
Kandidatafhandling 

Copenhagen Business School 

Juridisk Institut 

2016 

 

Ændringer til det faste driftssteds subjektkvalifikation 

»Amendments to permanent establishment status« 

 

Ændringerne med BEPS Action 7 på det faste driftssteds subjektkvalifikation i et 

forfatningsretligt implementeringsperspektiv 

»Amendments with BEPS Action 7 on permanent establishment status in a constitutional 

implementation perspective« 

 

Cand.merc.aud., efterår 2016 

 

 

Afleveringsdato 

Torsdag d. 15/09-2016 

 

Vejleder på afhandlingen 

Erik Banner-Voigt 

 

 

Forfattere 

Anders Svejgaard Østerø   Christian Svejgaard Østerø 

Copenhagen Business School  Copenhagen Business School 

Antal anslag 

272.307 / 119.7 normalsider 



2 

 

 

Forkortelser 
 

SREV  Skatterevisoren 

RR  Revision & Regnskabsvæsen 

BEPS  Base Erosion and Profit Shifting 

KSL  Kildeskatteloven 

SEL  Selskabsskatteloven 

CIR  Cirkulære 

TfS  Tidsskrift for skatter og afgifter 

SU  Skat Udland 

DBO  Dobbeltbeskatningsoverenskomst 

G20  Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors  

MLI  Multilateralt instrument 

OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development 

SMV  Små- og mellemstore virksomheder 

LSR  Landsskatteretten 

SD  Statsskattedirektoratet 

LR  Ligningsrådet 

AND  Anordning 

IFA  International Fiscal Association 

SR  Skatteinformation fra de statsautoriserede revisorer 

HR  Norsk Højesteret 

BstBL/BFH  Bundesfinanzhof 

SpO  Skattepolitisk Oversigt 

H  Højesteret 

V   Vestre Landsret 

ØLD  Østre Landsret 

SKM  Skatteministeriet 

AFTL  Aftaleloven 

ET  Erhvervsjuridisk Tidsskrift 

KML  Kommissionsloven 

BKI  Bekendtgørelse af konvention  

LL  Ligningsloven 

GRL  Grundloven 

MAP   Mutual Agreement Procedure 

WTO   World Trade Organization 

TEUF  Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde 

CFC  Controlled Foreign Corporation 

ECJ  European Court of Justice 

GAAR  General Anti Abuse Rule 

CCCTB  Common Consolidated Corporate Tax Base 



3 

 

Indhold 
 

Forkortelser ........................................................................................................................................ 2 

Indhold ................................................................................................................................................ 3 

1. Abstract ....................................................................................................................................... 6 

2. Indledning .................................................................................................................................... 7 

2.1 Problemfelt .................................................................................................................. 8 

2.2 Problemformulering .................................................................................................... 9 

2.3 Plan og struktur for afhandlingen ................................................................................ 9 

2.4 Metode ....................................................................................................................... 11 

2.5 Afgrænsning .............................................................................................................. 13 

3. Fast driftssted efter OECD’s modeloverenskomst ................................................................ 15 

3.1 Den retskildemæssige værdi af OECD’s modeloverenskomst.................................. 15 

3.2 Art. 5, stk. 1, i det primære kriterium ........................................................................ 16 

3.2.1 Det faste forretningssted .............................................................................................. 17 

3.2.2 Virksomhedsaktivitets- og dispositionskravet ............................................................. 22 

3.3 Negativopregningen: art. 5, stk. 4 ............................................................................. 26 

3.3.1 Stk. 4-bestemmelsen og dens grad af at være en deeming provision .......................... 26 

3.3.2 Stk. 4-undtaget eller almindelig kerneaktivitetsvirksomhed........................................ 27 

3.3.3 Beslutningskompetence ift. stk. 4 ................................................................................ 29 

3.4 Det sekundære kriterium: agent- og kommissionærreglen........................................ 31 

3.4.1 Agentreglen: art. 5, stk. 5 ............................................................................................. 31 

3.4.1.1 Afhængighedskravet – den omfattede personkreds.................................................. 32 

3.4.1.2 Virksomhedskravet ................................................................................................... 32 

3.4.1.3 Hyppighedskravet – sædvanlig udøvelse af fuldmagten .......................................... 33 

3.4.1.4 Fuldmagtskravet ....................................................................................................... 34 

3.4.1.4.1 Dansk civilret ...................................................................................................... 35 

3.4.1.4.2 Kontinentaleuropæisk civil law kontra common law ......................................... 36 

3.4.2 Kommissionærreglen – uafhængige repræsentanter .................................................... 39 

3.4.2.1 Omfattede personer; en afgrænsning af ”uafhængige repræsentanter” .................... 39 

3.4.2.1.1 Dansk civilret ...................................................................................................... 40 

3.4.2.1.2 Kontinentaleuropæisk civil law kontra common law ......................................... 41 

3.4.2.1.3 Dansk og international praksis – sammenhængen mellem art. 5, stk. 5, og 6 .... 42 

3.4.2.2 Uafhængighedskravet ............................................................................................... 44 

3.4.2.2.1 Retslig uafhængighed ......................................................................................... 44 



4 

 

3.4.2.2.2 Økonomisk uafhængighed .................................................................................. 45 

3.4.2.2.3 Uafhængighed – repræsentanten handler inden for rammerne af sin sædvanlige 

forretningsvirksomhed......................................................................................................... 46 

3.4.2.2.4 Dansk praksis om uafhængighed ........................................................................ 47 

3.5 Delkonklusion ........................................................................................................... 48 

4. Foreslåede ændringer til subjektkvalifikationen ................................................................... 50 

4.1 BEPS-projektet .......................................................................................................... 50 

