra følgende

punkter:

1) ”råderet over mere end halvdelen af stemmerne i kraft af en aftale med andre investorer,

2) beføjelser til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i et selskab i henhold til en vedtægt

eller aftale,

3) beføjelser til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmer i det øverste ledelsesorgan og dette

organ besidder den bestemmende indflydelse på selskabet eller

4) råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i tilsvarende organ og

derved besidde den faktiske bestemmende indflydelse over selskabet.”119

Ved opgørelsen af stemmerettigheder skal der jævnfør SEL § 31 C, stk. 6 ses bort fra datterselskabet eller

datter-datterselskabets beholdning af stemmerettigheder.

Et moderselskab kan dog også sagtens være datterselskab for et andet selskab. Der vil dog altid være et

moderselskab som ikke er datterselskab for andre selskaber og det kaldes det ultimative moderselskab og

er defineret i SEL § 31, stk. 1. Her står, at det ultimative moderselskab er et moderselskab, som ikke er et

datterselskab, jævnfør §31 C120.

Ud fra ovenstående definitioner på en koncern og et moderselskab kan det udledes, at et datterselskab er et

selskab som har et moderselskab, der ejer mere end halvdelen af stemmerne eller har den faktisk

bestemmende indflydelse over datterselskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger.

3.4.2 Definition på datterselskab efter OECD’s Modeloverenskomst

Et datterselskab er ikke defineret i OECD’s Modeloverenskomst. Grunden til det ikke er defineret er, at

begrebet ikke bruges i OECD’s Modeloverenskomst som et særskilt begreb. De forskellige artikler

beskriver i stedet forskellige krav til ejerskab i forhold til eksempelvis udbytter, hvor der i OECD’s

Modeloverenskomst artikel 10, stk. 2 a og b er oplistet, at der skal tilbageholdes 15 % i udbytteskat såfremt

der ejes mindre end 25 % af aktierne/anparterne i et selskab og 5 % i udbytteskat, hvis der ejes mere end

25 % af aktierne/anparterne. Behovet for at definere et datterselskab i OECD’s Modeloverenskomst er

derved ikke tilstede.

119 SEL § 31 C, stk. 4
120 SEL § 31, stk. 1, sidste punktum
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3.4.3 Opsamling på datterselskab

Da datterselskab ikke har været nødvendigt at definere i OECD’s Modeloverenskomst har det ikke været

muligt at lave en sammenligning, og det derfor den interne danske definition vi tager udgangspunkt i,

igennem afhandlingen.

3.5 Delkonklusion

I intern dansk ret er der en bestemmelse om registreringspligtige filialer. Bestemmelsen er en værnsregel,

der skal sikre, at koncerner ikke kan etablere sig med enheder, der ikke beskattes i hverken domicilland

eller kildeland. Værnsreglen går på enheder, der efter dansk ret vil være transparente, men hvor ejeren i

domicillandet betragter det som en selvstændigt skattesubjekt, hvorved indkomsten ikke beskattes i

domicillandet. Bestemmelsen gør, at man i Danmark anvender samme definition som i udlandet, hvorved

ellers transparente enheder bliver skattepligtige.

Filialer i øvrigt er ikke nærmere beskrevet i intern dansk ret. Det fremgår dog af SKAT’s Juridiske

Vejledning samt praksis, at fast driftssted skal forstås i overensstemmelse med OECD’s

Modeloverenskomst artikel 5, herunder at filialer udgør et fast driftssted. Fordi der er enighed om, at en

filial udgør et fast driftssted, anvender vi kun begrebet fast driftssted fremadrettet.

I intern dansk ret er fast driftssted beskrevet i SEL § 2, stk. 1, litra a, hvorved det er begrænset skattepligtigt

til Danmark. Hvornår der er tale om et fast driftssted er nærmere defineret i OECD’s Modeloverenskomst

artikel 5 samt kommentarerne hertil. Den største forskel mellem intern dansk ret og modeloverenskomsten

er, at anlægsarbejder anses for at udgøre et fast driftssted efter dag ét efter intern dansk ret, mens det først

udgør et fast driftssted efter 12 måneder ifølge OECD’s Modeloverenskomst.

Der skal allokeres indkomst til det faste driftssted ud fra en antagelse om ubegrænset

selvstændighedsfiktion, medmindre en DBO bestemmer andet. Dette indebærer, at der skal udføres en

faktum- og funktionsanalyse, der fordeler funktioner, risici, aktiver, rettigheder og forpligtelser,

driftskapital og interne transaktioner mellem hovedforetagendet og det faste driftssted. Herefter kan

indkomsten gøres op.

Vi kan se, at interne danske definitioner læner sig meget op ad OECD’s Modeloverenskomst’ definitioner.

Det er fordelagtigt, da Danmark derfor vil have intern hjemmel til at beskatte indkomst af fast driftssted, i

de situationer, hvor Danmark tildeles beskatningsretten i en DBO.

Datterselskab er kun defineret i intern dansk ret og ikke i OECD’s Modeloverenskomst. OECD tager dog

stilling til de forskellige indkomsttyper og deres definition.
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4. Beskatning af udbytter, renter og royalties samt værnsregler

Vi denne del af afhandlingen se på hvorledes udbytter, renter og royalties defineres i OECD’s

Modeloverenskomst og efter intern dansk skatteret. Derudover vil vi komme ind på fordelingen af

beskatningsretten efter OECD’s Modeloverenskomst og intern hjemmel til beskatning heraf, samt

iagttagelsen af EU-retlige frihedsbestemmelser i de danske regler. Endelig vil vi se på interne danske

værnsregler vedrørende disse former for indkomst, og hvorvidt disse værnsregler harmonerer med EU-

retten.

4.1 Udbytter

4.1.1 Artikel 10 – Udbytter

Artikel 10 omhandler beskatningsretten til udbytter. Det følger af stk. 1 til bestemmelsen at retten til at

beskatte udbytte tilfalder domicilstaten. Dog følger det af stk. 2, at kildestaten også har ret til at beskatte

udbytte, der udloddes fra et dér i landet beliggende selskab. Beskatningsretten er således delt mellem

domicilstat og kildestat. Det fremgår af kommentarerne til bestemmelsen, at den delte beskatningsret er

medtaget for at imødekomme de forskellige landes nationale lovgivning, hvor et flertal benytter sig af

domicillandets ret til at beskatte hjemmehørende personer af udbytte oppebåret i udlandet, mens landene

på den anden side ikke vil opgive retten til at indeholde kildeskat på udbytte, der forlader landet.

Den skat som kildelandet kan indeholde er 5 %, hvis modtageren af udbyttet direkte ejer mindst 25 % af

kapitalen i det udloddende selskab og modtageren ikke er et personselskab121. I alle andre tilfælde tildeles

kildelandet ret til at beskatte med 15 %. Det fremgår af stk. 2, sidste pkt., at bestemmelsen ikke begrænser

kildelandets ret til at beskatte indkomsten i det udbytteudloddende selskab122.

I kommentarerne til bestemmelsen bruges noget plads på, at definere begrebet ”retmæssig ejer”. Det gøres

klart at situationer hvor der er indsat en mellemmand, administrator og lignende mellem det

udbytteudloddende selskab og den retmæssige ejer, blot for at udnytte DBO’erne og forskelle i den

nationale lovgivning, ikke skal accepteres, hvis der ikke er substans i konstruktionen123. Af kommentar 12.4

til artikel 10 fremgår, at i sådanne tilfælde er: ”… den direkte modtager af udbytte ikke ”den retmæssige

ejer”, fordi modtagerens ret til at bruge og nyde udbyttet er begrænset til kontraktuelle eller juridiske

forpligtelser til at videreformidle de modtagne betalinger til en anden person.”

121 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, art. 10, stk. 2, litra a samt Koerver Schmidt, Peter; Tell,
Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 197
122 Se desuden OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 9 til art. 10, stk. 2
123 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer kommentar 12-12.4 til art. 10, stk. 2
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Det fremgår yderligere af kommentarerne, at den maksimumbegrænsning der er på indeholdelse af

udbytteskat på henholdsvis 5 % og 15 % kan opkræves af kildelandet efter egne procedurer. Det er således

op til kildelandet, om der indeholdes en endelig skat på maksimumsatserne eller om kildeskat indeholdes

med en højere procent, hvorefter der senere ydes refusion for den del, der overstiger maksimumsatserne.

Af artikel 10, stk. 3 fremgår, hvad der skal forstås ved udbytte i overenskomsten. Det er ikke en

udtømmende liste, da det ifølge kommentarerne til bestemmelsen ikke er muligt under hensyn til nationale

forskelle, at komme med en entydig definition på begrebet124. Derfor må national ret indgå i vurderingen,

hvilket ses nedenfor i pkt. 3. Udbytte er i overenskomsten indkomst fra:

1. ”Aktier, udbyttebeviser eller udbytterettigheder

2. Mineaktier, stifteandele eller – bortset fra gældsfordringer – andre rettigheder til andel i

fortjeneste

3. Indkomst fra andre selskabsrettigheder, der underkastes samme beskatning som indkomst fra aktier

i henhold til skattelovgivningen i den stat, som det selskab, der foretager udlodningen, er

hjemmehørende i.”125

Stk. 4 i artikel 10 indeholder et driftsstedsforbehold. Efter dette har kildelandet retten til at beskatte udbytte,

der udloddes fra et i kildelandet beliggende selskab, hvis indkomsten kan henføres til det faste driftssted,

eksempelvis ved at aktieposten er en del af det faste driftssteds aktiver. Herved får artikel 7 en

fortrinsstilling for artikel 10 og indkomsten i form af udbyttet vil skulle beskattes som en del af det faste

driftssteds indkomst.

4.1.2 Forholdet til intern dansk ret

Efter intern dansk ret er udbytte begrænset skattepligtigt til Danmark, hvis det hidrører fra kilder her i

landet. Det fremgår af SEL § 2, stk. 1, litra c, at selskaber er begrænset skattepligtige af sådan indkomst og

af KSL § 2, stk. 1, nr. 6 for fysiske personer.

Skattepligten omfatter udbytte som defineret i LL § 16A, stk. 1 og 2 samt § 16B, stk. 1. LL § 16B, stk. 1

omkring salg til udstedende selskab vil ikke blive gennemgået yderligere.

Den skattepligtige indkomst omfatter både deklareret udbytte samt maskeret udlodning, hvilket fremgår af

LL § 16A, stk. 2, nr. 1; ”Alt, hvad der af selskabet udloddes til aktuelle aktionærer eller andelshavere.”126

124 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 23 til artikel 10, stk. 3
125 Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 195 samt OECD’s Modeloverenskomst
2014 med kommentarer, artikel 10, stk. 3
126 LL § 16A, stk. 2, nr. 1
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I Danmark vil selskaber og fysiske personer som udgangspunkt blive opkrævet kildeskat ved

udbytteudlodningen. Den opkrævede kildeskat vil udgøre 27 %127 som det udloddende selskab skal

indeholde og indbetale til SKAT. Det fremgår af bestemmelsen i Kildeskatteloven om udbytteskat, at

skatteprocenten kun udgør 15 %, hvis den fysiske person er hjemmehørende i et land, som Danmark har

indgået en DBO med. Ejer personen mere end 10 % af det udbytteudloddende selskab, finder bestemmelsen

om 15 % skat ikke anvendelse. Til denne grænse medregnes kapitalandele ejet af personens nærtstående,

hvis personen er hjemmehørende i et land uden for EU. For selskaber er der en lignende bestemmelse.

Hvis der i Danmark indeholdes udbytteskat ved kilden på 27 %, men Danmark kun er berettiget til at

beskatte med 5 % eller 15 %, fordi der er indgået en DBO med det land, hvori modtageren er

hjemmehørende, kan den overskydende del af skatten søges tilbagebetalt hos SKAT128.

Selvom Danmark er tildelt ret i en DBO til at beskatte udbytte, der udloddes til et selskab i udlandet, er det

ikke altid, der er intern hjemmel til at beskatte. Dette er tilfældet, hvis der er tale om datter- eller

koncernselskabsaktier, som de er defineret i ABL § 4A henholdsvis § 4B.

Danmark beskatter ikke udbytter af datter- og koncernselskabsaktier. Ved datterselskabsaktier forstås

aktier, der er ejet mindst 10 % af et andet selskab og hvor udbyttebeskatningen skal nedsættes enten efter

moder-/datterselskabsdirektivet eller en DBO. Ved koncernselskabsaktier forstås aktier i et selskab som

ejeren er sambeskattet med efter SEL § 31 eller kan sambeskattes med efter SEL § 31 A129.

4.1.2.1 Udbyttebeskatning

Med hensyn til beskatningen af udbytter er der i OECD’s Modeloverenskomst vedtaget en delt

beskatningsret. Kildelandets beskatningsret er som hovedregel begrænset til en sats på 15 %. Begrebet

udbytte er i OECD’s Modeloverenskomst fast defineret som indkomst fra bl.a. aktier og udbyttebeviser. I

intern dansk ret er definitionen bredere, da der i LL § 16A, stk. 2, nr. 1 står, at alt hvad der udloddes til

aktuelle aktionærer eller andelshavere er udbytte. Fremgangsmåden i dansk skatteret har den konsekvens,

at udbytte må fortolkes dynamisk. Nye former for udlodning vil derfor automatisk gribes af

udbyttebegrebet, hvis ikke det er omfattet af særbestemmelser i skattelovgivningen.

Udenlandske selskaber er begrænset skattepligtige af udbytter optjent her i landet. Udbytte udloddet fra et

dansk selskab til et udenlandsk selskab vil derfor medføre, at Danmark har ret til at beskatte både det danske

selskab, da det vil være fuldt skattepligtigt til Danmark, og det udenlandske selskab af udbytteudlodningen,

127 Jævnfør KSL § 2, stk. 6 og SEL § 2, stk. 3
128 Afsnit C.F.3.1.7 i SKAT’s Juridiske Vejledning 2016-1
129 Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 62
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da indkomsten er begrænset skattepligtigt til Danmark. Det udloddende selskab er således som hovedregel

pligtig til at indeholde 27 % af udbyttet i kildeskat. Hvis modtageren af udbyttet er hjemmehørende i et

land, med hvilket Danmark har indgået en DBO som følger OECD’s Modeloverenskomst, kan modtageren

af udbyttet søge 12 %-point af udbytteskatten tilbagebetalt, således at der kun er betalt 15 % i skat i

Danmark. De 15 % vil modtageren så få nedslag for, når skatten skal beregnes i domicillandet. Nedslaget

beregnes efter enten artikel 23A eller 23B i OECD’s Modeloverenskomst.

Efter moder-/datterselskabsdirektivet, der gælder inden for EU, skal beskatningen af udbytter frafaldes,

hvis moderselskabet har en direkte andel af et datterselskab på 10 %. Det er denne regel der er

implementeret i dansk ret i ABL § 4A. Figurerne 5-8 kan illustrere reglerne om udbyttebeskatning:

Figur 5 – Egen tilvirkning

Når et dansk selskab udlodder udbytte til at tysk selskab der ejer 25 % af det danske selskab, skal der ikke

indeholdes udbytteskat af udlodningen, da det er datterselskabsaktier efter ABL § 4A og omfattet af moder-

/datterselskabsdirektivet.
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Figur 6 – Egen tilvirkning

Er ejerandelen i selskabet kun 5 %, skal der indeholdes udbytteskat ved kilden. I praksis indeholdes 27 %.

Efter den gældende DBO med Tyskland kan Danmark beskatte udbyttet med 15 %130, så A GmbH kan søge

12 % af bruttoudbyttet tilbagebetalt.

Figur 7 – Egen tilvirkning

A S.A. er et fransk selskab. Danmark har ingen DBO med Frankrig, så udbytteskatten skal ikke nedsættes

af den grund. Til gengæld er både Frankrig og Danmark medlem af EU og Danmark skal derfor yde

lempelse efter moder-/datterselskabsdirektivet. Aktieandelen omfattes af bestemmelsen i ABL § 4A på 10

% og udbyttet skal derfor ikke beskattes.

130 DBO’en mellem Danmark og Tyskland, artikel 10, stk. 2
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Figur 8 – Egen tilvirkning

I ovenstående tilfælde er det franske selskabs ejerandel under 10 %. Moder-/datterselskabsdirektivet finder

derfor ikke anvendelse. Det har den konsekvens at udbyttet i Danmark kan beskattes med 27 %, jævnfør

SEL § 2, stk. 3, jævnfør § 2, stk. 1, litra c.

Fra eksemplerne skulle det gerne fremgå, at det er vigtigt at være opmærksom på såvel medlemskab af EU,

eventuelle DBO’er og intern skatteret, når det skal fastslås hvorledes udbytte skal beskattes.

4.1.3 Forholdet til EU-retten

Med hensyn til udbytter beskattes disse under visse betingelser, såfremt de udloddes fra et selskab her i

landet til et selskab i udlandet. Da Danmark beskatter fuldt skattepligtige personer af udbytteindkomst, er

det også her vanskelligt at se, hvorfor reglen ikke skulle være EU-konform.