4.2 BEPS: Action 7: Artificial avoidance of PE-status ................................................... 51 

4.2.1 Forslag A – ændring af art. 5, stk. 5, og 6 .................................................................... 51 

4.2.1.1 Foreslåede ændringer til art. 5, stk. 5 ....................................................................... 52 

4.2.1.1.1 Ændringer til fuldmagtskravet ............................................................................ 52 

4.2.1.1.2 Tilføjelserne i litra a-c ......................................................................................... 54 

4.2.1.2 Foreslåede ændringer til art. 5, stk. 6 ....................................................................... 56 

4.2.1.2.1 Ændringer til den omfattede personkreds ........................................................... 56 

4.2.1.2.2 Ændringer til uafhængighedskravet .................................................................... 56 

4.2.2 Forslag B – ændring på art. 5, stk. 4 ............................................................................ 58 

4.2.2.1 Foreslåede ændringer til art. 5, stk. 4 ....................................................................... 58 

4.2.2.1.1 Fra deeming provision til litra e-prøvelse ........................................................... 58 

4.2.2.1.2 Ændret begrebsdefinition eller ren tautologi ...................................................... 59 

4.2.2.1.3 Stk. 4-aktivitet når det udføres for et foretagende .............................................. 61 

4.2.2.1.4 De nye eksempler på litra a-d-undtagelser.......................................................... 61 

4.2.2.1.5 Den sluttelige kommentar til stk. 4 ..................................................................... 61 

4.2.2.2 Ny antifragmenteringsregel ...................................................................................... 62 

4.2.2.2.1 Antifragmenteringsreglen samt ”closely related enterprises”............................. 62 

4.2.2.2.2 Eksempler på stk. 4.1’s anvendelsesområde ....................................................... 63 

4.2.3 Praktiske konsekvenser af BEPS Action 7 .................................................................. 64 

4.3 Ændring eller præcisering ......................................................................................... 75 

4.4 Delkonklusion ........................................................................................................... 76 

5. Implementeringsmuligheder .................................................................................................... 78 

5.1 Implementering af BEPS Action 7 i dansk ret ved traktatindgåelse, herunder 

afgørelsesharmonisering ....................................................................................................... 79 

5.1.1 Proceduren for dansk traktatindgåelse – GRL § 19, stk. 1, 2. pkt. .............................. 79 

5.1.2 Ekskurs – afgørelsesharmonisering ............................................................................. 81 

5.1.3 SEL § 8, stk. 2 – afgørelsesharmonisering som følge af det modificerede territorial-

princip 82 

5.2 Implementering af BEPS Action 7 gennem Action 15 ............................................. 83 



5 

 

5.2.1 Action 15 – developing a multilateral instrument to modify bilateral tax treaties ...... 84 

5.2.1.1 Rapporten om et multilateralt instrument ................................................................. 84 

5.2.1.2 Rapportens vedlagte anneks ..................................................................................... 85 

5.2.1.2.1 Forholdet mellem det multilaterale instrument og bilaterale aftaler ................... 85 

5.2.1.2.2 Fleksibilitet i graden af forpligtelser til det multilaterale instruments 

bestemmelser ....................................................................................................................... 87 

5.2.1.2.3 Ikrafttrædelse, implementering og fortolkning ................................................... 88 

5.2.1.3 Det næste skridt: den internationale konference ...................................................... 89 

5.3 Samspillet mellem BEPS Action 7 og EU-retten ...................................................... 93 

5.3.1 Action 7’s og 15’s forhold til EU-retten ...................................................................... 93 

5.3.2 EU’s implementeringsinitiativer .................................................................................. 97 

5.4 Afrundende overvejelser om dansk implementering ................................................. 98 

5.5 Delkonklusion ......................................................................................................... 101 

6. Konklusion............................................................................................................................... 103 

7. Litteraturliste .......................................................................................................................... 108 

7.1 Bøger ....................................................................................................................... 108 

7.2 Artikler .................................................................................................................... 109 

7.3 Publikationer ........................................................................................................... 111 

7.4 Domme og afgørelser .............................................................................................. 112 

7.4.1 Afgørelser................................................................................................................... 112 

7.4.2 Domme ....................................................................................................................... 113 

7.5 Lovgivning .............................................................................................................. 114 

7.6 Andet ....................................................................................................................... 115 

8. Bilag ......................................................................................................................................... 116 

8.1 Bilag 1: Eksempel på pkt. 26 og 28 til art. 5, stk. 4 ................................................ 116 

8.2 Bilag 2: Action 7’s ændringer til art. 5, stk. 5-6 samt kommentarændringer .......... 116 

8.3 Bilag 3: Beregning efter CIR nr. 82 af 29/5 1997 ................................................... 118 

8.4 Bilag 4: Action 7’s ændringer til art. 5, stk. 4 samt den ny stk. 4.1 ........................ 119 

8.5 Bilag 5: Eksempler på de nye a-d-undtagelser ........................................................ 120 

8.6 Bilag 6: Eksempler på den ny stk. 4.1 ..................................................................... 122 

8.7 Bilag 7: Diverse konventioner med kompatibilitetsklausuler og andre 

fleksibilitetsværktøjer ifm. et multilateralt instrument ....................................................... 123 

8.8 Bilag 8: Udvalgte citater fra konferencen om det multilaterale instrument ............ 125 

8.9 Bilag 9: EU’s henstilling i Anti-Tax Avoidance-pakken om Action 7 ................... 127 

 

 



6 

 

1. Abstract 
 

Within the last decade, there has been an increased focus on the tax liabilities of multinational 

enterprises. This invokes tax legislation aimed towards aggressive tax planning within these 

multinational enterprises. Hence, the OECD have launched their Base Erosion and Profit Shifting-

project (BEPS) in 2013. This BEPS-project contains 15 so-called Actions that addresses aggressive 

tax planning for multinational enterprises in a global playing field era. Action 7, subtitled Preventing 

the Artificial Avoidance of Permanent Establishments, examines, and proposes amendments for the 

abusive strategies that have been utilized in preventing multinational enterprises from qualifying as 

having a permanent establishment. This Action 7 is this thesis’ main topic.  

The main problem, that this thesis examines, is what the BEPS’ Action 7 changes to the qualification 

of the permanent establishment as well as the possibilities for implementation of the Action 7-

amendments in Danish internal tax law. 

Action 7-amendments relate to provision amendments to provision 4-6, in article 5, in the OECD 

Model Tax Convention. The respective commentary will be changed accordingly. Before this thesis 

examines with juridical dogmatic method, like e.g. interpreting the Danish National Tax Tribunal’s 

cases, the amendments to the permanent establishment article, article 5, the current article 5 will be 

examined. The general rule, in provision 1 to article 5, will also be examined, but it will not be closely 

examined like provision 4, 5, and 6, as it will not be amended. Main focus, therefore, will be on the 

article 5 (4) on auxiliary and preparatory character, article 5 (5) on the dependent agent rule, and 

article 5 (6) on the independent commissionaire rule.  

In connection to the Action 7-amendments to the article 5 (4), (5), and (6), the constitutional effects 

will also be covered i.e. the implementation aspect. First, it will be examined whether the Action 7-

amendments lead to constitutional thoughts. Afterward, the implementation analysis will be divided 

into two counterparts, or implementation approaches: the normal way or with the proposed 

multilateral instrument in Action 15. Finally, the compatibility with the prominent ECJ case law will 

be examined. The EU-commission’s anti-tax avoidance package will also shortly be covered in 

relation to Action 7. 

In conclusion to this thesis, it is found that the Action 7-amendments’ impact are far-reaching, but 

the amendments still fall within soft-law status. The impact would thus be greatest if consummated 

through the multilateral instrument instead of protocols to the existing bilateral tax treaty network. 
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2. Indledning 

 

Den øgede deltagelse i samhandel på tværs af landegrænser er i dag en almindelighed i større 

virksomheders armbevægelser udadtil. Samhandlen bliver større, ligesom globaliseringen også 

fortsætter med hastige skridt. Dette aktualiserer, at virksomheder, der opererer i hele verden, i højere 

grad skal tage bestik af den skatteretlige strategi i virksomheden. De store virksomheders samlede 

virksomhedsstrategi kommer derfor i højere grad til at bestå af et skatteretligt islæt. Aktionærerne, de 

bagvedstående ejere, er nyttemaksimerende, hvorfor der tilstræbes den bedst mulige forrentning af 

virksomhedens egenkapital, hvilket i højere grad sætter fokus på en dispositionsadfærd, der blandt 

andet tager sigte på at mindske virksomhedens skattetilsvar.  

Når virksomhederne i højere grad skænker deres skattemæssige dispositioner en tanke, vil de 

internationale aktører, stater, interesseorganisationer og andre, hvorpå virksomhedernes flytning af 

skatteprovenu har en kausal virkning, ikke stille sig passivt over for denne tiltagende adfærd i 

multinationale virksomheder. Til imødegåelse af en uheldig dispositionsadfærd er det derfor naturligt, 

at disse interessenter tager visse remedier i brug for at iværksætte deres kvalificerede modspil til den 

skattemæssige planlægning, så de i højere grad kan barrikadere sig for udhuling af den nationale 

skattebase.  

De internationalt manøvrerende virksomheder, som med deres aktiviteter i andre lande ikke i sig selv 

udgør et selvstændigt rets- eller skattesubjekt, inddæmmes i skatteretlig henseende i begrebet fast 

driftssted. Fast driftssted udgør et af de vigtigste begreber i international skatteret, da begrebet er 

afgørende for, hvilken stat der tildeles beskatningsretten. Selve det faste driftssted, som begreb, har 

eksisteret i international skatteret siden slutningen af det 19. århundrede og har rødder i den tyske 

handelsret.  

Da lande har forskelligartede skattesystemer, resulterer det i, at der opstår stor forskel i måden, hvorpå 

man beskatter de faste driftssteder. For at dæmme op for dobbeltbeskatning eller dobbelt ikke-

beskatning har OECD med deres modeloverenskomst været med til at udforme en 

paradigmeskabende skabelon, som landene kan lægge til grund ved udformningen af bilaterale 

dobbeltbeskatningsoverenskomster.  

Endvidere har OECD søsat det ambitiøse Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)-projekt i 2013, 

der har fokus på multinationale koncerner. Projektet forankres i 15 såkaldte handlingsplaner, der 
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udmønter sig i ændringer og forbedringer af både national lovgivning som internationale aftaler på 

det skatteretlige område. En af disse handlingsplaner – Action 7 – ’’Preventing the Artificial 

Avoidance of PE status’’ – tager sigte på at rokke ved den nugældende subjektkvalifikation af det 

faste driftssted. Disse ændringer, som BEPS Action 7 medfører til den nugældende subjekt-

kvalifikation, vil udgøre afhandlingens genstandsfelt, herunder hvordan disse tænkes implementeret 

i dansk intern ret.  

2.1 Problemfelt 

 

Denne øgede bevågenhed på det faste driftssted i OECD-regi aktualiserer, at blikket rettes mod, 

hvorledes BEPS-projektet – med Action 7 – har i sinde at ændre på det faste driftssteds subjektive 

side: nemlig subjektkvalifikationen. 