4.2 Renter

4.2.1 Artikel 11 – Renter

I artikel 11 behandles beskatningsretten til renter. Hvad der i OECD’s Modeloverenskomst skal forstås som

renter fremgår af artikel 11, stk. 3. Det er indkomst fra gældsfordringer af enhver art, uanset om de er sikret

ved pant eller ej, og uanset om de indeholder en ret til en andel af skyldners fortjeneste. I særdeleshed er

indkomst fra statsgældsbeviser, obligationer eller forskrivninger omfattet. Straftillæg for for sen betaling er

ikke en rente i overenskomstens definitionen. Definitionen af, hvad der er renter, er udtømmende131. Der

kan være tilfælde, hvor det er vanskelligt at bestemme om en betaling er en rente, der skal behandles efter

artikel 11 eller udbytte, der skal behandles efter artikel 10. Det fremgår af kommentarerne, at dette kan

131 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 21 til artikel 11, stk. 3
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være tilfældet i situationer med tynd kapitalisering. Derfor er det udtrykkeligt bestemt, at begrebet ”renter”

ikke skal omfatte de arter af indkomst, der behandles i artikel 10132.

Beskatningsretten til renter tilfalder den stat, hvori modtageren af renterne er hjemmehørende. Det følger

af stk. 1 i bestemmelsen. Det er således domicillandet, der opnår beskatningsretten. Beskatningsretten skal

dog deles med kildelandet133, der opnår ret til at indeholde skat på 10 % af renter, der udbetales fra

kildelandet til en retmæssig ejer af renterne i domicillandet. Begrebet retmæssig ejer har samme betydning

som i artikel 10 og formuleringen i kommentar 10.2 til artikel 11 er lig formuleringen i kommentar 12.4 til

artikel 10, dog tilpasset til renter.

Af kommentarerne til bestemmelsen fremgår det ikke om lempelsen i kildelandet skal være afhængig af at

renterne beskattes i domicillandet134. Det er således op til de enkelte lande at aftale, hvordan

beskatningsretten fordeles i tilfælde af, at det ene land ikke beskatter renter.

I stk. 4 til bestemmelsen er der indsat et driftsstedsforbehold. Efter dette forbehold har kildelandet ret til at

beskatte indkomst i form af renter, som kan henføres til det faste driftssted. Der er ikke mulighed for, at

anlægge en betragtning om det faste driftssteds tiltrækningskraft. Når renter kan henføres til det faste

driftssted opnår kildelandet beskatningsretten til renterne og kan beskatte efter interne regler.

Begrænsningerne i artikel 11 finder derfor ikke anvendelse135.

Kildelandet i bestemmelsen er det land, hvorfra betaleren af renterne er hjemmehørende. Hvis betaleren har

et fast driftssted i en af staterne og gælden som renterne vedrører er optaget i forbindelse med driften af det

faste driftssted, er det dog beliggenhedsstaten for det faste driftssted, der skal anses for at være kildelandet,

også selvom ejeren af det faste driftssted er hjemmehørende i en tredje stat136. I kommentar 27 til artikel

11, stk. 5, er der givet eksempler på, hvornår beliggenhedsstaten for det faste driftssted skal betragtes som

kildeland i forbindelse med betaling af renter. Det er eksempelvis tilfældet, hvor det faste driftssted har

optaget et lån til dets særlige behov og renterne betales direkte til kreditor. Derimod er beliggenhedsstaten

ikke kildeland, hvis hovedforetagendet har optaget lånet og låneprovenuet anvendes af flere faste

driftssteder i flere lande, fordi bestemmelsen udelukker henførelsen af mere end en kilde til samme lån.

I stk. 6 til bestemmelsen er indsat en regel for de tilfælde, hvor renten overstiger markedsrenten og dette

skyldes en særlig forbindelse mellem debitor og kreditor. En sådan særlig forbindelse er eksempelvis, at

den ene af parterne kan kontrollere den anden eller at parterne er beslægtede137. Modeloverenskomsten

132 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 19 til artikel 11, stk. 3
133 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, artikel 11, stk. 2
134 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 13 til artikel 11, stk. 2
135 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 24 til artikel 11, stk. 4
136 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 26 til artikel 11, stk. 5
137 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 33-34 til artikel 11, stk. 6
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fastslår, at bestemmelsen om renter kun skal finde anvendelse på renter op til markedsrenten. Oveskydende

betalinger skal behandles efter overenskomstens øvrige bestemmelser.

4.2.2 Forholdet til intern dansk ret

Fuld skattepligt til Danmark for både fysiske personer og selskaber omfatter også indkomst i form af renter,

jævnfør SL § 4, litra e. Danmark kan som domicilland beskatte skatteydere hjemmehørende i Danmark af

renteindtægter, hvad enten de er oppebåret her i landet eller ej. Lempelse for renteindtægter, der er beskattet

i kildelandet skal lempes efter en indgået DBO med kildelandet, eller efter den interne danske

lempelsesregel i LL § 33.

I de tilfælde hvor betaleren af renterne er hjemmehørende i Danmark og Danmark således er kildeland i

forholdet har Danmark ikke hjemmel til at beskatte renter, der betales til en fysisk person hjemmehørende

i en anden stat. Renter der betales til et selskab hjemmehørende i en anden stat kan beskattes efter intern

dansk ret med 22 %. Forudsætningen for beskatningen er dog, at der er tale om kontrolleret gæld, jævnfør

definitionen af kontrol i SKL § 3B138.

Der er en række undtagelser i bestemmelsen om skattepligt af renter i SEL § 2, stk. 1, litra d. Det

væsentligste for denne afhandling synes at være, at skattepligten bortfalder, hvis beskatningsretten til

renterne skal nedsættes eller frafaldes efter en indgået DBO med den stat, hvori det modtagende selskab er

hjemmehørende eller såfremt beskatningen nedsættes eller frafaldes efter rente-/royaltydirektivet. Det vil

altså sige, at Danmark eksempelvis ikke udnytter sin beskatningsret som kildeland, når der foreligger en

DBO, selvom denne faktisk tildeler Danmark ret til at beskatte med 10 %.

4.2.2.1 Rentebeskatning

I OECD’s Modeloverenskomst findes en udtømmende definition på begrebet renter. Indkomst der falder

uden for dette begreb skal ikke behandles som renter i OECD’s Modeloverenskomst, men må falde under

en anden bestemmelse. I Danmark specificeres det blot i SEL § 2, stk. 1, litra d, at renter af kontrolleret

gæld til et udenlandsk selskab omfattes af begrænset skattepligt, hvis ikke beskatningen skal nedsættes efter

rente-/royaltydirektivet eller efter en DBO. Det er således den eneste form for renter, der omfattes af

begrænset skattepligt. Det er ligeledes specificeret i SEL § 2, stk. 1, litra d, at den begrænsede skattepligt

af renter omfatter selskaber som nævnt i SEL § 1 samt faste driftssteder nævnt i SEL § 2, stk. 1, litra a.

138 SEL § 2, stk. 1, litra d
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Efter rente-/royaltydirektivet skal beskatningen af renter og royalties bortfalde, såfremt det er betalinger til

eller fra et selskab der direkte ejer mindst 25 % af kapitalen i det associerede selskab, eller hvis et tredje

selskab besidder mindst 25 % af kapitalen i de to selskaber, der betaler renter eller royalties til hinanden.

Det kan illustreres i figurerne 9-11, hvor A i alle tilfælde er associeret til B og C139:

Figur 9 – Egen tilvirkning

_____________________________________________________________________________________

Figur 10 – Egen tilvirkning

_____________________________________________________________________________________

Figur 11 – Egen tilvirkning

139 Fremgår af artikel 3 i rente-/royaltydirektivet
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Danmark vil derfor skulle frafalde den begrænsede skattepligt af renter i de tilfælde, hvor der betales renter

af kontrolleret gæld til et selskab beliggende i et andet EU-land, da kontrolleret gæld almindeligvis vil

forudsætte en ejerandel eller en stemmeandel på mere end 50 %, jævnfør SKL § 3B, stk. 2. DBO’er med

andre EU-lande, hvor Danmark som kildeland tildeles beskatningsret vil derfor ikke udløse beskatning som

konsekvens af SEL § 2, stk. 1, litra d og rente-/royaltydirektivet. Hvor rentemodtageren har domicil uden

for EU, vil beskatningsretten frafaldes i det omfang beskatningen skal nedsættes efter en indgået DBO med

domicillandet.

4.2.3 Forholdet til EU-retten

Den begrænsede skattepligt af renter er forholdsvis lempelig. Danmark beskatter således kun renter af

kontrolleret gæld, og kun når der er tale om renter, der betales fra et selskab her i landet til et udenlandsk

selskab. Skattesatsen udgør 22 %. Er der indgået en DBO mellem modtagerlandet (domicillandet) og

Danmark eller er modtagerlandet et EU-land udnyttes beskatningsretten dog slet ikke af Danmark, hvorefter

det er op til domicillandet at beskatte renterne. I det her tilfælde er situationen lidt anderledes, fordi der rent

faktisk sker en forskelsbehandling af rentemodtageren, da herboende rentemodtagere beskattes hårdere end

rentemodtagere i et EU-land. Den lempeligere beskatning er dog en konsekvens af rente-/royaltydirektivet

udstedt af EU og ikke en undtagelse i national lovgivning. Det må derfor antages, at bestemmelsen muligvis

udgør en restriktiv eller diskriminerende foranstaltning, men at foranstaltningen kan retfærdiggøres ud fra

tvingende almene hensyn som eksempelvis sikring af en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen.

På den baggrund er bestemmelsen stadig i overensstemmelse med EU-retten140.

4.3 Royalties

4.3.1 Artikel 12 – Royalties

Artikel 12 omhandler beskatningsretten til royalties. Begrebet ”royalties” i overenskomstens forstand er

udtømmeligt defineret i artikel 12, stk. 2. Det omfatter betalinger, som modtages for anvendelsen af eller

retten til at anvende eksempelvis enhver ophavsret til et litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde.

Desuden er anvendelsen af eller retten til at anvende patenter, varemærker, mønstre og modeller omfattet.

Know-how som oplysninger om industrielle, kommercielle eller videnskabelige erfaringer omfattes

ligeledes af begrebet141.

140 Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 230
141 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 11 til artikel 12, stk. 2
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Betalinger for overførslen af den fulde ejendomsret til et gode, som det er defineret i stk. 2, vil ikke skulle

behandles efter artikel 12, da artiklen kun behandler betalinger for anvendelsen af eller retten til at anvende

et formuegode142. I stedet må sådan en overdragelse behandles efter artikel 13 i modeloverenskomsten, der

omhandler fortjeneste ved afståelse af formuegenstande. Denne artikel vil vi ikke uddybe, da det ligger for

langt fra vores problemstilling.

Betalinger for sådanne royalties er skattepligtig for modtageren. Det følger af artikel 12, stk. 1, at det er

royaltymodtagerens domicilland, der har den fulde beskatningsret. Kildelandet vil derfor være helt afskåret

fra at beskatte. Af samme grund vil der derfor ikke være tale om, at domicillandet skal lempe efter artikel

23A eller 23B143.

Som det er tilfældet i artikel 10 og artikel 11, bruges der også i kommentarerne til artikel 12 en del tid på

at definere begrebet retmæssig ejer. Formuleringen i kommentar 4.3 til artikel 12 er således enslydende

med kommentar 12.4 til artikel 10. Der skal derfor ses bort fra en mellemmand eller lignende, der blot har

til formål at videredistribuere royaltybetalingen til den retmæssige ejer.

I artikel 12, stk. 3 er der indsat et driftsstedsforbehold, som det også er tilfældet for udbytter og renter.

Forbeholdet har den virkning, at indkomst i form af royalties, som kan allokeres til et fast driftssted skal

beskattes i det faste driftssted. Herved behandles indkomsten som erhvervsindkomst efter artikel 7 og

kildelandet opnår dermed beskatningsretten til royalties.

I stk. 4 i bestemmelsen nævnes begrebet ”særlig forbindelse”. Det fastlås her, at såfremt der er tale om

royaltybetalinger mellem afhængige parter skal royaltybestemmelsen kun finde anvendelse på den del af

betalingen, der ville eksistere såfremt, der var tale om betaling mellem uafhængige parter144. En eventuelt

overskydende betaling skal behandles efter øvrige bestemmelser i overenskomsten.

4.3.2 Forholdet til intern dansk ret

Royalty er begrænset skattepligtigt til Danmark for fysiske personer efter KSL § 2, stk. 1, nr. 8 og for

selskaber efter SEL § 2, stk. 1, litra g. Begge bestemmelserne henviser til royaltydefinitionen i KSL § 65

C, stk. 4.

142 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 8.2 til artikel 12, stk. 2
143 Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 203
144 Se som illustration hertil SKM2011.606SR
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Den danske definition af royalty omfatter:

”… betalinger af enhver art, der modtages som vederlag for anvendelsen af eller retten til at anvende

ethvert patent, varemærke, mønster eller model, tegning hemmelig formel eller fremstillingsmetode eller

som vederlag for oplysninger om industrielle, kommercielle eller videnskabelige erfaringer.”145

For sådanne royalties har Danmark hjemmel til at beskatte indkomsten med 22 %, jævnfør KSL § 2, stk. 7

og SEL § 2, stk. 3. Skatten er en bruttoskat, hvilket vil sige, at den pålægges hele betalingen uden mulighed

for at foretage fradrag. Betaleren af royalty har pligt til at indeholde 22 % skat ved betalingen, jævnfør KSL

§ 65 C, stk. 1.

For selskaber følger det af SEL § 2, stk. 1, litra g, at royalty, der kan knyttes til et fast driftssted skal

behandles som indkomst i det faste driftssted og ikke som en royaltybetaling.

Danmark har dermed intern hjemmel til som kildeland at beskatte royalty i de tilfælde, hvor der ikke er

indgået en DBO med modtagerlandet eller de tilfælde hvor en DBO afviger fra OECD’s

Modeloverenskomst og tildeler kildelandet beskatningsret. I DBO’er indgået af Danmark, hvor Danmark

som kildeland har ret til at beskatte royalties, vil Danmark typisk være berettiget til at beskatte med mellem

5 % og 20 %146.

Omkring indeholdelse af kildeskat på royalties og inddragelse af DBO’er i vurderingen, kan Skatterådets

bindende svar i SKM 2011.606.SR anvendes til illustration. Det bindende svar angår overdragelse af

rettigheder til varemærker fra et dansk selskab til et selskab i Schweiz. Efter spørgers opfattelse er parterne

ikke interesseforbundne. Skatterådet inddrager i svaret DBO’en mellem Danmark og Schweiz, hvorefter

domicillandet (Schweiz) tildeles beskatningsretten til royalties. Dog har Danmark ret til at indeholde

kildeskat på 25 %, der kan refunderes skatteyderen, ved indsendelse at attestation fra de schweiziske

myndigheder, hvori det erklæres, at modtageren er hjemmehørende i Schweiz og skattepligtig dertil af

royaltyindkomsten. Skatterådet inddrager i den forbindelse art. 12, stk. 4 i den pågældende DBO, hvorfor

royalty udover markedsværdien skal behandles efter andre bestemmelser, såfremt merværdien er en

konsekvens af en særlig forbindelse mellem aftalens parter. I afgørelsen inddrages derfor såvel intern ret

som den indgåede DBO147.

145 KSL § 65 C, stk. 4
146 Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 204
147 SKM2011.606.SR
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4.3.2.1 Royaltybeskatning

Royaltybegrebet i dansk ret er noget mere snævert end definitionen i OECD’s Modeloverenskomst, da den

danske definition ikke omfatter indkomst for anvendelsen af eller retten til at anvende ophavsretter til

litterære, kunstneriske eller videnskabelige værker. Man har altså fra lovgivers side valgt at begrænse

royaltybegrebet.

Når der er indgået en DBO, der følger OECD’s Modeloverenskomst vil Danmark som kildeland være

afskåret fra at beskatte, da domicillandet tildeles en eksklusiv beskatningsret til royalties. Den danske

beskatningsret begrænses yderligere inden for EU af rente-/royaltydirektivet. Inden for samme betingelser

om associerede selskaber, som demonstreret for renter i afsnit 4.2.2.1, vil royaltybetalinger mellem

associerede selskaber inden for EU være skattefri. Det kan derfor udledes, at den begrænsede skattepligt af

royalties udelukkende finder anvendelse for royalties, der betales af et selskab her i landet til en modtager

i et land uden for EU som Danmark ikke har indgået en DBO med.

4.3.3 Forholdet til EU-retten

Royalties kan kildebeskattes, hvis indkomsten er omfattet af definitionen på royalties i KSL § 65 C.

Beskatning af royalties efter SEL § 2, stk. 1, litra g, sker dog kun i de tilfælde, hvor der ikke er indgået en

DBO med domicillandet eller hvor DBO’en afviger fra OECD’s Modeloverenskomst. Som det er tilfældet

med udbytter, må bestemmelsen anses for at være EU-konform, da der ikke sker nogle forskelsbehandling

ud fra royaltymodtagerens tilhørsforhold.

4.4 Øvrige bestemmelser

Udover de gennemgåede bestemmelser om udbytter, renter og royalties er der indsat en

opsamlingsbestemmelse i OECD’s Modeloverenskomst.

4.4.1 Artikel 21 – Andre indkomster

Denne artikel er en opsamlingsbestemmelse, som skal regulere beskatningsretten til indkomst, der ikke

falder ind under en af de øvrige bestemmelser i modeloverenskomsten. Beskatningsretten til sådan

indkomst tildeles domicillandet. Der er tale om en eksklusiv beskatningsret i modsætning til udbytter og

renter, hvor beskatningsretten er delt. Selvom domicillandet ikke udnytter sin tildelte beskatningsret,
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eksempelvis på grund af manglende intern hjemmel til at beskatte, kan kildelandet ikke beskatte

indkomsten148.

Artiklen indeholder et driftsstedsforbehold i lighed med artiklerne 10-12. Forbeholdet er ikke enslydende

med de øvrige, da det tillige indeholder en bestemmelse om at indkomst fra fast ejendom skal beskattes i

den stat hvor ejendommen er beliggende, hvilket er i tråd med artikel 6 om fast ejendom.

Da artikel 21 er en opsamlingsbestemmelse, må anvendelsesområdet for bestemmelsen antages at være

begrænset, hvorfor vi ikke vil uddybe bestemmelsen yderligere.

4.5 Værnsregler

Der er i den danske skattelovgivning indsat visse værnsregler, der skal sørge for at multinationale koncerner

ikke kan undgå skattebetaling i Danmark ved konstruktioner, der alene har til formål at undgå

skattebetalinger. Vi vil starte med at gennemgå bestemmelserne for herefter at vurdere, hvorvidt de er EU-

konforme.

4.5.1 CFC-beskatning

I skatteretten tales der undertiden om mobil indkomst. Ved mobil indkomst forstås indkomster, der er

relativt lette at flytte fra et land til et andet for dermed at opnå en skattemæssig fordel for foretagendet som

helhed. Nationalstater har en interesse i, at skattebasen ikke udhules og skatteprovenu flyttes til et land med

en gunstigere beskatning eller ingen beskatning overhovedet. For at forhindre dette i at ske, har nogle lande,

heriblandt Danmark, blandt andet indført regler om CFC-beskatning.

CFC-beskatningen har til hensigt at ramme mobile indkomster såsom renter, udbytter og royalties.

Grundlaget for disse indkomster kan være relativt simpelt at flytte til en anden enhed i koncernen, da der

er ikke er tale om fysiske aktiver. Skatteyderen kan ved at overføre indkomsten til et land med en lavere

beskatning, eller ingen beskatning overhovedet, undgå at indkomsten omfattes af dansk skattepligt og

derved udskyde betalingen af skatten eller helt undgå den. Ved at Danmark har indført CFC-regler

udstrækkes Danmarks beskatningsret til disse indkomster, selvom de normalt ville falde uden for

territorialbeskatningen149, der som hovedregel gælder ved beskatning af selskaber.

148 OECD’s Modeloverenskomst 2014 med kommentarer, kommentar 3 til artikel 21, stk. 1
149 Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 369
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For det danske selskab kan det have den konsekvens, at det beskattes af indkomst oppebåret af et selskab i

udlandet, fra hvilket det danske selskab endnu ikke har oppebåret indkomst. Det danske selskab beskattes

således af penge, det endnu ikke har modtaget. Ydermere kan det udenlandske selskab være skattepligtigt

af samme indkomst i udlandet, hvorved der sker økonomisk dobbeltbeskatning. Reglerne er derfor et

eksempel på en offensiv skattelovgivning som skatteydere skal tage højde for og overveje kraftigt ved

etablering i andre lande.

Danske selskaber, der er skattepligtige efter SEL § 1 eller § 2, stk. 1, litra a (faste driftssteder) kan

underlægges CFC-beskatning efter SEL § 32. For at CFC-reglerne finder anvendelse skal tre betingelser

være opfyldt;

1. kontrolbetingelsen

2. indkomstbetingelsen

3. aktivbetingelsen

4.5.1.1 Kontrolbetingelsen

Kontrolbetingelsen er opfyldt, hvis der er bestemmende indflydelse over det udenlandske datterselskab

efter SEL § 31C, altså beføjelse til at styre datterselskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Til

vurdering af, om en aktionær har bestemmende indflydelse og for at undgå selskabskonstruktioner, der er

udformet med henblik på omgåelse af bestemmelsen, skal LL § 16 H iagttages. Efter denne bestemmelse

skal nærtståendes aktiebesiddelser, herunder besiddelser af fonde og trusts ses under ét150.

4.5.1.2 Indkomstbetingelsen

Indkomstbetingelsen fastslår, at datterselskabets CFC-indkomst skal udgøre mere end halvdelen af

datterselskabets samlede indkomst, kaldet sammenligningsindkomsten, før der kan ske CFC-beskatning.

De indkomster, der kvalificeres som CFC-indkomst er udtømmende opremset i SEL §32, stk. 5 og omfatter

for eksempel renteindtægter og renteomkostninger, skattepligtige udbytter og skattepligtige

afståelsessummer ved salg af aktier, skattepligtige indkomster ved finansiel leasing, herunder fortjeneste

og tab ved afståelse af finansielle leasingaktiver. Sammenligningsindkomsten udgøres af datterselskabets

øvrige skattepligtige indkomst opgjort efter danske skatteregler, dog med de tilpasninger, der følger af SEL

§ 32, stk. 4, hvilket blandt andet forhindrer, at underskud fra tidligere år modregnes i indkomsten. I SEL §

32, stk. 1, nr. 1, 2. pkt. findes den såkaldte ”transparensregel”. Efter denne skal der ved vurderingen af

150 SEL § 32, stk. 6
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datterselskabet indkomst ses bort fra indkomst fra datterselskabets egne datterselskaber i samme land. I

stedet skal disse datter-datterselskaber medregnes med den forholdsmæssige del af indkomsten, der tilfalder

det datterselskab, der skal vurderes CFC-indkomst for. Se figur 12 straks nedenfor.

Figur 12 – Egen tilvirkning

For B skal der ske en vurdering af om indkomsten er CFC-indkomst ved at inddrage indkomsten fra C i en

konsolideret opgørelse ud fra det forholdsmæssige ejerskab B har over C. Ved vurderingen af om C opfylder

indkomstbetingelsen i relation til CFC-indkomst skal der ske en vurdering af C på stand-alone basis. Der

skal således ikke konsolideres opad.

Transparensregelen forhindrer, at udenlandske selskaber, som B, der kan være indsat i koncernen som et

holdingselskab ud fra helt legitime forretningsmæssige begrundelser rammes unødigt af CFC-beskatning,

da holdingselskaber ofte vil opfylde betingelsen for CFC-indkomst, hvis vurderingen skete på stand-alone

basis. Er C et produktionsselskab vil der typisk ikke være tale om at indkomstbetingelsen er opfyldt. Var

transparensreglen således ikke vedtaget, ville udenlandske holdingselskaber for produktionsvirksomheder

rammes af CFC-beskatning, selvom der reelt ikke er tale om mobil indkomst151.

4.5.1.3 Aktivbetingelsen

Aktivbetingelsen er opfyldt, hvis datterselskabets finansielle aktiver i gennemsnit udgør mere end 10 % af

den samlede aktivsum. Finansielle aktiver skal forstås som aktiver, der genererer CFC-indkomst. Det kan

eksempelvis være bankindestående, immaterielle aktiver, porteføljeaktier, aktiver der anvendes til finansiel

leasing (leasinggiver). Den værdi som aktiverne indgår med ved vurderingen, er de regnskabsmæssige

151 Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 374-376
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værdier. Med hensyn til immaterielle aktiver opstår der en udfordring, da disse kan være internt oparbejdede

og derfor ikke har en regnskabsmæssig værdi. Immaterielle aktiver indregnes derfor til handelsværdier152.

Transparensreglen beskrevet i afsnit 4.5.1.2 finder også anvendelse ved vurdering af, om aktivbetingelsen

er opfyldt.

4.5.1.4 Undtagelsesbestemmelser

Der gives visse undtagelser for CFC-beskatning, hvoraf undtagelsen for selskaber, der har valgt

international sambeskatning synes at være den vigtigste at nævne i relation til denne afhandling.

Undtagelserne er givet, fordi beskatning af koncernen sikres på anden vis og dermed gør CFC-beskatningen

overflødig.

4.5.1.5 Indkomstopgørelse

Konsekvensen for et dansk selskab, der har et udenlandsk datterselskab der er omfattet af CFC-beskatning

er, at det danske selskab skal medregne hele datterselskabets positive indkomst ved indlevering af

selvangivelsen153. Hvis ejerandelen ændrer sig i indkomståret, skal der foretages en forholdsmæssig

beregning for at opgøre, hvor stor en del af datterselskabets indkomst det danske moderselskab skal

medregne. Har moderselskabet kun bestemmende indflydelse en del af året, er det kun indkomst for den

del af perioden som underlægges CFC-beskatning.

Er datterselskabets indkomst underlagt beskatning i hjemlandet, skal Danmark yde lempelse efter den

interne lempelsesregel i LL § 33.

Danske CFC-regler finder anvendelse på selskaber og faste driftssteder hjemmehørende i Danmark med

aktiviteter i udlandet. I relation til denne afhandling omkring etablering af datterselskab eller fast driftssted

i Danmark er det værd at overveje konsekvenserne, hvis der skal ske yderligere etablering i andre lande

med udgangspunkt i det faste driftssted eller datterselskaber beliggende i Danmark. Ydermere er det

relevant at kende til eventuelle CFC-regler i det land, der er domicilland for det faste driftssted i Danmark,

da disse nationale regler kan medføre en dobbeltbeskatningsproblematik. Vi har ikke set på andre landes

CFC-regler og kan derfor ikke konkludere på, om disse er udformet som de danske og hvilke konsekvenser

det vil medføre for det udenlandske selskab, der ønsker at etablere sig i Danmark.

152 SEL § 32, stk. 1, nr. 2, 3. pkt.
153 SEL § 32, stk. 7
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4.5.1.6 Forholdet til EU-retten

Vi har ikke vurderet de danske CFC-regler i forhold til EU-retten. Det har vi valgt, fordi det er CFC-reglerne

i moderselskabets domicilland, der er interessante i forhold til problemstillingen. Hvorvidt CFC-regler kan

accepteres inden for EU, er et punkt, der er anfægtes af nogle forfattere som en konsekvens af EU-

domstolens afgørelse i sagen C-196/04 Cadbury Schweppes154. Sagen omhandlede de engelske CFC-regler,

der udgjorde en hindring for etableringsfriheden og ikke var proportionale.

4.5.2 Ligningsloven § 3

I LL § 3 er der indsat en bestemmelse, der må betragtes som en international omgåelsesklausul.

Bestemmelsen fastslår at skattepligtige ikke har fordele af moder-/datterselskabsdirektivet, 2011/96/EU, og

rente- og royaltydirektivet, 2003/49/EF, samt fusionsskattedirektivet, 2009/133/EF, hvis der er tale om

arrangementer eller serier af arrangementer der har til hovedformål eller har som et af hovedformålene at

opnå skattefordele som modvirker formålet med direktiverne og som ikke er reelle under hensyntagen til

faktiske forhold og omstændigheder155. Ligeledes vil skattefordele i henhold til en DBO ikke kunne

påberåbes, hvis formålet med arrangementet i det væsentligste er, at opnå de fordele som DBO’en giver

skatteyderen156. I begge tilfælde skal alle relevante faktiske forhold og omstændigheder indgå i vurderingen.

Bestemmelserne i LL § 3, stk. 1 og stk. 3 er formuleret forskelligt, men det er lovgivers hensigt at de

fortolkes ens, hvilket følger af bemærkningerne til lovforslaget157.

4.5.3 Rentefradragsbegrænsning

I SEL §§ 11, 11 B og 11 C er rentefradragsbestemmelserne beskrevet. Rentefradragsbegrænsning er

værnsregler, som er udarbejdet for, at det danske skattesystem ikke skal udhules. Bestemmelserne er lavet

for at sikre, at udenlandske selskaber ikke ligger en uforholdsmæssig stor andel af finansieringsudgifterne

i Danmark, hvor der er fradrag for disse udgifter, og derved kan opnå en mindre skattebetaling i Danmark.

Rentefradragsbegrænsningen består af tre bestemmelser, som er:

 Tynd kapitalisering (SEL § 11)

 Renteloftsreglen (SEL § 11 B)

 EBIT-reglen (SEL § 11 C)

154 Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 387-390
155 LL § 3, stk. 1
156 LL § 3, stk. 3
157 Se afsnit 3.3 i de almindelige bemærkninger til L167 2015-02-20
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Bestemmelserne vil blive nærmere beskrevet i de efterfølgende afsnit. Bestemmelserne er udformet således,

at der skal en vis størrelse til før bestemmelserne finder anvendelse. Dette gør, at to koncerner vil blive

ramt forskelligt afhængig af, om de er over eller under grænserne for bestemmelsernes anvendelse.

4.5.3.1 Tynd kapitalisering

Tynd kapitalisering er når et selskab har en uforholdsmæssig stor fremmedfinansiering i forhold til

egenkapital. Selskaber kan godt have en stor uforholdsmæssig fordeling af fremmedfinansiering, så længe

der er tale om lån stillet af tredje part som er uafhængig af selskabet, og så længe der ikke er andre selskaber

i koncernen, der har stillet sikkerhed for dette lån. Tynd kapitaliseringsbestemmelserne tager nemlig

udgangspunkt i, at der ikke må være en uforholdsmæssig stor fremmedfinansiering når dette, hvad enten

det er det hele eller blot en del af det, er finansiering fra et koncernforbundet selskab. Bestemmelsen for

tynd kapitalisering er SEL § 11. Derudover bliver LL § 2 også inddraget til eksempelvis at definere, hvornår

to selskaber er interesseforbundne. LL § 2 siger ligeledes noget omkring, at kontrollerede transaktioner

mellem interesseforbundne selskaber skal foregå, som var de sket mellem uafhængige parter. Det er blandt

andet dette SEL § 11 forsøger at løse, således at et selskab ikke kan blive finansieret med uforholdsmæssigt

meget gæld i forhold til egenkapital, da dette højst sandsynligt ikke ville være sket, hvis der havde været

tale om uafhængige parter.

4.5.3.1.1 Betingelser for anvendelse af SEL § 11

Til at starte med er der tre betingelser som skal være opfyldt før et selskab eller en forening bliver omfattet

af tynd kapitaliseringsbestemmelserne, og de er listet op i SEL § 11, stk. 1, nr. 1-3 og lyder som følger:

1) ”er omfattet af § 1, stk.1, nr. 1-2 b, 2 d - 2 j, 3 a – 5 b

2) har gæld til juridiske personer som nævnt i ligningslovens § 2, stk. 1, (kontrolleret gæld) og

3) selskabets eller foreningens fremmedkapital (gæld) set i forhold til selskabets egenkapital ved

udløbet af indkomståret overstiger forholdet 4:1”158

Punkt 1 omhandler hvilke selskaber og foreninger, der er omfattet, hvilket er hovedparten af de

selskabsformer som er listet op i SEL § 1, stk. 1, altså fuldt skattepligtige selskaber. I henhold til SEL § 11,

stk. 5 står der, at skattepligtige omfattet af SEL § 2, stk. 1, litra a også vil være omfattet af SEL § 11 stk. 1-

4. SEL § 2, stk. 1, litra a omhandler definitionen på et fast driftssted, hvorfor et fast driftssted ligeledes er

omfattet af disse bestemmelser.

158 SEL § 11, stk. 1, nr. 1-3
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Næste betingelse der skal være opfyldt er, at der skal være kontrolleret gæld. Denne henviser til LL § 2,

stk. 1, hvor definitionen på hvilke selskaber og foreninger, der skal medtages i vurderingen af om et

gældsforhold opfattes som kontrolleret gæld, er beskrevet. Det betyder at gæld fra følgende personer skal

medtages som kontrolleret gæld:

1) ”hvorover fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse,

2) der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer

3) der er koncernforbundet med en juridisk person,

4) der har et fast driftssted beliggende i udlandet,

5) der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark

6) der er en udenlandsk fysisk eller juridiske person med kulbrintetilknyttet virksomhed omfattet af

kulbrintelovens § 21, stk. 1 eller 4”159

Derudover er der jævnfør SEL § 11 kun tale om juridiske personer og ikke fysiske personer, som det også

ses i betingelse to. Derfor kan de seks punkter skrives mere præcist om til følgende:

1) Gæld til juridiske personer som låntager har bestemmende indflydelse over, eller juridiske personer

som har bestemmende indflydelse over låntager

2) Gæld til koncernforbundne juridiske personer

3) Gæld fra foretagendets hovedkontor som er allokeret til et fast driftssted

4.5.3.1.2 Koncernforbindelse

Hvornår der er tale om bestemmende indflydelse er beskrevet nærmere i LL § 2, stk. 2. Bestemmende

indflydelse er, når enten der ejes mere end 50 % af aktiekapitalen eller mere end 50 % af

stemmerettighederne. Når ejerkravet på aktiekapitalen skal opgøres skal både de direkte ejere og indirekte

ejere medtages. Når ejerkravet på stemmerettighederne skal opgøres så skal aktier og stemmerettigheder

medregnes for alle koncernforbundne selskaber. Hvis selskabet har en aftale med et andet selskab om at

udøve bestemmende indflydelse i et selskab, så skal disse medtages, når opgørelsen af stemmerettigheder

udarbejdes.