Dette nødvendiggør således en retsdogmatisk behandling af det faste driftssteds nugældende 

subjektkvalifikation – de lege lata. Heroverfor nødvendiggør det en behandling af det ændrede 

regelsæt – en de lege ferenda eller lex futura behandling. Årsagen til, at denne anden behandling 

ligger i grænselandet mellem de lege ferenda og lex futura, skyldes, at ændringerne har karakter af 

fremtidig ret for lande, der ønsker at basere sig på den ændrede subjektkvalifikation, medens de har 

karakter af de lege ferenda for lande, der ikke nødvendigvis ønsker at basere sig på den ajourførte 

modeloverenskomst. Hertil skal erindres, at modeloverenskomsten udelukkende er paradigme-

skabende, hvorfor landenes højhedsret således ikke kan undergraves.  

Altså aktualiseres et reelt behov for at se nærmere på, hvad OECD – med deres Action 7 – ændrer på 

det faste driftssteds subjektive side – artikel 5 – i modeloverenskomsten. Herudover, da der er tale 

om en ændring af bi- eller multilateral karakter og dermed ikke unilateral karakter, skabes der et 

behov for at se ændringerne i et implementeringsovervejelsesperspektiv.   
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2.2 Problemformulering  

 

I forhold til at undersøge ovenstående specificerer vi følgende hovedproblemformulering: 

’’Hvilke ændringer medfører BEPS-projektet – Action 7 – på det faste driftssteds nugældende 

subjektkvalifikation, og hvilke muligheder er der for implementering i dansk intern ret?” 

Af hensyn til besvarelse af ovennævnte hovedproblemformulering aktualiserer det følgende 

undersøgelsesspørgsmål: 

1. Hvordan kvalificeres det faste driftssted efter det nugældende regelsæt? 

2. Hvordan vil BEPS-projektets Action Plan 7 kunne ændre på den nugældende 

subjektkvalifikation? 

3. Medfører Action Plan 7 en ændring eller en præcisering til den gældende retstilstand? 

4. Hvilke implementeringsmuligheder har Action Plan 7 – set fra et dansk perspektiv?  

5. Hvilket samspil er der mellem BEPS Action 7 og EU-retten? 

2.3 Plan og struktur for afhandlingen 

 

Planen for afhandlingen er til dels at behandle gældende ret for subjektkvalifikationen af det faste 

driftssted i dansk ret – de lege lata. Denne behandling bliver i høj grad tillige en behandling af fast 

driftsstedsprincippets forankring i OECD’s modeloverenskomst, eftersom der ikke som sådant 

eksisterer en dansk – af OECD uafhængig – selvstændig definition på det faste driftssted.1  

Samtidig er planen for afhandlingen at behandle, hvordan de ændringer, der følger med BEPS Action 

7, vil ændre regelsættet for subjektkvalifikationen i art. 5 fremadrettet. 

Slutteligt er planen for afhandlingen tillige at optegne de muligheder for implementering af BEPS-

projektet, herunder særligt BEPS Action 7, i dansk ret, herunder hvordan BEPS-projektet og Action 

7 står over for EU-retten.  

Nedenfor har vi opstillet en struktur over afhandlingen, der kan fungere som overbliksværktøj for 

læseren over afhandlingens enkelte dele – og disses relationer til hinanden. 

 

                                                           
1 Se afsnit 3.1 herom. 
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Hovedproblemformulering: 

”Hvilke ændringer medfører BEPS-projektet – Action 7 – på det faste driftssteds nugældende 

subjektkvalifikation, og hvilke muligheder er der for implementering i dansk intern ret?” 

Undersøgelsesspørgsmål til 1. led i 

hovedproblemformuleringen 

1. Hvordan kvalificeres det faste driftssted 

efter det nugældende regelsæt? 

2. Hvordan vil BEPS-projektets Action 

Plan 7 kunne ændre på den nugældende 

subjektkvalifikation? 

3. Medfører Action Plan 7 en ændring 

eller præcisering til den gældende 

retstilstand? 

Undersøgelsesspørgsmål til 2. led i 

hovedproblemformuleringen 

4. Hvilke implementeringsmuligheder har 

Action Plan 7 – set fra et dansk 

perspektiv? 

5. Hvilket samspil er der mellem BEPS 

Action 7 og EU-retten? 

Undersøgelsesspørgsmål 1 

Afsnit 3.-3.5.: Fast driftssted efter 

OECD’s modeloverenskomst  

Undersøgelsesspørgsmål 2 

Afsnit 4.-4.2.3.: Foreslåede 

ændringer til subjektkvalifikationen 

Undersøgelsesspørgsmål 3 

Afsnit 4.3.: Ændring eller 

præcisering 

Undersøgelsesspørgsmål 4 

Afsnit 5.-5.2.1.3 & 5.4.: 

Implementeringsmuligheder 

Undersøgelsesspørgsmål 5 

Afsnit 5.3-5.4.: Samspillet mellem 

BEPS Action 7 og EU-retten 

 

Konklusion på: 

- Ændringer BEPS Action 7 medfører til 

nugældende subjektkvalifikation 

- Mulighederne for implementering i 

dansk intern ret 
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2.4 Metode 

 

Afhandlingen består i det væsentligste af to metodiske forgreninger: en omhandlende den nugældende 

subjektkvalifikation af et fast driftssted og heroverfor den ændrede subjektkvalifikation som følge af 

BEPS Action 7, herunder implementeringsovervejelser samt forholdet til EU-retten i relation hertil.  