159 LL § 2, stk. 1
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Vi har lavet et eksempel i figur 13, hvor vi forsøger at belyse forskellene på aktiekapital og på

stemmerettigheder:

Figur 13 – Egen tilvirkning

Figur 13 er lavet for at vise, at der i en organisation godt kan være koncernforbundne selskaber og ikke

koncernforbundne selskaber afhængig af, hvordan koncernforbindelsen opgøres. Som det ses, vil A og B

være koncernforbundne, da A ejer 51 % af aktiekapitalen. B og C vil ligeledes være koncernforbundne, da

B ejer 51 % af stemmerettighederne i C. A og C vil til gengæld ikke være koncernforbundne, da A hverken

har over 50 % af aktiekapitalen eller 50 % af stemmerettighederne i C. Grunden til dette er, at når A har 51

% af kapitalen i B, så har A kun en forholdsmæssig andel af kapitalen og stemmerettighederne i C. Hvis

man havde byttet om på ovenstående tal, så A havde 49 % af kapitalen og 51 % af stemmerettighederne i

B, mens B havde 51 % af kapitalen og 49 % i stemmerettigheder i C, så ville A være koncernforbundet

med C. Grunden til at de nu ville være koncernforbundet er, at når A har 51 % af stemmerettighederne i B,

så skal hele ejerandelen af aktier og stemmerettigheder medtages i A, og i denne situation vil det altså være

de 51 % i kapitalandele, der gør at A og C vil være koncernforbundne.

4.5.3.1.3 Opgørelse af kontrolleret gæld

Når det er klarlagt, hvilke selskaber der er koncernforbundne, så skal det opgøres hvor meget gælden til

koncernforbundne selskaber udgør. I den forbindelse skal den direkte gæld mellem selskaberne medtages.

Derudover skal der jævnfør SEL § 11, stk. 1 også medtages gæld til uafhængige parter, såfremt et andet

koncernselskab har stillet sikkerhed herfor. Der er dog også en undtagelse hertil, såfremt selskabet kan
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godtgøre, at de ville kunne opnå samme finansiering fra en uafhængig part, uden sikkerhedsstillelser fra

andre koncernselskaber.

I SKM2007.473.LSR har Landsskatteretten afgjort, at et selskab som havde optaget et lån hos et

finansieringsinstitut med en garanti fra moderselskabet, er underlagt bestemmelsen om kontrolleret gæld.

Dette til trods for, at det danske selskab havde godtgjort, at de kunne have opnået samme lån uden garantien,

dog med en dyrere rente. Landsskatteretten fastslog, at lånet uden garantien ikke ville være optaget på

samme vilkår som med garantien, og derved blev den grebet af definitionen af kontrolleret gæld.

Den samlede kontrollerede gæld skal udgøre over 10 mio. kr. I henhold til SEL § 11, stk. 2 skal gæld i

denne sammenhæng anses som gæld i henhold til fordringer omfattet af kursgevinstloven samt konvertible

obligationer. Gælden skal opgøres til kursværdi ved indkomstårets udløb.

4.5.3.1.4 Tynd kapitalisering

Den sidste betingelse der skal være opfyldt, før der skal ske en rentefradragsbegrænsning er, at forholdet

mellem gæld og egenkapital overstiger forholdet 4:1.

Egenkapitalen skal jævnfør SEL § 11, stk. 3 opgøres til handelsværdien af aktiver med fradrag af den

opgjorte gæld, jævnfør SEL § 11, stk. 2. Egenkapitalen skal som gælden opgøres ved indkomstårets udløb.

Hvis ejerkredsen har indskudt egenkapital, så skal dette kun medtages, såfremt det forbliver i selskabet i

minimum 2 år. Såfremt den indskudte egenkapital udtages inden for 2 år, vil det betyde, at solvens tilbage

i tid skal opgøres på ny160.

Rentefradragsbegrænsningen finder kun anvendelse på den del af gælden, der vil skulle omklassificeres fra

gæld til egenkapital, således at forholdet mellem gæld og egenkapital udgør 4:1 ved indkomstårets udløb.

160 Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, s. 345, afsnit 1
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4.5.3.1.4.1 Champagneprincip

For at undgå at selskaber laver en koncernstruktur i Danmark, hvor hvert selskab vil være under grænsen

på 4:1 mellem gæld og egenkapital, så er der i SEL § 11, stk. 4 indsat følgende bestemmelse:

”Kontrolleres flere danske koncernforbundne selskaber, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, finder stk. 1-3

samlet anvendelse på aktiver og passiver i disse selskaber, og der bortses fra danske selskabers aktier i

andre selskaber, der indgår i den samlede opgørelse, samt gæld og fordringer mellem disse. 1. pkt. finder

kun anvendelse på danske selskaber, der også uden at inddrage de udenlandske aktionærer eller et

eventuelt dansk ultimativt moderselskab kan anses for at være koncernforbudne.”161

Bestemmelsen siger altså, at alle danske selskaber skal ses som en samlet enhed, såfremt de vil være

koncernforbundne uden at udenlandske ejere er med i denne opgørelse. Hvis ikke denne bestemmelse var

indsat, så ville en koncern kunne oprette selskaberne på følgende måde og dermed undgå at blive reguleret

af rentefradragsbegrænsningen.

Selskab A: Indskudt egenkapital: 1.000.000

Kontrolleret gæld: 4.000.000

Selskab A ejer Selskab B 100 %.

Selskab B: Indskudt egenkapital 5.000.000

Kontrolleret gæld: 20.000.000

Selskab B ejer Selskab C 100 %

Selskab C Indskudt egenkapital: 25.000.000

Kontrolleret gæld: 100.000.000

Figur 14 – Egen tilvirkning162

På denne måde ville bestemmelserne kunne omgås, hvis ikke bestemmelsen i SEL § 11, stk. 4 var indsat.

Når nu reglen er indsat så vil ovenstående eksempel (figur 14) give det resultat, at egenkapitalen er

1.000.000 kr., mens den kontrollerede gæld er 124.000.000 kr., hvilket gør at forholdet mellem gæld og

egenkapitalen er 124:1 og derved overstiger forholdet 4:1.

161 SEL § 11, stk. 4
162 Inspiration fra Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 349
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4.5.3.1.5 Undtagelsesbestemmelse

Selskaberne kan dog selvom alle betingelser er opfyldt undgå at blive ramt at disse bestemmelser, da der i

bestemmelsen står følgende:

”Fradragsbeskæringen bortfalder i det omfang, selskabet eller foreningen godtgør, at lignende finansiering

kan opnås mellem uafhængige parter.”163

Vurderingen skal foretages ved indkomstårets udløb og ikke ved stiftelse af gældsforholdet.

4.5.3.1.6 Beregning af fradragsbeskæring

Hvis betingelserne er opfyldt og der skal ske en rentefradragsbeskæring, så vil det i henhold til SEL § 11,

skulle ske ud fra følgende:

Først skal den gæld som ikke er markedskonform findes, da det kun er denne som kan blive

rentefradragsbeskåret og den kan findes ud fra følgende formel:

 Den ikke markedskonforme gæld = al gæld - (80 % * aktiverne)

Den ikke markedskonforme gæld kan maksimalt udgøre den kontrollerede gæld (både den direkte gæld og

den, der er stillet sikkerhed for).

Når den ikke markedskonforme gæld er fundet så skal rentefradragsbeskæringen beregnes hvilken den

gøres ud fra følgende formel:

 Rentefradragsbeskæringen = samlede renteudgifter og kurstab på gæld * (Den ikke

markedskonforme gæld / al gæld)

163 SEL § 11, stk. 1, 5. pkt.
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Når fradragsbeskæringen er opgjort så er der i SEL § 11, stk. 1 beskrevet i hvilken rækkefølge

fradragsbeskæringen skal anvendes til renter og kurstab. Det er følgende rækkefølge:

1) Dansk kontrolleret gæld

2) Udenlandsk kontrolleret gæld

3) Dansk kontrolleret gæld til tredjemand

4) Udenlandsk kontrolleret gæld til tredjemand

Når bestemmelserne omkring tynd kapitalisering er færdigopgjort, så går man videre til SEL § 11 B

omkring renteloftsreglen.

4.5.3.2 Renteloftsreglen

Renteloftsreglen er beskrevet i SEL § 11 B og omhandler den situation, hvor selskabets

nettofinansieringsudgifter er forholdsmæssigt højere end de aktiver, de skal finansiere. Der er i SEL § 11

B, stk. 1 defineret, hvilke selskaber der er omfattet af denne bestemmelse. Følgende selskaber er omfattet:

Selskaber defineret i SEL § 1, stk. 1, nr. 1 - 2 B, 2 d – 2 j, 3 a – 6, § 2, stk. 1, litra a og b eller

kulbrinteskatteloven § 21, stk. 4.

Jævnfør SEL § 11 B, stk. 1 skal der kun ske fradragsbeskæring, såfremt de samlede

nettofinansieringsudgifter udgør mere end 21.300.000 kr. Nettofinansieringsudgifterne er derfor det første

der skal opgøres, før man går videre med opgørelsen af en eventuel fradragsbegrænsning.

4.5.3.2.1 Nettofinansieringsudgifter

Når nettofinansieringsudgifterne skal opgøres, så sker der ud fra SEL § 11 B, stk. 4, hvor de poster som

skal medgå i opgørelsen er oplistet. Følgende poster medgår i opgørelsen af nettofinansieringsudgifter:

1) ”Skattepligtige renteindtægter og fradragsberettigede renteudgifter. Renteindtægter fra

varedebitorer m.v. og renteudgifter til varekreditorer m.v. indgår dog ikke.

2) Provisioner og lign., der er fradragsberettigede efter ligningsloven § 8, stk. 3, og tilsvarende

skattepligtige provisioner m.v. Provisioner m.v. vedrørende varegæld m.v. eller varefordringer

m.v. indgår dog ikke.

3) Skattepligtige gevinster og fradragsberettigede tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter

omfattet af kursgevinstloven. Gevinst og tab på varekreditorer og varedebitorer medregnes ikke.

Tab og gevinst på udlån medregnes ikke, når den skattepligtige udøver næring ved køb og salg af

fodringer eller driver næringsvirksomhed ved finansiering og medkontrahenten ikke er

koncernforbundet, jf. § 31 C. Tab og gevinst på obligationer udstedt til finansiering af udlån
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omfattet af 3. pkt. og finansielle kontrakter i tilknytning hertil medregnes ikke. Gevinst og tab på

kontrakter (terminskontrakter m.v.), som tjener til sikring af driftsindtægter og driftsudgifter,

herunder i sambeskattede selskaber, medregnes ikke. Urealiserede kursgevinster på en renteswap

vedrørende lån med sikkerhed i fast ejendom medregnes ikke, men kan fremføres ved efterfølgende

indkomstårs opgørelse af nettofinansieringsudgifter til modregning i urealiserede kurstab på

samme kontrakt og i realiserede kurstab på samme kontrakt, der realiseres i det indkomstår, hvor

kontrakten ophører. Gevinst og tab på terminskontrakter m.v. medregnes dog, hvis den

skattepligtige udøver næring ved køb og salg af fodringer og finansielle kontrakter, driver

næringsvirksomhed ved finansiering eller hvis medkontrahenten er koncernforbundet, jf. § 31 C.

4) En beregnet finansieringsomkostning ved finansielle leasingbetalinger medregnes hos

leasingtager, mens leasinggiver medregner en beregnet finansieringsindtægt.

5) Skattepligtig fortjeneste og udnyttede tab ved afståelse af aktier m.v. omfattet af

aktieavancebeskatningsloven samt skattepligtige udbytter og skattepligtige afståelsessummer

omfattet af ligningslovens § 16 B. Er summen efter 1. pkt. negativ, medregnes den ikke, men

fremføres til modregning i efterfølgende indkomstår. 1. pkt. omfatter ikke afkast af lagerbeskattede

næringsaktier omfattet af stk. 5, 7. pkt.

6) Uanset nr. 1-5 indgår finansieringsindtægter og –udgifter, der medregnes som følge af CFC-

beskatning i § 32 eller som følge af genbeskatning efter § 15, stk. 8 og 9, i lov nr. 426 af 6. juni

2005, ikke i opgørelsen af nettofinansieringsudgifter.”164

Efter SEL § 11 B stk. 1, 3. pkt., sker der ikke fradragsbeskæring af nettokurstab på fordringer såfremt disse

overstiger indkomstårets indtægter. Disse nettokurstab bliver fremført til modregning af renteindtægter og

nettogevinst på fordringer året efter, jævnfør SEL § 11 B, stk. 1, 5. pkt. Der er dog ligeledes en undtagelse

hertil i SEL § 11 B, stk. 1, 4. pkt. hvilket er, at hvis anskaffelsessummen på fordringen er højere end den

aftalte indfrielsessum, så vil disse nettokurstab skulle medgå i opgørelsen af nettofinansieringsudgifter. Der

står ligeledes i samme bestemmelse, at denne opgørelse af nettokurstab skal foretages samlet for

sambeskattede selskaber.

Når nettofinansieringsudgifterne er opgjort, og hvis de overstiger grænsen på 21.300.000 kr., så skal der

foretages en opgørelse af aktiverne, som skal ganges med standardrenten for at finde ud af, om der skal ske

en fradragsbeskæring, såfremt disse er lavere end nettofinansieringsudgifter.

164 SEL § 11 B, stk. 4
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4.5.3.2.2 Opgørelse af aktivmassen

I SEL § 11 B, stk. 5 står, at aktiverne skal opgøres ved indkomstårets udløb. I samme bestemmelse er

beskrevet hvilke aktiver, der indgår i aktivmassen og hvilke der ikke gør. Vi har lavet nedenstående skema,

som viser hvilke aktiver, der indgår og hvilke der ikke indgår jævnfør SEL § 11 B, stk. 5.

Aktiver der indgår i aktivmassen Aktiver der IKKE indgår i aktivmassen

Afskrivningsberettigede aktiver indgår i

aktivmassen til nedskrevet værdi.

Aktier med videre som er omfattet af

aktieavancebeskatningsloven, dog med undtagelse

af aktier omfattet af SEL § 11 B, stk. 6.

Aktiver der ikke er afskrivningsberettigede indgår

til kostpris plus forbedreringsudgifter.

Fordringer og finansielle kontrakter omfattet af

kursgevinstloven

Nettoværdien af igangværende arbejder for

fremmed regning.

Præmieobligationer og likvider.

Værdien af igangværende arbejder,

næringsaktiver, varelagre og fodringer erhververet

ved salg af varer og andre næringsaktiver samt

tjenesteydelser(varedebitorer), indgår i

aktivmassen i det omfang, de overstiger værdien af

gæld opstået ved køb af varer og andre

næringsaktiver samt

tjenesteydelser(varekreditorer).

Det er kun lagerbeskattede næringsaktier, som skal

medtages.

Anskaffelsessummen på terminskontrakter med

videre som tjener til sikring af driftsindtægter og

driftsudgifter.

Fremførselsberettigede underskud efter SEL § 12.

Det er kun de underskud som vil være

fremførselsberettigede underskud ultimo

indkomståret uden fradragsbeskæring jævnfør SEL

§ 11 B, stk. 1 og SEL § 11 C

Den regnskabsmæssige værdi af finansielle leasede

aktiver hos leasingtager. Leasinggiver kan ikke

medregne de finansielt udleasede aktiver.
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Ved finansiel leasing mellem sambeskattede

selskaber efter enten SEL § 31 eller § 31 A, benyttes

den skattemæssige værdi i stedet for den

regnskabsmæssige værdi.

Figur 15 – Egen tilvirkning

Såfremt aktiverne er indskudt af udenlandske koncernforbundne enheder, jævnfør SEL § 31 C, skal de være

i selskabet i minimum 2 år, ellers skal de ikke medtages til aktivmassen. Hvis selskabet har valgt

international sambeskatning jævnfør SEL § 31 A, så kan aktiver dog altid medregnes i aktivmassen.

I ovenstående skema burde bestemmelsen i SEL § 11 B, stk. 6 ligeledes stå som et aktiv, der kan medgå i

aktivmassen. Det er beskrevet, at der pro anno kan medregnes 20 % af anskaffelsessummen på aktier ejet

direkte af selskabet i koncernforbundne selskaber, jævnfør SEL § 31 C, og som ikke indgår i sambeskatning.

Der henvises i denne bestemmelse til SEL § 11 B, stk. 12, hvor satsen for hvor stor en del der kan

medregnes, er opgjort. I SEL § 11 B, stk. 12 ses, at satsen er faldende og i 2015 er satsen 5 %, i 2016 er

den 2,5 % og fra 2017 og frem er satsen 0 %. Der vil derfor ikke være mulighed for at medtage noget fra

indkomståret 2017 og frem. Vi har derfor valgt ikke at medtage den i ovenstående skema, da det

fremadrettet har en mindre betydning, end det har haft hidtil.

4.5.3.2.3 Øvrige bestemmelser

Såfremt et selskab ikke kan beskattes for et helt år, så skal aktivmassen og nettofinansieringsudgifter

tilpasses jævnfør SEL § 11 B, stk. 7, således at det svarer til beskatningsperioden i forhold til et helt år.

SEL § 11 B, stk. 8 fastslår, at sambeskattede selskaber efter SEL § 31 eller § 31 A, skal opgøre

nettofinansieringsudgifter og aktivmassen som en samlet enhed. Såfremt selskabet en del af året har indgået

i en sambeskatning, så skal der laves en opdeling i lighed med dem i SEL § 11 B, stk. 7.

I SEL § 11 B, stk. 2 er beregningen for standardrenten beskrevet. Renten beregnes som et gennemsnit af

Danmarks Nationalbanks kassekreditrente for ikke finansielle selskaber for perioden juli til september i året

før indkomståret. Standardrenten bliver offentliggjort senest den 15. december i kalenderåret.

Jævnfør SEL § 11 B, stk. 10 vil der, hvis der sker fradragsbeskæring, kunne fremføres en del af denne til

de tre næste år. Det gør sig gældende på de beskårne nettokurstab på gæld og finansielle kontrakter omfattet

af kursgevinstloven.

I SEL § 11 B, stk. 3 er reglerne beskrevet, såfremt et selskab opgør sin skattepligtige indkomst efter

tonnageskatteloven, men da vi ikke kommer ind på tonnageskatteloven i denne afhandling, så har vi ikke

beskrevet denne bestemmelse yderligere i vores gennemgang af renteloftsreglerne.
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Der er ligeledes ikke beskrevet omkring SEL § 11 B, stk. 11, da dette omhandler livsforsikringsselskaber,

som denne afhandling ikke vil komme yderligere ind på.

4.5.3.2.4 Beregning af fradragsbeskæring

Fradragsbeskæringen finder jævnfør SEL § 11 B, stk. 9 først anvendelse efter en eventuelt

fradragsbeskæring efter SEL § 11 således, at der ikke bliver fradragsbeskåret de samme

nettofinansieringsudgifter to gange.

Samlet kan formlen for fradragsbeskæringen efter SEL § 11 B, opgøres til følgende:

 Fradragsbeskæringen = nettofinansieringsudgifter – (aktivmassen * standardrenten)

Som tidligere beskrevet så vil der efter SEL § 11 B, stk. 1 kun ske en fradragsbeskæring såfremt beløbet er

over 21.300.000 kr. Alle de nettofinansieringsudgifter der er mindre end 21.300.000 kr., vil derfor ikke

blive omfattet af bestemmelsen.

4.5.3.3 EBIT-reglen

Den sidste rentefradragsbeskæringsregel er EBIT-reglen som er lovfæstet i SEL § 11 C. I lighed med SEL

§ 11 B, stk. 1 er der i SEL § 11 C, stk. 1 defineret, hvilke selskaber der er omfattet af bestemmelsen. Da det

er de samme selskaber i begge bestemmelser, beskrives de ikke yderligere her.

Jævnfør SEL § 11 C, stk. 1 omhandler denne bestemmelse, at nettofinansieringsudgifter som er defineret i

SEL § 11 B, stk. 4 kun kan udgøre 80 % af den skattepligtige indkomst før nettofinansieringsudgifter,

EBIT. Nettofinansieringsudgifter skal jævnfør SEL § 11 C, stk. 1 opgøres efter eventuel fradragsbeskæring

efter SEL § 11 B, således at de samme nettofinansieringsudgifter ikke bliver fradragsbeskåret to gange.

Derudover skal der jævnfør SEL § 11 C, stk. 1 ligeledes ikke ske fradragsbeskæring af nettokurstab på

fordringer, såfremt de ikke blev beskåret i forbindelse med opgøres i SEL § 11 B.

I lighed med SEL § 11 B, er der et grundbeløb på 21.300.000 kr., som skal overskrides, såfremt der skal

ske fradragsbeskæring, jævnfør SEL § 11 C, stk. 1. Det er ligeledes dette beløb, der benyttes såfremt EBIT

er negativ.

Hvis der sker en fradragsbeskæring så vil de beskårne nettofinansieringsudgifter jævnfør SEL § 11 C, stk.

1 blive overført til næste år og indgå i beregningen i SEL § 11 C, stk. 1.
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Såfremt selskabet indgår i en sambeskatning, så skal den skattepligtige indkomst og

nettofinansieringsudgifter opgøres samlet jævnfør SEL § 11 C, stk. 2. Fradragsbeskæringen skal fordeles

forholdsmæssigt i det omfang, at nettofinansieringsudgifterne udgør mere end 80 %. Hvis ikke hele

fradragsbeskæringen bliver fordelt på denne måde, så fordeles resten forholdsmæssigt mellem alle

selskaberne. De fradragsbeskårne nettofinansieringsudgifter fremføres samlet i administrationsselskabet.

Jævnfør SEL § 11 C, stk. 3, så er livforsikringsselskaber ikke omfattet af SEL § 11 C, stk. 1 og stk. 2.

4.5.3.3.1 Beregning af fradragsbeskæring

Formlen for at beregne en eventuel rentefradragsbeskæring kommer til at se ud som følgende:

 Fradragsbeskæring: Nettofinansieringsudgifter * (EBIT * 80 %)

4.5.3.4 Karensperiode

Karensperioden som gør sig gældende i SEL § 11 og SEL § 11 B omhandler situationen, når der indskydes

enten kapital omfattet af SEL § 11 eller aktiver omfattet af SEL § 11 B. Sådanne indskud skal være i

selskabet i minimum to år. Hvis enten kapitalen eller aktiverne bliver trukket ud før end de har været i

selskabet i to år, så skal der foretages en ny opgørelse af rentefradragsbeskæringen. Dette vil være

forholdsvist simpelt at opgøre i et datterselskab, da alle bevægelser af til- og afgange nemt kan følges i

bogføringen. Derimod vil det kunne blive svært at opgøre det for et fast driftssted. Dette skyldes, at der

hvert år skal laves en fordeling af aktiver og kapitalen i selskabet. Aktiver vil ved en uændret drift antages

at være de samme, hvorimod at hvis driften omlægges til enten noget nyt, eller bliver forøget eller skåret

til, så kan der ske ændringer i aktivmassen. Der er to metoder til at opgøre passiv siden, som er gennemgået

i afsnit 3.3.2.3. Ved begge metoder kan der år for år være afvigelser på soliditetsgraden, hvilket kan betyde,

at der grundet karenskravet vil skulle udarbejdes en ny opgørelse af rentefradragsbeskæring.

4.5.3.5 Forholdet til EU retten, i forhold til rentefradragsbegrænsning

Når det skal vurderes om rentefradragsbegrænsninger er forenelige med EU-retten, så skal det gøres ud fra

samme princip, som hvis der var tale om direkte skatter. Dette er set i Lankhorst-Hohorst C-324/00 sagen,

som omhandler en sag om de tyske tynd kapitaliseringsbestemmelser. I denne sag var de tyske regler

omkring tynd kapitalisering ikke i overensstemmelse med EU-retten om fri etablering i TEUF 49. Vi vil

derfor ligeledes undersøge om de danske regler i SEL §§ 11, 11 B og 11 C er udformet således, at de er i

overensstemmelse med TEUF 49.
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Den første bestemmelse som det kan diskuteres om er forenelig med EU retten er SEL § 11, stk. 4. I denne

bestemmelse ses det, at danske selskaber skal anses som en samlet enhed (såfremt de er sambeskattede

jævnfør SEL § 31) og det derfor kun er gældsforholdet til udenlandske selskaber, der indgår i vurderingen

af tynd kapitalisering, og det kan derved være med til forhindre udenlandske selskabers frie etableringsret,

da der sker en forskelsbehandling ud fra nationale tilhørsforhold165.

I henhold til SEL § 11, stk. 1, 5. pkt. er det op til skatteyderen at godtgøre, at lignende finansiering kunne

være opnået mellem uafhængige parter. Det svære ved dette er, at det skal gøres ved regnskabsårets

afslutning og ikke ved låneoptagelsen. Det kan derfor være svært at vurdere, om et gældsforhold er optaget

med skatteunddragelse som hovedformål eller ej. Da bestemmelsen ikke kun henvender sig til selskaber

som har indrettet sig med skatteunddragelse som hovedformål, så kan det være svært at forsvare denne

bestemmelse i henhold til EU-retten, når den EU-retlige test udføres. Dette er udledt af Lankhorst-Hohorst-

sagen, da en af grundene der blev lagt vægt på var, at bestemmelsen skulle være målrettet de tilfælde, hvor

selskaberne bevidst forsøger at snyde i skat166.

I bestemmelsen i SEL § 11 er det selskabet i udlandet, der kan føle sig forskelsbehandlet, hvorimod det i

SEL § 11 B og § 11 C, er det danske selskab, der kan føle sig forskelsbehandlet. Dette skyldes, at når

aktivmassen i SEL § 11 B og EBIT i SEL § 11 C skal opgøres, så skal selskaber, der er underlagt tvungen

national sambeskatning, opgøre aktivmassen og EBIT under ét. Det betyder, at hvis et dansk selskab skal

oprette et fast driftssted eller datterselskab og de opretter selskabet i udlandet, så skal aktiver og EBIT ikke

medtages til opgørelsen efter SEL §§ 11 B og 11 C. Hvis selskabet derimod opretter et datterselskab i

Danmark, så ville denne medgå i aktivmassen og opgørelsen af EBIT. Det danske selskab risikerer derved,

at den samlede fradragsbeskæring er større, hvis selskabet ønsker at etablere sig i et andet EU-land. Der vil

derfor være forskel og igen kan det diskuteres, hvorvidt bestemmelserne er forenelige med EU-retten. Da

bestemmelserne ikke kun rammer de tilfælde, hvor selskaber forsøger at lave konstruktioner, der skal undgå

skattebetaling, så er det altså tvivlsomt om bestemmelserne er forenelige med EU retten. Retfærdiggørende

hensyn til bestemmelserne i SEL §§ 11 B og 11 C kan være hensynet til en afbalanceret

beskatningskompetence, hvor man fra dansk side kun ønsker at indrømme fradrag for den del af renterne,

der medvirker til indkomstskabelse i Danmark. EU-konformiteten afhænger dog af, hvorvidt det vurderes,

om bestemmelserne går videre end, hvad der er krævet for at forhindre skatteunddragelse.

Den sidste forskel mellem bestemmelser i SEL §§ 11, 11 B og 11 C og EU-retten, som vi ønsker at

kommentere på, er karensperioden på to år vedrørende indskudte aktiver fra koncernforbundne udenlandske

selskaber, da denne karensperiode kun er gældende for udenlandske koncernforbudne selskaber og ikke

165 Tell, Michael. Ph.D., side 253-257
166 Præmis 37 i C324/00
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danske koncernforbudne selskaber. Der vil derfor være forskel på danske og udenlandske selskaber, når der

skal indskydes aktiver i et koncernselskab. Da denne bestemmelse heller ikke er udformet, så den kun

rammer selskaber, der forsøger sig med skatteunddragelse, så kan denne også være tvivlsom i forholdet til

EU-retten da danske og udenlandske selskaber ikke bliver behandlet ens167.

I alle tre tilfælde kan der argumenteres både for og imod, at bestemmelserne er forenelige med EU retten.

Da der ikke er truffet afgørelse i sager om de danske værnsreglers EU-konformitet, må det antages, at

bestemmelserne i SEL §§ 11, 11 B og 11 C skal efterleves, indtil der eventuelt kommer yderligere domme

eller afgørelser på området, der kan tydeliggøre om den nuværende praksis er i overensstemmelse med

gældende EU-ret.

4.6 Delkonklusion

Af sammenligningen mellem OECD’s Modeloverenskomst og intern dansk ret kan det ses, at der i Danmark

er intern hjemmel til at beskatte indkomst fra udbytter, renter og royalties.

I dansk ret er der således hjemmel til at beskatte udbytte fra kilder her i landet. Udbyttebegrebet er bredere

defineret i dansk ret end i OECD’s Modeloverenskomst. Når der foreligger en DBO, er det kun indkomst,

der omfattes af DBO’ens definition, som Danmark har ret til at beskatte, selvom der kan være situationer,

hvor der efter intern dansk ret skulle ske beskatning af en højere indkomst. Ved udbytte udloddet inden for

EU, skal såvel indgåede DBO’er, intern national ret samt moder-/datterselskabsdirektivet iagttages. Når der

udloddes udbytte fra kilder i Danmark til et selskab i et andet EU-land, med hvilket Danmark ikke har en

DBO, bliver Danmarks beskatningsret alligevel begrænset efter moder-/datterselskabsdirektivet, såfremt

ejerandelen af det danske selskab er over 10 %.

Vedrørende renter har Danmark en relativ lempelig beskatning af renter hidrørende her fra landet, da det

kun er renter af kontrolleret gæld til tilknyttede selskaber defineret i SEL § 1 og faste driftssteder defineret

i SEL § 2, stk. 1, litra a, der bliver begrænset skattepligtigt. Inden for EU bliver renter af kontrolleret gæld

dog sjældent beskattet, da rente-/royaltydirektivet bestemmer, at der ikke skal ske beskatning når renter

betales mellem associerede selskaber, altså hvor ejerandelen er mindst 25 %. I lande Danmark har indgået

en DBO med som nedsætter beskatningsretten på renter, vil Danmark ligeledes undlade at beskatte. Det er

et eksempel på, at man i Danmark ikke udnytter den beskatningsret, man kan få tildelt i en DBO.

Angående royalties er den danske definition smallere end definitionen i OECD’s Modeloverenskomst. I en

DBO indgået efter OECD’s Modeloverenskomst vil domicillandet have en eksklusiv beskatningsret.

167 Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 363
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Danmarks interne hjemmel er derfor ligegyldig i disse tilfælde. Inden for EU bliver royalties mellem

associerede selskaber ikke beskattet, jævnfør rente-/royaltydirektivet. Den interne hjemmel har derfor kun

betydning inden for EU, når ejerandelen er under 25 %, og der ikke er indgået en DBO mellem landene.

Uden for EU har den virkning over for selskaber, der har domicil i et land Danmark ikke har en DBO med.

Det må konkluderes, at de gennemgåede bestemmelser i SEL § 2 om begrænset skattepligtigt af udbytter,

renter og royalties er i overensstemmelse med frihedsrettighederne i TEUF, herunder med særlig vægt på

etableringsfriheden i artikel 49. Bestemmelserne er ikke restriktive eller diskriminerende på en måde, der

forskelsbehandler forskellige nationaliteter.

Anderledes ser det muligvis ud med rentefradragsbeskæringsreglerne i SEL §§ 11, 11 B og 11 C. Udsættes

bestemmelserne for den EU-retlige test sker der en forskelsbehandling af rent danske koncerner og danske

koncernselskaber i SEL §§ 11 B og 11 C. SEL § 11 udgør en hindring af udenlandske selskabers fri

etableringsret, da der i rent danske forhold tages udgangspunkt i en konsolideret balance for

koncernselskaberne, mens udenlandske selskaber udelades af sådan en konsolidering. I SEL §§ 11 B og 11

C hindres eksempelvis danske selskabers fri etableringsret, da der er forskel på om det danske selskab

etablerer et fast driftssted/datterselskab i Danmark eller i udlandet. Foranstaltningerne i bestemmelserne

kan muligvis retfærdiggøres ud fra sikringen af en afbalanceret beskatningskompetence mellem

medlemsstaterne i EU og hensynet til at modvirke skatteunddragelse. Det må dog være tvivlsomt om

bestemmelserne er proportionale med de situationer, de skal modvirke, da bestemmelserne også kan ramme

selskaber, der ikke forsøger sig med skatteunddragelse. Indtil der foreligger domme eller afgørelser om

andet, må bestemmelserne dog anses for at være i overensstemmelse med gældende EU-ret.

Værnregler som rentefradragsbeskæring og CFC-beskatning er udarbejdet for at forhindre udenlandske

selskaber i at henføre omsætning og omkostninger til de lande, hvor det er mest fordelagtigt. CFC-

beskatningen er udformet således, at mobile indkomster ikke uden beskatning kan føres ud af landet. Vi har

kun set på de danske CFC-regler og beskrevet disse for at gøre opmærksom på, at et udenlandsk selskab

skal overveje CFC-regler i sit hjemland inden etablering i eksempelvis Danmark. Modsat er

rentefradragsbegrænsningsreglerne udformet således, at der ikke kan fratrækkes uforholdsmæssigt store

renteomkostninger, der ikke vedrører det danske selskab eller faste driftssted.
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5. Opgørelse og sammenligning af indkomst i et datterselskab og fast

driftssted

Vi vil i denne del af afhandlingen se på, hvorledes indkomst allokeres fra det totale foretagende til

datterselskaber og faste driftssteder. For at gøre det, har vi opstillet en resultatopgørelse og balance for et

foretagendes globale indkomst og formue regnskabsmæssigt. Det er en opgørelse, der er konsolideret linje

for linje, hvor der ikke er sket eliminering og udligning af koncerninterne mellemværende.