Selve den første forgrening, der omfatter en behandling af den nugældende subjektkvalifikation, tager 

sit afsæt i den retsdogmatiske metode,2 hvis formål er at beskrive, fortolke og systematisere gældende 

ret – de lege lata. Det retsteoretiske grundlag, vi baserer os på, når vi deducerer os frem til, hvad der 

er gældende dansk ret i relation til det faste driftssted, er den skandinaviske realistiske retsteori,3 

herunder Alf Ross’ prognoseteori.4   

Denne teori, der er fri for apriorisk og etisk erkendelse, sigter alene på at beskrive retten så realistisk 

som mulig, hvorfor retten skal kunne underkastes en empirisk efterprøvelse.5,6 Herved anlægger Alf 

Ross et realistisk, nøgternt syn på retten, hvor han udelukker alt metafysisk omsvøb og usaglige, 

uverificerbare udsagn om retten.7 Prognoseteoriens idé er således, at udsagn om gældende ret 

refererer til den opfattelse, som det må forventes, at domstolene vil lade sig motivere af i en hypotetisk 

sag.8 Altså kan siges, at udgangspunktet er at studere den gældende ret, som den eksisterer og er 

beskaffen på så objektiv vis som muligt. At vi lader os basere på den skandinaviske realistiske 

retsteori, lader endvidere til at være i tråd med den overvejende paradigmatiske hovedtendens i de 

nordiske lande.9 

Årsagen til, vi baserer os på den retsdogmatiske metode, herunder prognoseteorien og den realistiske 

retsteori, er, at vi ønsker at beskrive gældende ret for det faste driftssted på objektiv vis og særligt – 

                                                           
2 Ruth Nielsen & Christina D. Tvarnø: Retskilder & retsteorier, s. 31, samt endvidere Peter Blume: Retssystemet og 

juridisk metode, s. 66. 
3 Ruth Nielsen & Christina D. Tvarnø., s. 382, der karakteriserer den skandinaviske realistiske retsteori som den mest   

indflydelsesrige retsteori i de nordiske lande i det 20. århundrede – med reference til svensk og norsk litteratur om 

retskildelære i note 14. Se endvidere Ditlev Tamm: Retshistorie, s. 411, der udnævner Viggo Bentzon til ophavsmanden 

til et nyt såkaldt realistisk syn på retskilderne i Danmark, som særligt anerkendtes af hans efterfølgende generation – 

bl.a. Alf Ross. 
4 Jens Evald & Sten Schaumburg-Müller: Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, s. 61 ff., samt i Ruth Nielsen & 

Christina D. Tvarnø: Retskilder & retsteorier, s. 386 ff. 
5 Ruth Nielsen & Christina D. Tvarnø: Retskilder & retsteorier, s. 382 ff.  
6 Alf Ross: Om ret og retfærdighed, s. 86 ff., der undersøger, hvordan man efterprøver en retsvidenskabelig påstands 

sandhed. 
7 Id., s. 87, hvor det fremføres, at retsudsagn, der ikke kan efterprøves (verificeres), mangler (logisk) mening og er derved 

metafysiske. Se endvidere s. 64, hvor Alf Ross tilbageviser en apriorisk, overnaturlig gyldighed om retten. 
8 Id., s. 82, samt i Ruth Nielsen & Christina D. Tvarnø: Retskilder & retsteorier, s. 386. 
9 Ruth Nielsen & Christina D. Tvarnø: Retskilder & retsteorier, s. 382 – med reference til note 14. 
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med afsæt i prognoseteorien – ønsker at deducere os frem til, hvad der er gældende ret på området – 

svarende til de retskilder, en dommer vil lade sig motivere af i en hypotetisk sag. Særligt baserer vi 

os på domme og afgørelser, som er med til at ”indramme” gældende ret – de lege lata – og herved 

kommer behandlingen i høj grad til at dele disse karakteristiske træk for Alf Ross’ prognoseteori samt 

den realistiske retsteori. Hermed kommer der også denne tætte kobling mellem den dogmatiske 

behandling og retspraksis.10 

At vi anvender den retsdogmatiske metode, betyder også, at vi benytter os af de traditionelle 

retskildetyper. Først og fremmest baserer vi os på ordlyden i OECD’s modeloverenskomst, der 

fungerer som en art retsforskrift (lovgivning) i et dansk perspektiv, samt domme og afgørelser. Disse 

retskilder kendetegnes ved at være formaliserede retskildetyper.11 Herudover baserer vi os på 

anerkendt juridisk litteratur inden for området.12  

Herudover behandler vi – som det specificeres i problemformuleringen ovenfor – BEPS Action 7, 

hvilket bærer præg af at være en behandling af potentiel fremtidig ret – lex futura – såfremt vi 

fremadrettet ligger den opdaterede modeloverenskomst til grund. Grunden til, at den på baggrund af 

BEPS-projektet opdaterede modeloverenskomst kun bliver potentiel fremtidig ret, skyldes, at der 

eksisterer en vis usikkerhed i forbindelse med, hvordan denne implementeres i dansk ret, herunder i 

vores folkeretlige forpligtelser i form af vores dobbeltbeskatningsoverenskomster. Derfor bliver 

metoden i den sidste, afrundende del af afhandlingen at vurdere og måle de implementeringstiltag, 

som Danmark principielt har for at implementere den ajourførte modeloverenskomst i vores 

respektive folkeretlige traktater. Herved bliver den sidste del også i høj grad genstand for 

reflekterende overvejelser over de reelle implementeringsmuligheder, der eksisterer i dansk ret for 

traktatindgåelse, herunder mulighed for at indgå en multilateral konvention efter BEPS Action 15. 

Herudover behandles også BEPS Action 7’s og 15’s forhold til EU-retten. 