Foretagendet er beliggende i udlandet, og vi vil med udgangspunkt i den globale indkomst først opgøre

resultat og formue for datterselskabet beliggende i Danmark, herunder anvende regler om

rentefradragsbegrænsning, og dernæst foretage en sammenlignelig opgørelse af den skattepligtige

indkomst, hvor der i stedet for et datterselskab er tale om et fast driftssted.

Vi vil udelukkende fokusere på opgørelse af den skattepligtige indkomst for det danske datterselskab og

faste driftssted og ikke foretage en opgørelse af skattepligtig indkomst i hovedforetagendet.

I forbindelse med skatteopgørelsen vil der typisk være reguleringer, såsom repræsentation, bøder, renter til

skat og lignende. Grunden til vi ikke har valgt at tage disse med i vores eksempel skyldes, at vi forsøger at

belyse eventuelle forskelle mellem datterselskab og fast driftssted og disse reguleringer vil både gøre sig

gældende for datterselskabet og fast driftssted. Der vil derfor ikke på disse punkter være forskelle mellem

fast driftssted og datterselskab.

Der står i SEL § 12, stk.1 at; ”Hvis den skattepligtige indkomst udviser underskud, kan dette underskud

fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for de følgende indkomstår…” Dette gør sig

gældende for både selskaber og faste driftssteder. Der vil derfor ikke være forskelle i behandlingen af

underskud, hvorfor vi ikke går yderligere i dybden med dette.
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5.1 Gennemgang datterselskab

5.1.1 Datterselskabets indkomstopgørelse

Indkomstopgørelsen i et datterselskab vil oftest kunne opgøres pålideligt, da der er tale om en selvstændig

juridisk enhed civilretligt og skatteretligt. Selskabet kan derfor selv være part i aftaler, og det er et

skattesubjekt efter dansk ret. Aktiver der ejes af selskabet, forpligtelser som selskabet har påtaget sig,

indtægter det har optjent samt omkostninger, det har afholdt indgår derfor i selskabets driftsøkonomiske

årsrapport og danner grundlag for indkomstopgørelsen. Af foretagendets samlede indkomst og formue, har

vi udskilt følgende vedrørende datterselskabet:

RESULTATOPGØRELSE Foretagendet i alt Datterselskab

Mio. kr. Mio. kr.

Omsætning 5.000 1.500

- Vareforbrug -1.667 -500

- Andre eksterne omkostninger -1.000 -200

Bruttofortjeneste 2.333 800

- Personaleomkostninger -1.150 -600

Resultat før afskrivninger 1.183 200

- Afskrivninger -500 -150

Resultat før renter 683 50

Finansielle indtægter 87 0

- Finansielle omkostninger -350 -200

Resultat før skat 420 -150
Figur 16 – Egen tilvirkning

Omsætningen i datterselskabet svarer til alt salg i Danmark, da alle danske kunder betjenes af

datterselskabet.

Afskrivninger består af 56,25 mio. kr. på erhvervede rettigheder, 56,25 mio. kr. for driftsmateriel og 37,5

mio. kr. for indretning af lejede lokaler.

Af de finansielle omkostninger er 75 mio. kr. vedrørende den kontrollerede gæld til moderselskabet.
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AKTIVER Foretagendet i alt Datterselskab

Mio. kr. Mio.kr.

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver:

Erhvervede rettigheder 300 300

Immaterielle anlægsaktiver i alt: 300 300

Materielle anlægsaktiver:

Grunde og bygninger 2.000 0

Driftsmateriel 1.000 650

Indretning af lejede lokaler 500 375

Materielle anlægsaktiver i alt: 3.500 1.025

Finansielle anlægsaktiver:

Kapitalandele i datter 250 0

Finansielle anlægsaktiver i alt: 250 0

Anlægsaktiver i alt 4.050 1.325

Omsætningsaktiver

Varelager 600 350

Varedebitorer 1.200 400

Igangværende arbejder 150 150

Tilgodehavende hos datter 1.000 0

Omsætningsaktiver i alt: 2.950 900

Likvider:

Bank 2.150 900

Aktiver i alt 9.150 3.125
Figur 17 – Egen tilvirkning

Som det kan ses vedrører erhvervede rettigheder udelukkende datterselskabet. Dette skyldes, at

datterselskabet står som ejer af rettighederne. Hvis der er tale om patenter eller lignende, der udnyttes af

andre dele af foretagendet skal der ske afregning af royalties til armlængdepriser. De erhvervede rettigheder

er anskaffet for 525 mio. kr., og ultimo er der afskrevet på dem i 4 år, med 56,25 mio. kr. om året.

Materielle anlægsaktiver og varelageret er anskaffet af datterselskabet og befinder sig på lokationen i

Danmark. Varedebitorer og igangværende arbejder er afledt af datterselskabets salg i Danmark.
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PASSIVER Foretagendet i alt Datterselskab

Mio. kr. Mio. kr.

Egenkapital

Aktiekapital 500 250

Overført resultat primo 2.490 425

Årets resultat 420 -150

Egenkapital ultimo 3.410 525

Langfristet gæld:

Realkreditgæld 1.500 0

Bank 1.500 1.000

Kontrolleret gæld 700 700

Langfristet gæld i alt: 3.700 1.700

Kortfristet gæld:

Varekreditorer 940 250

Bank 800 350

Kontrolleret gæld 300 300

Kortfristet gæld i alt: 2.040 900

Passiver i alt 9.150 3.125

Figur 18 – Egen tilvirkning

Der er i datterselskabet kontrolleret gæld for 1.000 mio. kr., hvoraf 300 mio. kr. er kortfristet.

5.1.2 Skatteopgørelse for datterselskab

Da datterselskabets resultatopgørelse og balance nu er udarbejdet, kan vi med udgangspunkt i disse tal

udarbejde en skatteopgørelse. Vi tager udgangspunkt i årets resultat før skat, og derudover vil der så komme

enkelte reguleringer, da der er forskel på de driftsøkonomiske og skattemæssige dispositioner. Det første

der eventuelt skal reguleres for er rentefradragsbeskæring, såfremt der ved gennemgang af SEL § 11, 11 B

og 11 C er sådan reguleringer. Vi starter derfor med at undersøge og lave beregninger omkring

rentefradragsbeskæring.
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5.1.2.1 Gennemgang af rentefradragsbeskæring på datterselskabet

5.1.2.1.1 SEL § 11 – Tynd kapitalisering

Når det skal vurderes om et selskab bliver ramt af rentefradragsbeskæring, starter vi med at se på SEL §

11. Det første som skal opfyldes i denne bestemmelse er, at selskabet eller foreningen er omfattet af SEL §

1 (alle bestemmelse med undtagelse af nr. 3 og 6) eller SEL § 2, stk. 1, litra a. Dette selskab er et A/S, og

er derved omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1.

Det næste som skal være opfyldt er, at der er kontrolleret gæld på over 10 mio. kr. I det eksempel som vi

har lavet, er den samlede kontrollerede gæld på 1.000 mio. kr., hvorfor kravet om kontrolleret gæld over

10 mio. kr. ligeledes er opfyldt.

Det sidste der skal være opfyldt er, at selskabet er tyndt kapitaliseret, hvilket vil sige at forholdet mellem

fremmedkapital (gæld) og egenkapital skal være mere end 4:1. Egenkapitalen skal altså udgøre minimum

20 % af de samlede passiver, såfremt der ikke skal foretages en fradragsbegrænsning. I det opstillede

eksempel udgør egenkapitalen 16,80 % af de samlede passiver, og det betyder, at der skal foretages en

fradragsbeskæring.

Det første som skal beregnes er hvor meget gæld, der skal omklassificeres for at forholdet bliver 4:1, og

det gøres ud fra følgende formel:

 Den overskydende gæld = Al gæld – (80 % * aktiver) = 2.600 – (80 % * 3.125) = 100 mio. kr.

Såfremt den overskydende gæld havde oversteget den kontrollerede gæld, ville det maksimalt være den

kontrollerede gæld, der skulle bruges til beregningen af fradragsbeskæringen, da det kun er denne gæld, der

ikke kan være markedskonform.

Der er ikke stillet sikkerhed fra andre koncernselskaber til den eksterne gæld for selskabet i vores eksempel,

hvorfor den samlede kontrollerede gæld udgør 1.000 mio. kr. De 100 mio. kr. er derfor mindre end den

samlede kontrollerede gæld, og hele beløbet skal bruges til at beregne fradragsbeskæringen.

Fradragsbeskæringen af renterne bliver beregnet ud fra forholdet mellem den overskydende gæld i forhold

til den samlede gæld.

Fradragsbeskæringen beregnes ud fra følgende formel:

 Fradragsbeskæring = Samlede renteudgifter og kurstab på gæld * (den overskydende gæld / den

samlede gæld) = 200 * (100/2600) = 7,69 mio. kr.

De finansielle omkostninger er fordelt med 75 mio. kr. til den kontrollerede gæld og 125 mio. kr. til

bankgæld.
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Fradragsbeskæringen skal i henhold til afsnit 4.5.3.1 omkring tynd kapitalisering modregnes ud fra en

prioriteret rækkefølge. Da der ikke er nogen kontrolleret gæld til danske selskaber, så skal

fradragsbeskæringen ske i den udenlandsk kontrollerede gæld. Renteomkostningerne kommer til at se

således ud efter fradragsbeskæringen:

 Renter til bank = 125 mio. kr.

 Renter på kontrolleret gæld = 75 – 7,69 = 67,31 mio. kr.

 Samlede renter = 125 + 67,31 = 192,31 mio. kr.

De fradragsbeskårne renter kan ikke fremføres til næste år men fortabes.

5.1.2.1.2 SEL § 11 B - Renteloftsreglen

Når fradragsbeskæringen i SEL § 11 er gennemgået, så skal SEL § 11 B gennemgås for at se, om der

ligeledes her skal ske en fradragsbeskæring af renterne.

Som i gennemgangen af SEL § 11 skal der, som det første, findes ud af, om selskabet er omfattet af denne

bestemmelse. Det er de samme selskaber som er omfattet af SEL § 11 B som i SEL § 11, hvorfor selskabet

igen er opfattet af denne bestemmelse, da det er et aktieselskab jævnfør SEL § 1, stk. 1, nr. 1. Herefter skal

det vurderes om renteudgifterne er på mere end 21,3 mio.kr., hvorefter aktiverne skal deles op i gode og

dårlige aktiver.

De gode aktiver vil bestå af følgende:

 Erhvervede rettigheder: 225 mio. kr.

 Driftsmateriel: 475 mio. kr.

 Indretning af lejede lokaler: 375 mio. kr.

 Varelager: 350 mio. kr.

 Varedebitorer: 400 mio. kr.

 Igangværende arbejder: 150 mio. kr.

 Årets underskud: 150 - 7,69 = 142,31 mio. kr.

 Samlede aktiver: 2.117,31 mio. kr.

Værdierne der er medtaget er opgjort til den skattemæssige værdi. Årets underskud er medtaget med den

beregnede fradragsbeskæring fra SEL § 11, mens der skal ses bort fra eventuelle fradragsbeskæringer efter

SEL § 11 B og SEL § 11 C.
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Udover ovenstående skal ligeledes varekreditorer trækkes fra, såfremt de ikke overstiger værdien af

varelager, varedebitorer og igangværende arbejder. Det ses, at kreditorer udgør 250 mio. kr., og skal derfor

trækkes fra i de samlede aktiver. De samlede ”gode” nettoaktiver bliver således følgende:

 Samlede nettoaktiver = 2.117,31 – 250 = 1.867,31 mio. kr.

De aktiver der ikke anses som ”gode” aktiver i dette eksempel er således kun den likvide beholdning på

900 mio. kr.

De samlede aktiver skal ganges med standard renten som for 2015 er 4,1 %168. Renteloftet bliver således

beregnet ud fra nedenstående formel:

 Renteloft = Samlede aktiver * standard rente = 1.867,31 * 4,1 % = 76,56 mio. kr.

Fradragsbeskæringen bliver således følgende ud fra nedenstående beregning:

 Fradragsbeskæring = Renteudgifter – Renteloft = 192,31 – 76,56 = 115,75 mio. kr.

De samlede renter kan derfor nu opgøres til følgende:

 Samlede renter = Renter til bank + renter til kontrolleret gæld – fradragsbeskæring = 125 + 67,31

– 115,75 = 76,56 mio. kr.

De fradragsbeskårne renter bliver fortabt og kan ikke fremføres til kommende år.

5.1.2.1.3 SEL § 11 C – EBIT-reglen

Den sidste bestemmelse der mangler at blive gennemgået i forbindelse med rentefradragsbeskæring er SEL

§ 11 C. Som i de to andre skal det først bestemmes, om selskabet er omfattet af bestemmelsen. I SEL § 11

C, stk. 1 står de selskaber, der er omfattet af denne bestemmelse oplistet og her er det selskab som vi bruger

som eksempel omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1. SEL § 11 C er relativ simpel, da den tager udgangspunkt

i, at renteudgifter maksimalt kan udgøre 80 % af EBIT. For at omfattet skal renteudgifterne dog mindst

være 21,3 mio. kr. Beregningen af fradragsbeskæringen kommer til at se ud som følgende:

 Fradragsbeskæring = Renter – (EBIT * 80 %) = 76,56 – (50 * 80 %) = 36,56 mio. kr.

168 SKM2014.829.SKAT



Side 103 af 122

Fradragsbeskæringen på 36,56 mio. kr. kan, jævnfør SEL § 11 C, stk. 1, fremføres til kommende år, hvor

de indgår i de samlede nettofinansieringsudgifter.

Når hele fradragsbeskæringen gøres op, så kommer regnestykket til at se ud som følgende:

 Samlet fradragsbeskæring = Beskæring jævnfør SEL § 11 + Beskæring jævnfør SEL § 11 B +

Beskæring jævnfør SEL § 11 C = 7,69 + 115,75 + 36,56 = 160 mio. kr.

5.1.2.2 Afskrivninger

De driftsøkonomiske afskrivninger som er noteret i regnskabet skal tilbageføres. Dette skyldes, at

afskrivningsprofilen kan være anderledes skattemæssigt.

Erhververede rettigheder kan jævnfør AL § 40, stk. 2 afskrives med op til 1/7 årligt. De erhververede

rettigheder er anskaffet til 525 mio. kr. De afskrives med maksimal afskrivningsprocent og har derfor en

årlig afskrivning på 75 mio. kr. Værdien for erhvervede rettigheder er derfor ultimo år 4, 225 mio. kr.

Afskrivninger for driftsmateriel opgøres på baggrund af en ultimo saldo for året, som afskrives med op til

25 %169. Saldoen der skal afskrives ud fra opgøres, jævnfør AL § 5, stk. 2, som saldoen primo indkomståret

tillagt årets tilgange og fratrukket årets afgange. Årets saldo udgør primo 633,33 mio. kr. og årets

afskrivning udgør 158,33 mio. kr. således, at saldo ultimo efter afskrivninger udgør 475 mio. kr.

Indretning af lejede lokaler kan jævnfør AL § 39, stk. 1 afskrives med optil 20 % om året. Hvis der ligger

en lejekontrakt for en bestemt periode som er uopsigeligt fra udlejers side, så kan der dog maksimalt

afskrives med en procentsats, der svarer til at afskrivningsperioden er lig denne periode. I dette eksempel

har vi valgt at lejekontrakten er uopsigelig fra udlejers side i 20 år, hvorfor der afskrives med 5 % om året.

Dette gøres både skattemæssigt og driftsøkonomisk. Årets afskrivning er 37,5 mio. kr., og der er således

stadig 10 år tilbage af lejekontrakten ultimo året.

169 AL § 5, stk. 3
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5.1.2.3 Skatteopgørelse

Skatteopgørelse Mio. kr.

Resultat før skat -150,00

Ej fradragsberettigede omkostninger

Fradragsbeskæring jævnfør SEL § 11 7,69

Fradragsbeskæring jævnfør SEL § 11 B 115,75

Fradragsbeskæring jævnfør SEL § 11 C 36,56

Regnskabsmæssige afskrivninger 150,00

Ej fradragsberettigede omkostninger i alt 310,00

Skattemæssige afskrivninger

Erhvervede rettigheder -75,00

Driftsmateriel -158,33

Indretning af lejede lokaler -37,50

Skattemæssige afskrivninger i alt -270,83

Skattepligtigt resultat -110,83

Figur 19 – Egen tilvirkning

Det skattemæssige underskud vil kunne fremføres og bruges til modregning i fremtidige overskud jævnfør
SEL § 12.

5.2 Gennemgang fast driftssted

5.2.1 Det faste driftssteds indkomstopgørelse

Når der i stedet for et datterselskab er tale om et fast driftssted, er der ikke den samme adskillelse mellem

det faste driftssted og hovedforetagendet. Indkomst og formue kan derfor ikke allokeres ud fra samme

principper som for datterselskab, da det faste driftssted ikke kan være bærer af rettigheder og forpligtelser,

men betragtes som en del af hovedforetagendet, der derfor vil være part i alle aftaler.

For at allokere indkomst og formue til det faste driftssted antager vi, at allokeringen skal ske ud fra artikel

7 i OECD’s Modeloverenskomst fra 2014. Det vil sige, at der skal ske en direkte fordeling ud fra den

ubegrænsede selvstændighedsfiktion.



Side 105 af 122

Der skal gennemføres en faktum- og funktionsanalyse for at afgrænse det faste driftssted, som var det en

selvstændig juridisk enhed. Dette danner baggrund for en opgørelse af indkomst og formue i det faste

driftssted, der yderligere anvendes i forbindelse med skatteberegningen.

5.2.1.1 Trin 1 og 2 – Funktioner og risici

For eksemplets skyld vil funktionerne det faste driftssted udfører og de risici det påtager sig være de samme

som for datterselskabet gennemgået ovenfor. Omkring allokeringen af immaterielle anlægsaktiver, er der

dog en undtagelse, som uddybet straks nedenfor i afsnit 5.2.1.2.

5.2.1.2 Trin 3 - Aktiver

På aktivsiden i det faste driftssted indgår de materielle anlægsaktiver, der fysisk er til stede på lokationen i

det faste driftssted og anvendes dér. Af de erhvervede rettigheder tildeles det faste driftssted 2/3 af

rettighederne, da det svarer til den del, der udnyttes af det faste driftssted. I forhold til et datterselskab kan

dette afvige, da det faste driftssted efter faktum- og funktionsanalysen kun tildeles aktiver, det har et

økonomisk ejerskab af og anvender i driften. I et datterselskab, hvor selskabet står som juridisk ejer af

aktiverne, må de ud fra denne vurdering tildeles datterselskabet. Anvendes de af andre dele af koncernen,

skal der selvfølgelig ske afregning af brugsretten i overensstemmelse med gældende transfer pricing regler.

5.2.1.3 Trin 4 – Rettigheder og forpligtelser

Ved dette trin skal rettigheder og forpligtelser allokeres fra hovedforetagendet til det faste driftssted. Det

vurderes, at det faste driftssted skal tildeles de samme koncerneksterne forpligtelser som datterselskabet ud

fra, at det faste driftssted udfører de samme funktioner, har påtaget sig de samme risici og har de samme

aktiver, med undtagelse af erhvervede rettigheder, der ikke er knyttet gældsposter til.

5.2.1.4 Trin 5 – Driftskapital

Ved trin 3 og 4 er det faste driftssted nu tildelt aktiver til en værdi af 3.025 mio. kr. og forpligtelser til

koncerneksterne parter på 1.600 mio. kr., se figur 22, Den resterende kapital må derfor nødvendigvis være

stillet til rådighed af hovedforetagendet. Denne kapital skal deles op i fri kapital, der ikke skal forrentes, og

en fremmedkapital, der skal forrentes. Som det er gennemgået i afsnit 3.3.2.3, så kan driftskapitalen fordeles

ud fra to metoder; kapitalallokeringsmetoden og tynd kapitaliseringsmetoden.
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Foretages en fordeling ud fra kapitalallokeringsmetoden vil den fri kapital i det faste driftssted skulle

fastsættes ud fra fordeling af egenkapital og gæld i hovedforetagendet. I hovedforetagendet udgør

egenkapitalen 37,27 % af passivsummen. Kapitalen stillet til rådighed af hovedforetagendet, i alt 1.425

mio. kr., ganges så med denne procentsats og angiver den fri kapital i det faste driftssted, altså 894 mio. kr.

Den resterende del af kapitalen fra hovedforetagendet er fremmedkapital og kan forrentes.

Foretages fordelingen i stedet ud fra metoden om tynd kapitalisering, skal den fri kapital fastsættes ud fra

kapitalkravet i lignende virksomheder, der opererer på lignende markeder. I praksis vil det ofte være

vanskelligt at finde et sammenligneligt grundlag, da der på mange markeder ikke er virksomheder der

håndterer driften helt ens, hvilket vil give afvigelser i aktiver, passiver og egenkapital. Dertil kommer at

informationen heller ikke altid vil være tilgængelig, selvom der rent faktisk er virksomheder, der er

sammenlignelige. I dette eksempel antager vi dog, at det er muligt at sammenligne det faste driftssted med

lignende virksomheder, og at soliditeten derfor kan fastsættes til 25 %. Derfor allokeres 25 % af kapitalen

stillet til rådighed af hovedforetagendet, svarende til 356 mio. kr., til den fri kapital. Resten af kapitalen er

fremmedkapital stillet til rådighed af hovedforetagendet og kan forrentes.

5.2.1.5 Trin 6 – Interne transaktioner

Der er ikke særlige interne transaktioner mellem det faste driftssted og hovedforetagendet, som der skal

tages højde for. Dog skal der ske en renteberegning af den fremmedkapital, som hovedforetagendet har

stillet til rådighed. For at foretage renteberegningen, skal der fastsættes en rentesats. Rentesatsen skal

afspejle den transfer pricing rente, der ville gælde mellem uafhængige parter. I dette eksempel fastsættes

renten ud fra hovedforetagendets rentesats på fremmedkapital, der udregnes således:

Rentesats af gæld til tredjemand

Renteomkostning i alt 350

Rente af kontrolleret gæld -75

Koncerneksterne renteomkostninger 275

Forrentet fremmedkapital 3.800

Rentesats 7,20 %

Figur 20 – Egen tilvirkning

Den forrentede fremmedkapital på 3.800 mio. kr. udgøres af realkreditgæld samt kort- og langfristet

bankgæld for foretagendet som helhed.



Side 107 af 122

Fremmedkapital forrentes med 7,2 %. Det giver i alt renteomkostninger på 202 mio. kr. ved metoden om

tynd kapitalisering og 189 mio. kr. ved kapitalallokeringsmetoden. Heraf udgør renten af bankgæld 125

mio. kr., i lighed med de renter datterselskabet betalte af bankgælden. Fremadrettet tager vi udelukkende

udgangspunkt i indkomstopgørelsen efter metoden om tynd kapitalisering.

5.2.1.6 Grundlag for indkomstopgørelsen

For eksemplets skyld og for at holde det sammenligneligt med et datterselskab indtil en vis grad, har vi

valgt at antage, at det samlede salg i Danmark går gennem det danske faste driftssted, således at omsætning

og vareforbrug i det faste driftssted er lig datterselskabets. Derudover er andre eksterne omkostninger og

personaleomkostninger ligeledes ens som følge af faktum- og funktionsanalysen. Det fører til, at resultat

før afskrivninger er ens for såvel datterselskab som et fast driftssted.

Afskrivningerne i det faste driftssted er mindre end i datterselskabet som konsekvens af, at kun 2/3 af de

erhvervede rettigheder er allokeret til det faste driftssted. Afskrivninger udgør derfor 37,5 mio. kr. på

erhvervede rettigheder, 56,25 mio. kr. på driftsmateriel og 37,5 mio. kr. på indretning af lejede lokaler.

Tages der højde for dette udgør resultat før renter, EBIT, 69 mio. kr. i det faste driftssted.

Renterne af bankgæld udgør 125 mio. kr., da det er de faktiske betalte renter på den gæld, det faste driftssted

har påtaget sig. Hertil kommer den fiktive rente, der er beregnet af fremmedkapitalen stillet til rådighed af

hovedforetagendet. Denne rente beregnes med rentesatsen på 7,2 %, som antages at være lig markedsrenten

mellem uafhængige foretagender, altså armslængdeprisen for at låne penge. Renten beregnes ved metoden

om tynd kapitalisering til 77 mio. kr. Til sammenligning var den faktisk betalte rente i datterselskabet 75

mio. kr.

Resultat før skat udgør herefter -133 mio. kr., der nu skal reguleres til den skattemæssige indkomst,

herunder underligges rentefradragsbeskæring efter SEL §§ 11, 11 B og 11 C, forudsat betingelserne er

opfyldt.
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Herunder ses indkomstopgørelsen og formueopgørelsen for det faste driftssted opgjort efter den

ubegrænsede selvstændighedsfiktion og med kapitalen opgjort efter metoden om tynd kapitalisering:

RESULTATOPGØRELSE Fast driftssted

Mio. kr.

Omsætning 1.500

- Vareforbrug -500

- Andre eksterne omkostninger -200

Bruttofortjeneste 800

- Personaleomkostninger -600

Resultat før afskrivninger 200

- Afskrivninger -131

Resultat før renter 69

Finansielle indtægter 0

- Finansielle omkostninger -202

Resultat før skat -133
Figur 21 – Egen tilvirkning

AKTIVER Fast driftssted PASSIVER Fast driftssted

Mio. kr. Mio. kr.

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver:

Erhvervede rettigheder 200 Fri kapital 356

Immaterielle anlægsaktiver i alt: 200
Langfristet gæld:

Materielle anlægsaktiver: Realkreditgæld

Driftsmateriel 650 Bank 1.000

Indretning af lejede lokaler 375 Kontrolleret gæld

Materielle anlægsaktiver i alt: 1.025 Langfristet gæld i alt: 1.000

Anlægsaktiver i alt 1.225

Kortfristet gæld:

Omsætningsaktiver Varekreditorer 250

Varelager 350 Bank 350

Varedebitorer 400 Kontrolleret gæld

Igangværende arbejder 150 Kortfristet gæld i alt: 600

Omsætningsaktiver i alt: 900

Fremmedkapital 1.069

Likvider:

Bank 900

Aktiver i alt 3.025 Passiver i alt 3.025

Figur 22 – Egen tilvirkning
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5.2.2 Skatteopgørelse for fast driftssted

Som i datterselskabet, så kan der nu ud fra resultatopgørelsen og balancen for det faste driftssted udarbejdes

en skatteopgørelse. Igen er det resultat før skat der tages udgangspunkt i og så vil der ske reguleringer ud

fra dette. Der startes med at lave en gennemgang og beregning af, om der skal ske en

rentefradragsbeskæring.

5.2.2.1 Gennemgang af rentefradragsbeskæring på fast driftssted

Da vi har gennemgået beregningen af rentefradragsbeskæring for datterselskabet og beskrevet procedurerne

omkring beregningerne i afsnit 5.1.2.1, så har vi valgt at skære ned på beskrivelserne i dette afsnit og viser

kun de nødvendige oplysninger.

Vi vil starte med at fastslå, at et fast driftssted er beskrevet i SEL § 2, stk.1, litra a og derved er omfattet af

SEL § 11, stk. 5, SEL § 11 B, stk. 1 og SEL § 11 C, stk. 1, og der skal derfor laves en beregning på, om der

skal ske fradragsbeskæring. Renteomkostningerne er mere end 21,3 mio. kr., så det faste driftssted er

omfattet af §§ 11 B og 11 C.

5.2.2.1.1 SEL § 11 – Tynd kapitalisering

Den kontrollerede gæld overstiger 10 mio. kr., da den udgør 1.069 mio. kr.

Egenkapitalen udgør 11,78 % af den samlede passiv side og derved er det faste driftssted tyndt kapitaliseret,

da soliditetsgraden er under grænsen på 20 %.

Den overskydende gæld findes derfor ud fra nedenstående formel:

 Overskydende gæld = 2.669 – (80 % * 3.025) = 249 mio. kr.

Da vi nu har fundet den overskydende gæld, så kan fradragsbeskæringen beregnes til følgende:

 Fradragsbeskæring = 202 * (249 / 2.669) = 18,85 mio. kr.

Renteudgifterne udgør efter fradragsbeskæringen følgende:

 Renteudgifter til bank = 125 mio. kr.

 Renteudgifter på kontrolleret gæld = 77 – 18,85 = 58,15 mio. kr.

 Samlede renteudgifter = 183,15 mio. kr.
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De fradragsbeskårne renter fortabes og kan således ikke fremføres til senere brug.

Da fradragsbeskæringen efter SEL § 11 nu er foretaget, så laves der en beregning efter SEL § 11 B, hvor

det kontrolleres, om der ligeledes skal laves en fradragsbeskæring her.

5.2.2.1.2 SEL § 11 B - Renteloftsreglen

Det første der skal opgøres er aktiverne, og der tages udgangspunkt i de skattemæssige værdier. De ”gode”

aktiver er opgjort til følgende:

 Erhvervede rettigheder: 150 mio. kr.

 Driftsmateriel: 475 mio. kr.

 Indretning af lejede lokaler: 375 mio. kr.

 Varelager: 350 mio. kr.

 Varedebitorer: 400 mio. kr.

 Igangværende arbejder: 150 mio. kr.

 Årets underskud: 133 – 18,85 = 114,15 mio. kr.

 Samlede aktiver: 2.014,15 mio. kr.

Da varekreditorer skal medtages, såfremt disse ikke overstiger værdien af varelager, varedebitorer og

igangværende arbejder, bliver posten medtaget og de samlede nettoaktiver kan således opgøres til følgende:

 Samlede nettoaktiver = 2.014,15 – 250 = 1.764,15 mio. kr.

De samlede nettoaktiver skal ganges med standard renten for at finde renteloftet som er foretaget ud fra

følgende beregning:

 Renteloft = 1.764,15 * 4,1 % = 72,33 mio. kr.

Vi kan nu beregne fradragsbeskæringen ud fra nedenstående beregning:

 Fradragsbeskæring = 183,15 – 72,33 = 110,82 mio. kr.

De samlede renter kan derfor nu opgøres til følgende:

 Samlede renter = 125 + 58,15 – 110,82 = 72,33 mio. kr.

Ligesom i SEL § 11 så fortabes de fradragsbeskårede renter og kan derved ikke fremføres til senere brug.
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5.2.2.1.3 SEL § 11 C – EBIT-reglen

Den sidste bestemmelse der nu mangler inden rentefradragsbeskæringen er færdig, er bestemmelsen i SEL

§ 11 C. Beregningen af fradragsbeskæringen sker ud fra følgende beregning:

 Fradragsbeskæringen = 72,33 – (80 % * 69) = 17,13 mio. kr.

De samlede renteudgifter kan nu opgøres til følgende:

 Samlede renter = 72,33 – 17,13 = 55,20 mio. kr.

I modsætning til de to andre bestemmelse så kan de fradragsbeskårne renter jævnfør SEL § 11 C, fremføres

og indgå i nettofinansieringsudgifterne for næste år.

5.2.2.2 Afskrivninger

Der gælder de samme afskrivningsregler som for datterselskabet. Derfor er de driftsøkonomiske

afskrivninger ført tilbage.

De skattemæssige afskrivninger for driftsmateriel og indretning af lejede lokaler er helt identiske med

datterselskaber, hvorfor der henvises til afsnit 5.1.2.2 for beregning af disse.

De skattemæssige afskrivninger på erhvervede rettigheder er ikke de samme som i datterselskabet da kun

2/3 del af disse har kunnet henføres til det faste driftssted. Dette betyder, at anskaffelsessummen er 350

mio. kr., og når der så skal afskrives med 1/7 del om året, så bliver årets skattemæssige afskrivning 50 mio.

kr.
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5.2.2.3 Skatteopgørelse

Skatteopgørelse Mio. kr.

Resultat før skat -133,00

Ej fradragsberettigede omkostninger

Fradragsbeskæring jævnfør SEL § 11 18,85

Fradragsbeskæring jævnfør SEL § 11 B 110,82

Fradragsbeskæring jævnfør SEL § 11 C 17,13

Regnskabsmæssige afskrivninger 131,00

Ej fradragsberettigede omkostninger i alt 277,80

Skattemæssige afskrivninger

Erhvervede rettigheder -50,00

Driftsmateriel -158,33

Indretning af lejede lokaler -37,50

Skattemæssige afskrivninger i alt -245,83

Skattepligtigt resultat -101,03

Figur 23 – Egen tilvirkning
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5.3 Sammenligning af skattepligtig indkomst i et datterselskab og et fast driftssted

Vi vil nu foretage en sammenligning af den skattepligtige indkomst for et datterselskab og et fast driftssted

for at fastslå årsagen til differencen i indkomstopgørelserne. Indkomstopgørelserne er nedenfor sat op over

for hinanden.

Skatteopgørelse Datterselskab Fast driftssted

Mio. kr. Mio. kr.

Resultat før skat -150,00 -133,00

Ej fradragsberettigede omkostninger

Fradragsbeskæring jævnfør SEL § 11 7,69 18,85

Fradragsbeskæring jævnfør SEL § 11 B 115,75 110,82

Fradragsbeskæring jævnfør SEL § 11 C 36,56 17,13

Regnskabsmæssige afskrivninger 150,00 131,00

Ej fradragsberettigede omkostninger i alt 310,00 277,80

Skattemæssige afskrivninger

Erhvervede rettigheder -75,00 -50,00

Driftsmateriel -158,33 -158,33

Indretning af lejede lokaler -37,50 -37,50

Skattemæssige afskrivninger i alt -270,83 -245,83

Skattepligtigt resultat -110,83 -101,03
Figur 24 – Egen tilvirkning

Resultat før skat i det faste driftssted er 17 mio.kr. højere end i datterselskabet. Dette skyldes at

afskrivningerne på immaterielle rettigheder har været 19 mio.kr. mindre på erhvervede rettigheder, mens

renteomkostninger allokeret til det faste driftssted af den kontrollerede gæld er 2 mio. kr. højere.