Endeligt skal der erindres om den såkaldte ”retskildepolycentri”, som Henrik Zahle introducerede i 

et festskriftsbidrag til Torstein Eckhoff i 1986.13 Sidenhen er der også i litteraturen støtte for, at denne 

                                                           
10 Jens Evald & Sten Schaumburg-Müller: Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, s. 214, der fremfører, at der siden 

Anders Sandøe Ørsteds tid har eksisteret denne tætte sammenhæng mellem den dogmatiske retsvidenskab og 

heroverfor retspraksis. 
11 Peter Blume: Retssystemet og juridisk metode, s. 159 ff. 
12 Om juridisk litteratur kan henregnes til de formaliserede retskildetyper, se i Peter Blume: Retssystemet og juridisk 

metode, s. 163 f.  
13 Henrik Zahle: Polycentri i retskildelæren, Festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag, s. 752 ff. Se endvidere Karsten 

Revsbech: Polycentri i den offentligretlige retskildelære – en kritik, Retfærd nr. 52, 14. årgang 1991, s. 105-121, der 

tillige diskuterer polycentri-læren. 
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såkaldte polycentri ligeledes har vundet hævd i skatteretten.14 Denne retskildepolycentri, der netop 

beskriver,15 at vurderingen af, hvad der er gældende ret, afhænger af, i hvilken del af retssystemet 

man befinder sig i, herunder hvilken instans der skal tage stilling til sagen, er relevant i relation til 

afhandlingens genstandsfelt. Dette skyldes, at vi baserer os på både forvaltningsafgørelser i det 

administrative rekurssystem – bl.a. Landsskatteretskendelser samt Skatterådsafgørelser – samt 

domme, hvorfor der kan, såfremt der er tale om denne polycentri, være forskel på gældende ret, 

afhængigt af hvor en sag behandles. Hvordan, afhandlingen forholder sig til denne 

retskildepolycentri, omtales i afgræsningen nedenfor. 

2.5 Afgrænsning  

 

Af hensyn til ovenstående hovedproblemformulering, herunder undersøgelsesspørgsmål, har vi set os 

nødsaget til at gøre os en række afgræsninger, da afhandlingens ressourceramme ikke levner plads til 

en udtømmende behandling af alle de for det faste driftssted aktuelle problemstillinger.  

Det første, vi afgrænser os fra i afhandlingen, er en behandling af entreprisereglen – også benævnt 

suppleringsreglen – i OECD’s modeloverenskomsts art. 5, stk. 3. Denne regel, som BEPS Action 7, 

forslag C, samt BEPS Action 6, forslag A, berører, har længe været forsøgt undgået, ved at man har 

opdelt kontrakter, sådan at de ikke opretholdes i mere end 12 måneder. I vurderingen af, hvorfor vi 

har valgt at afgrænse os fra denne, har indgået, at BEPS Action 7 udelukkende omfatter en ændring 

af kommentarerne til entreprisereglen – og ikke en artikelordlydsændring. Endvidere nævner 

kommentaren til artikel 5 i pkt. 18 i forvejen, at foretagender har forsøgt at opdele deres kontrakter i 

flere dele, hvorfor vi ikke mener, at reglen umiddelbart står over for en realitetsændring med BEPS 

Action 7 – derimod indebærer ændringen snarere en præcisering.16 

Endvidere undersøgte BEPS-projektet også situationer, hvor netværk af eneforhandlere bruges til at 

sælge forsikringer i kildelandet uden fast driftssted til følge. BEPS Action 7 kom frem til, at det ikke 

var hensigtsmæssigt at opstille en bestemmelse omkring fast driftssted, hvor sådan 

forsikringsmægling skulle behandles anderledes end anden erhvervsmæssig virksomhed, eftersom 

disse i stedet skal adresseres gennem art. 5, stk. 5, og 6.17 Af samme årsag afgrænser vi os fra at 

                                                           
14 Se særligt Aage Michelsen i RR.SM.1994.35, samt hos Torben Hvid Appelon i SREV2006.3.22. 
15 Om retskildepolycentribegrebet, se Peter Blume: Retssystemet og juridisk metode, s. 95 f.  
16 Se afsnit 4.3 om sondringen mellem en præcisering og ændring.  
17 OECD/G20 BEPS: Action 7 (2015, Final Report), s. 44, pkt. 18. 
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behandle forsikringsmæglervirksomhed i lyset af fast driftsstedsprincippet, da disse skal vurderes i 

lyset af art. 5, stk. 5, og 6, som afhandlingen netop har til hensigt at behandle.  

Herudover vil de andre actionpunkter i BEPS-projektet ikke blive behandlet, medmindre de har en 

direkte relevans for øvrige aspekter i afhandlingen – eksempelvis i relation til det multilaterale 

instrument og EU-retten. 

Jf. vores første undersøgelsesspørgsmål sætter vi os for at undersøge, hvordan det faste driftssted 

kvalificeres efter den nugældende subjektkvalifikation. Som følge af, at BEPS Action 7 ikke medfører 

ændringer til det primære kriterium i den nugældende subjektkvalifikation, afgrænser vi os dog fra 

en indgående behandling af det primære kriterium i art. 5. Samtidig behandler vi ikke art. 5, stk. 2, 

og 3, som også henhører under det primære kriterium. Endvidere afgrænser vi os fra at behandle art. 

5, stk. 7, udover hvor den har været relevant at inddrage.  

For en god ordens skyld skal det tillige ekspliciteres, at den objektive side af det faste driftssted ikke 

vil blive behandlet, jf. hovedproblemformuleringen.  