På grund af forskellen i allokerede anlægsaktiver bliver de skattemæssige afskrivninger i det faste driftssted

114,83 mio.kr. større end de regnskabsmæssige afskrivninger, mens de for datterselskabet er 120,83 mio.kr.

større end de regnskabsmæssige afskrivninger.

Rentefradragsbeskæringen efter SEL §§ 11, 11 B og 11 C bliver anderledes som konsekvens af forskellen

i de allokerede aktiver samt fremmedkapital, der igen har indvirket på afskrivninger og renter.
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De samlede forskelle mellem datterselskabet og det faste driftssted kan illustreres således:

Skattepligtigt resultat datterselskab -110,83

Mindre afskrivninger i det faste driftssted 19,00

Højere renteomkostning i det faste driftssted -2,00

Forskel i skattemæssige merafskrivninger 6,00

Forskel i rentefradragsbeskæring -13,20

Skattepligtigt resultat fast driftssted -101,03
Figur 25 – Egen tilvirkning

Forskellen skyldes altså med andre ord, at der er henført en mindre del af de immaterielle rettigheder til det

faste driftssted end til datterselskabet. Hertil kommer, at den fremmedkapital der blev henført til det faste

driftssted blev forrentet med i alt 77 mio. kr. mod en faktisk rente i datterselskabet på 75 mio. kr.

Der kan ikke på baggrund af ovenstående sammenligning siges at være forskel i behandlingen på et

datterselskab og et fast driftssted hvad angår indkomstopgørelsen og anvendelsen af

rentefradragsbeskæringsreglerne i SEL § 11, 11 B og 11 C. Forskellene ovenfor opstår alene på grund af

de vanskeligheder, der er ved at allokere aktiver og driftskapital til et fast driftssted i modsætning til et

datterselskab, hvor det alt andet lige er mere simpelt at identificere den retmæssige ejer og allokere aktiver,

kapital og indkomst hertil.

5.4 Overførsel af resultat fra datterselskab/fast driftssted til moderselskab beliggende i

udlandet

Et datterselskab og et fast driftssted beliggende i Danmark beskattes ens af den indkomst der kan henføres

til enhederne. Forudsat at der til det faste driftssted henføres de samme aktiver, den samme driftskapital og

beregnes samme renter som hvis det var et datterselskab, vil den skattepligtige indkomst altså være ens

ligesom skattebetalingen. Vi vil i dette afsnit belyse, om der er forskelle når resultatet herefter føres ud af

landet til moderselskabet.

5.4.1 Datterselskab

Når selskabet skal overføre resultat til moderselskabet, vil det ske i form af udbytte. I afsnit 4.1 er

beskatningen af udbytter beskrevet. Kildestaten har ret til at beskatte udbyttet. Hvis vi antager, at

moderselskabet ejer datterselskabet 100 %, er der ret til at indeholde en kildeskat af udbyttet på 5 % efter

OECD’s Modeloverenskomst. Efter intern dansk ret beskattes udbytter af datter- og koncernselskabsaktier

ikke, såfremt de er beliggende indenfor EU eller i et DBO-land. Dette er i tråd med moder-

/datterselskabsdirektivet inden for EU. Udbytte fra et 100 % ejet datterselskab beliggende i Danmark



Side 115 af 122

beskattes altså ikke. Det betyder, at såfremt moderselskabet er beliggende uden for EU og et DBO-land vil

det være begrænset skattepligtigt af udbyttet170.

5.4.2 Fast driftssted

Da et fast driftssted ikke udgør en særskilt juridisk enhed, men nærmere er at sammenligne med en

transparent enhed, er der ikke hjemmel til at beskatte udlodninger fra det faste driftssted til moderselskabet.

5.4.3 Opsamling på udbyttebeskatning

Der vil sjældent være tale om, at udbytte fra et datterselskab her i landet til et moderselskab i udlandet skal

beskattes, da der ofte vil være tale om datter- eller koncernselskabsaktier. Derfor vil der i praksis ikke være

nogle forskelle i forhold til et fast driftssted, hvor udlodninger aldrig beskattes.

5.5 Delkonklusion

Vores gennemgang af indkomstopgørelsen for datterselskabet og det faste driftssted viser, at reglerne er

identiske. Anvendelsen af rentefradragsbegrænsning er ligeledes ens for datterselskabet og det faste

driftssted. At indkomstopgørelserne afviger skyldes alene de allokeringsbestemmelser, der er for det faste

driftssted, hvilket gør, at der allokeres færre aktiver, mens gældsstrukturen er anderledes, hvilket giver en

anden forrentning.

Den helt store forskel mellem datterselskabet og det faste driftssteds indkomstopgørelse er derfor

allokeringen af aktiver og kapital, da det er mere omstændigt i det faste driftssted i og med, at dette ikke er

en selvstændigt juridisk enhed. Allokeringen sker derfor ud fra nogle mere eller mindre fastsatte principper

i modsætning til et datterselskab, hvor den juridiske afgrænsning er tydeligere.

Overførsel af resultat fra et datterselskab i Danmark til et moderselskab i udlandet vil udløse begrænset

skattepligt for moderselskabet, hvis moderselskabet er beliggende udenfor EU og et DBO-land. I andre

tilfælde vil et moderselskab være fritaget for dansk beskatning af udbytteudlodning. Et fast driftssted vil

altid være fritaget for beskatning af udlodning af resultatet til moderselskabet.

170 Jævnfør SEL § 2, stk. 1, litra c, 3-4. pkt. modsætningsvis
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6. Konklusion

Den internationale skatteret består af tre elementer; interne danske skatteregler, DBO’er/OECD’s

Modeloverenskomst og EU-retten. Samspillet mellem disse regelsæt fortæller hvordan

grænseoverskridende transaktioner og etableringer skal behandles. Det er DBO’en, der fordeler

beskatningsretten mellem de involverede lande, mens selve hjemlen til at beskatte skal findes i intern dansk

ret. Intern dansk ret må ikke stride imod EU-retten, herunder særligt frihedsrettighederne i TEUF. Såfremt

en intern dansk bestemmelse er diskriminerende eller restriktiv, skal der gennemføres en EU-retlig test for

at finde ud af, om bestemmelsen alligevel er EU-konform. Der kan være retfærdiggørende hensyn til

bestemmelsen, der gør at denne ikke strider imod EU-rettens frihedsbestemmelser. Dette kan for eksempel

være hensynet til at modvirke skatteunddragelse samt hensynet til en afbalanceret beskatningskompetence

mellem medlemsstaterne

I litteraturen stilles der spørgsmålstegn ved om de danske regler for rentefradragsbegrænsning er i

overensstemmelse med EU-retten. I reglen om tynd kapitalisering indregnes for eksempel kun gæld til

udenlandske selskaber, hvorimod dansk koncernintern gæld holdes ude. Der sker derfor en

forskelsbehandling ud fra nationale tilhørsforhold, der forhindrer den fri etableringsret. Ved

renteloftsreglen og EBIT-reglen er det de danske selskaber, der kan føle sig diskrimineret. Dette skyldes,

at når aktivmassen skal opgøres skal alle selskaber, der er nationalt sambeskattede opgøre aktivmassen

samlet, hvorimod hvis det danske selskab har oprettet et datterselskab eller fast driftssted i udlandet, skal

dette ikke medtages. Hermed bliver aktivmassen mindre og rentefradragsbeskæringen større for det selskab,

der har udenlandske aktiviteter.

OECD’s Modeloverenskomst og indgåede DBO’er har indflydelse på dansk lovgivning, da der flere steder

i intern dansk ret henvises hertil. Dette sikrer en vis harmoni mellem regelsættene, samt at Danmark kan

udnytte sin tildelte beskatningsret, da hjemlen derved er tilstede. Af eksempler kan nævnes definitionen af

et fast driftssted og indkomstallokeringen til et fast driftssted. I den interne skatteret skelnes der ikke mellem

filialer og faste driftssteder, da et fast driftssted skal forstås i overensstemmelse med OECD’s

Modeloverenskomst definition, hvilket blandt andet omfatter filialer. Derfor er der ikke forskel på den

skattemæssige behandling af filialer og faste driftssteder.

Et datterselskab defineres på samme måde i civilretten og skatteretten i Danmark. OECD’s

Modeloverenskomst omtaler ikke definition og beskatning af datterselskaber, da det er en selvstændig

juridisk enhed, der skal beskattes i sit domicilland, hvilket er det land, hvori selskabets virkelige ledelse har

sit sæde. Allokeringen af indkomst vil ved et datterselskab ikke give anledning til særlige overvejelser, da

selskabet er en juridisk person og som sådan er bærer af rettigheder og forpligtelser. Et fast driftssted er

ikke en selvstændig enhed. Det er derfor hovedforetagendet, der har ejendomsret til aktiver og bærer

forpligtelserne. Derfor skal der ske en allokering af de aktiver, passiver og indkomst der vedrører det faste
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driftssted. Denne allokering skal ske ud fra en ubegrænset selvstændighedsfiktion, medmindre en DBO

bestemmer andet. Dette indebærer, at der skal udføres en faktum- og funktionsanalyse, der fordeler

funktioner, risici, aktiver, rettigheder og forpligtelser, driftskapital og interne transaktioner mellem

hovedforetagendet og det faste driftssted. Herefter kan indkomsten gøres op.

Reglerne for indkomstopgørelsen i et fast driftssted og et datterselskab er ens. Allokeringen af indkomst,

aktiver og kapital til det faste driftssted er dog mere omstændig, end hvis der var tale om et datterselskab.

Faktum- og funktionsanalysen har derfor indvirkning på den indkomst, der henføres til det faste driftssted,

herunder særligt renterne. Der er ikke samme udfordring omkring ejerskabet i et datterselskab, og det vil

derfor give nogle afvigelser mellem de to indkomstopgørelser, selvom hensigten er, at enhederne vil skulle

behandles ens.

Værnregler som rentefradragsbeskæring og CFC-beskatning er udarbejdet for at forhindre udenlandske

selskaber i at henføre omsætning og omkostninger til de lande, hvor det er mest fordelagtigt. CFC-

beskatningen er udformet således, at mobile indkomster ikke uden beskatning kan føres ud af landet. Vi har

kun set på de danske CFC-regler og beskrevet disse for at gøre opmærksom på, at et udenlandsk selskab

skal overveje CFC-regler i sit hjemland inden etablering i eksempelvis Danmark. Modsat er

rentefradragsbegrænsningsreglerne udformet således, at der ikke kan fratrækkes uforholdsmæssigt store

renteomkostninger, der ikke vedrører det danske selskab eller faste driftssted.

Renter af kontrolleret gæld til modtagere i udlandet er begrænset skattepligtigt for modtageren af renterne.

Indenfor EU frafaldes beskatningen dog som konsekvens af rente-/royaltydirektivet. Ligeledes beskatter

Danmark ikke renter, hvor modtageren er hjemmehørende i et DBO-land. Beskatningen af renter er derfor

meget lempelig i intern dansk ret. Renter som kan knyttes til et fast driftssted, skal beskattes som indkomst

i dette.

Royaltydefinitionen i intern dansk ret er smallere end definitionen i OECD’s Modeloverenskomst.

Danmark har derfor ikke hjemmel til at beskatte indkomst for anvendelsen af eller retten til at anvende

ophavsretter til litterære, kunstneriske eller videnskabelige værker. Desuden bygger OECD’s

Modeloverenskomst på en eksklusiv beskatningsret til domicillandet, hvorfor Danmark ikke kan beskatte

royalties fra kilder her i landet, hvis modtageren er hjemmehørende i et DBO-land. Er modtageren

hjemmehørende i et EU-land bortfalder beskatningsretten som konsekvens af rente-/royaltydirektivet. Kun

i de tilfælde, hvor modtageren er hjemmehørende uden for EU og et DBO-land, vil Danmark som kildeland

beskatte royalties. Royalties der kan knyttes til et fast driftssted her i landet, skal beskattes som indkomst i

dette.
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Udbytter fra kilder her i landet er begrænset skattepligtigt for modtageren. Undtaget er dog udbytter af

aktier, der er datter- eller koncernselskabsaktier og hvor modtageren er hjemmehørende i EU eller et DBO-

land. I øvrige tilfælde kan Danmark beskatte udbyttet. Udbytte der kan henføres direkte til et fast driftssted

i Danmark bliver skattepligt som indkomst i det faste driftssted.

Når datterselskabet/det faste driftssted har et resultat, der ønskes ført ud af landet til moderselskabet, vil der

være små forskelle. I et fast driftssted udloddes der ikke udbytte og overførslen til moderselskabet vil derfor

ikke udløse beskatning. Udloddes udbytte fra et datterselskab, vil dette ikke udløse beskatning, såfremt der

er tale om enten datter- eller koncernselskabsaktier, hvilket ofte vil være tilfældet. I de tilfælde hvor

moderselskabet er beliggende uden for EU og i et land uden en DBO med Danmark, vil der dog ske

beskatning af udbyttet.

Det kan derfor konkluderes, at de interne danske skatteregler harmonerer med EU-retten og OECD’s

Modeloverenskomst, når et udenlandsk selskab etablerer sig og driver virksomhed i Danmark. De

skattemæssige forskelle ved skatteberegningen i relation til et fast driftssted, en filial og et datterselskab er

til stede, men det skattemæssige resultat vil som udgangspunkt ligge tæt på hinanden. Udfordringen består

i at opgøre samme resultat i et fast driftssted/en filial som i et datterselskab.
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7. Perspektivering

Denne afhandling har omhandlet den danske lovgivning omkring beskatning af faste driftssteder og

analyseret forskelle over til beskatningen af herliggende datterselskaber. Derudover har den handlet om

samspillet og harmonien mellem dansk skattelovgivning, DBO’er og EU-retlige frihedsbestemmelser.

Fremadrettet arbejdes der på, at der inden for EU skal være et større samspil mellem medlemsstaternes

beskatning. Dette har blandt andet udmøntet sig i forslaget om en fælles skattebase inden for EU, CCCTB-

direktivet, Common Consolidated Corporate Tax Base. Direktivforslaget blev fremlagt i 2011 og er endnu

ikke vedtaget. CCCTB-direktivet omfatter en fælles indkomstopgørelse for koncerner inden for EU, såfremt

koncernen ønsker dette fremfor at følge nationale skatteregler. Indkomsten skal herefter fordeles mellem

de pågældende medlemsstater ud fra en vægtet beregning, hvori omsætning, lønsum og aktivsum indgår171.

EU-kommissionen forventes at relancere direktivforslaget i efteråret 2016. En vedtagelse af direktivet vil

inden for EU ændre på beskatningen af koncerner og kan derfor også få indflydelse på den danske

skattelovgivning og skatteprovenuet for herliggende datterselskaber og faste driftssteder. Med baggrund i

vores emne, er det derfor interessant at se, hvorvidt en relancering af direktivet fører til en vedtagelse.

Derudover har Europa Kommissionen fremsat et Anti-Tax Avoidance-direktiv (ATA-direktiv) i januar

2016. Direktivforslaget har, jævnfør Jakob Bundgaard og Peter Koerver Schmidt172, forbindelse til både

CCCTB-direktivforslaget og OECD’s BEPS-projekt, Base Erosion and Profit Shifting. BEPS-projektet er

en række anbefalinger fra OECD, der skal modvirke en udhuling af nationalstaternes skatteprovenu i takt

med, at skatteydere bliver i stand til at udnytte forskelle i nationalstaternes skattesystemer, og dermed kan

minimere den globale skat. BEPS og ATA indeholder blandt andet tiltag omkring faste driftssteder, der

skal sikre en ensartet definition af faste driftssteder, der følger den anbefalede OECD-tilgang.

Derudover indeholder ATA bestemmelser om rentefradragsbeskæring, der skal gælde inden for EU. I

direktivforslaget skal rentefradragsbeskæringen opgøres ud fra resultat før afskrivninger, EBITDA.

Direktivet er udformet som et minimumsdirektiv, hvilket vil sige, at medlemsstater gerne må have regler,

der er strammere end lagt op til i direktivet, men altså ikke lempeligere. Jakob Bundgaard og Peter Koerver

Schmidt kritiserer forslaget for ikke at ramme decideret aggressiv skatteplanlægning, men snarere opsætte

en række værnsregler, der rammer objektivt173.

171 Koerver Schmidt, Peter; Tell, Michael; Dyppel Weber, Katja, 2015, side 249-251
172 Bundgaard, Jakob; Koerver Schmidt, Peter, 2016, side 151
173 Bundgaard, Jakob; Koerver Schmidt, Peter, 2016, side 158
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