Slutteligt, som det blev nævnt i afhandlingens metode ovenfor, afgrænser vi os fra at tage højde for 

den såkaldte retskildepolycentri, der påstås at have vundet hævd i skatteretten. Særligt i skatteretten, 

hvor dommene er sparsomme, mens de administrative afgørelser i rekurssystemet er mangfoldige, 

tilspidses problemstillingen yderligere.18 Dette skyldes, at en retsdogmatisk behandling, der i 

væsentlig grad inddrager administrativ praksis, ikke nødvendigvis kan ”projiceres” over på, hvad der 

må anses for at være gældende ret ved domstolene. Herved kan mange af de konklusioner, vi kommer 

frem til omkring afgrænsningen af det faste driftssted, ikke nødvendigvis tages til indtægt for, hvad 

der også må antages at være gældende ret ved domstolene. Endvidere bliver polycentri-

problematikken relevant, da forvaltningsmyndighederne, som Landsskatteretten, Skatterådet, SKAT 

og ankenævnene er udtryk for, er bundet af til dels cirkulærer samt administrativ praksis, mens 

domstolene ikke er underlagt nogle begrænsninger.19 Dette bevirker samtidig, at der opstår et spænd 

mellem den gældende ret, der lægges til grund i skatteforvaltningen, og heroverfor den gældende ret, 

der lægges til grund i domstolsprøvelsen. Denne retspolycentri, hvorefter den gældende ret ikke kan 

                                                           
18 Se hertil Ole Hasselbalch: Gældende ret eller myndighedernes ret, Festskrift til Aage Michelsen, s. 21, der netop tager 

afstand fra den forudsætning – i den retsdogmatiske metode – om, at eventuelle tvister i sidste ende vil ende ved 

domstolene. Her anvendes skatteretten som et eksempel i praksis, hvor denne forudsætning, der lægges til grund i den 

retsdogmatiske metode, ikke holder stik i praksis, eftersom gældende ret i høj grad ”indrammes” af de mangfoldige 

administrative afgørelser i skatteforvaltningen.  
19 Karsten Revsbech: Polycentri i retskildelæren – en kritik, Retfærd, nr. 52, 14. årgang 1991, s. 110. 



15 

 

betragtes som en enhedsstørrelse – to alen af ét stykke – har vi således afgrænset os fra at tage højde 

for. Herved har vi altså opfattet forvaltningsafgørelserne som udtryk for gældende ret på lige fod med 

domsafsigelser, men diskussionen om denne polycentri i skatteretten er relevant og negligeres ofte i 

den skatteretlige litteratur, hvor afgørelser i skatteforvaltningen ofte tages til udtryk for, hvad der 

ligeledes må forventes at være gældende ret ved en eventuel domstolsprøvelse.20  

3. Fast driftssted efter OECD’s modeloverenskomst  

 

Artiklen i OECD’s modeloverenskomst, der regulerer den subjektive side af det faste driftssted, er 

artikel 5. I dette afsnit vil vi således behandle det faste driftssted efter den nugældende ordlyd i 

modeloverenskomsten. Dette relaterer sig til at besvare vores første undersøgelsesspørgsmål. 

Ligeledes er det relevant først og fremmest at undersøge, hvordan det faste driftssted er defineret i 

den nugældende modeloverenskomst, såfremt vi skal kunne undersøge, hvilke ændringer BEPS 

Action 7 medfører til den nugældende subjektkvalifikation, jf. vores hovedproblemformulering. Dog 

afgrænser vi os fra en indgående behandling af det primære kriterium, da dette ikke står over for en 

ændring med BEPS Action 7, jf. afgrænsningen ovenfor. 

3.1 Den retskildemæssige værdi af OECD’s modeloverenskomst 
 

Som det blev beskrevet i afsnit 2.3, er planen til dels at behandle det faste driftssted i dansk ret – de 

lege lata. Ydermere blev det ligeledes omtalt, at dette bevirker, at afhandlingen i overvejende grad 

baserer sig på fast driftsstedsprincippets forankring i OECD’s modeloverenskomsts art. 5. 

Baggrunden for, afhandlingen således baserer sig på en behandling af, hvordan det faste driftssted 

afgrænses ud fra art. 5 i modeloverenskomsten, skal her uddybes.  

Særkendet for OECD’s modeloverenskomst er, at den fungerer som en art paradigmeskabende 

skabelon – soft law – som vi i Danmark i høj grad lægger til grund ved udformningen af vores 

bilaterale dobbeltbeskatningsoverenskomster. Samtidig oplever modeloverenskomsten ikke nogen 

som sådan demokratisk legitimitet, da den ikke er decideret lovgivning i et dansk forfatningsretligt 

perspektiv. Ikke desto mindre følger vi alligevel afgrænsningen af det faste driftssted, sådan som dette 

                                                           
20 Den retsdogmatiske metode, der ofte forbindes med Alf Ross’ prognoseteori om, at gældende ret svarer til 

retsanvendelsen ved domstolene, forholder Ole Hasselbalch sig således kritisk til, eftersom den forudsætter, at 

eventuelle tvister i sidste ende vil ende ved domstolene (Ole Hasselbalch i samme festskriftsbidrag som note nævnt i 

note 18).  
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er defineret i modeloverenskomstens art. 5. Dette skyldes, at vi i dansk ret har to bestemmelser om 

begrænset skattepligt for et fast driftssted i henholdsvis KSL § 2, stk. 1, nr. 4, og SEL § 2, stk. 1, litra 

a. Dette er vores såkaldte interne beskatningshjemler, når en fysisk person henholdsvis et selskab 

bliver begrænset skattepligtig til Danmark af erhvervsindkomst oppebåret her i landet. Det særlige 

ved disse interne beskatningshjemler er dog, at de ikke selv afgrænser fast driftsstedsprincippet i 

dansk ret.  

At intern international skatteret ikke selv afgrænser fast driftsstedsprincippet i dansk gældende ret, 

indebærer også, at afgrænsningen må ske ud fra OECD’s modeloverenskomsts art. 5, hvilket der i 

øvrigt også er støtte for i litteraturen.21 Samtidig henviser pkt. 15 i CIR nr. 136 af 1988-11-07 

(Selskabsskatteloven), 2. afs. i CIR nr. 68 1997-05-27 (Selskabsskatteloven) og pkt. 12 i CIR nr. 135 

1988-11-04 (Kildeskatteloven) til, at afgrænsningen af, hvornår der anses at foreligge fast driftssted 

efter de interne beskatningshjemler, skal ske med udgangspunkt i OECD’s modeloverenskomsts art. 

5. Endvidere ses det også, at der i administrativ praksis er udtryk for, at afgrænsningen skal foretages 

efter art. 5 i modeloverenskomsten, hertil kan eksempelvis nævnes TfS 2003, 71.22 Derved ses det, at 

den danske internretlige afgrænsning af fast driftsstedsprincippet følger OECD’s 

modeloverenskomst, hvorfor behandlingen i det følgende således vil basere sig herpå.  

3.2 Art. 5, stk. 1, i det primære kriterium 
 

I dette underafsnit vil vi kort behandle hovedreglen for det faste driftssted: nemlig stk. 1 i det primære 

kriterium for det faste driftssteds subjektive side. Vi behandler kun stk. 1 i det primære kriterium,23 

jf. afgrænsningen ovenfor. Endvidere behandler vi hovedreglen – art. 5, stk. 1 – mindre fyldigt, 

eftersom denne ikke ændres som led i BEPS’ Action 7, jf. tillige afgrænsningen.  

Art. 5, stk. 1, udtrykker det faste driftssted som: 

 ’’I denne overenskomst betyder udtrykket ’’fast driftssted’’ et forretningssted, hvor et  

 fortagendes virksomhed helt eller delvis udøves.’’ (egen fremhævelse).24  

                                                           
21 Se Aage Michelsen et al.: Lærebog om indkomstskat, s. 757, samt i RR.SM.1992.154. Se endvidere Jørn Qviste i SU 

1991, 69 og Poul Erik Hjerrild-Nielsen i SU 1991, 239.  
22 Landsskatteretten udtalte: ”Afgrænsningen af begrebet fast driftssted i denne bestemmelse sker ud fra artikel 5 i 

OECD’s model til dobbeltbeskatningsoverenskomster…”. Citeret fra Landsskatterettens kendelse af 14. november 

2002, j.nr. 2-4.1870-0800. Fremgår desuden næsten af alle afgørelser, hvad angår fast driftssted.  
23 Anders Nørgaard Laursen: Fast driftssted, s. 59 – med reference til Klaus Vogel et al.: Dopplebesteuerungsabkommen, 

s. 490, hvor det fremføres, at det primære kriterium ligeledes består af stk. 1-3. 
24 Art. 5, stk. 1, i OECD’s modeloverenskomst (2014-udgave). 
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Som vi kan se af ordlyden i art. 5, stk. 1, fastlægges det, at der skal være tale om et fast forretningssted 

– benævnes også situs-, locus- og tempus-testen – hvorigennem foretagendets virksomhed helt eller 

delvist udøves. 

3.2.1 Det faste forretningssted  

 

Modeloverenskomstens kommentarer beskriver i pkt. 2-11 disse – i artikelteksten – ordknappe 

kriterier mere i dybden. Indledende i pkt. 2 vitaliseres, at der skal være tale om et klart ’’situs’’.25 Et 

forretningssted skal dog fortolkes bredt, da det kan bestå, trods ingen lokaler eller installationer 

forefindes, da foretagendet godt kan have areal stillet til sin rådighed.26 At der skal være tale om et 

situs, dækker eksempelvis over indretninger, lokaler eller installationer, som eksempelvis kan udgøre 

maskiner og udstyr.27 TfS 1987, 50 LSR28 er et godt vidnesbyrd om, at udstyr kan udgøre et 

forretningssted efter art. 5, stk. 1. Udstyr udgør dog partout ikke et forretningssted, da det, når der er 

tale om en beskeden benyttelse af udstyret, i så fald har formodning imod sig, at det skulle kunne 

udgøre et forretningssted.29 Ydermere kan et forretningssted også bestå af eksempelvis en stadeplads 

på et marked eller visse permanent benyttede områder i et frilager.30 Der behøver ikke at være fysiske 

personer tilknyttet forretningsstedet, idet spilleautomater, salgsmaskiner og dertil ækvivalente 

maskiner kan udgøre et forretningssted, selvom det afhænger af, om foretagendet driver 

forretningsvirksomhed ud over den oprindelige opstilling af maskinerne.31 Noget mere uhåndgribeligt 

er det at forestille sig, at en geostationær satellit reelt set også kan udgøre et forretningssted, men det 

indskrænkes dog af, hvor langt en stats territorium strækker sig ud i rummet.32, 33, 34  

                                                           
25 OECD’s kommentarer til artikel 5, stk. 1, pkt. 2. ’’Situs’’ – direkte oversat: ’’som befinder sig’’. Ligesom ’’lex situs’’-

begrebet der betyder loven på det sted, hvor en genstand findes, eller en ejendom ligger. 
26 Id., pkt. 4. 
27 Id.  
28 Kendelsen drejede sig om, hvorvidt et engelsk selskab, A Ltd., der ydede dykkerservice som led i efterforskning og 

indvinding af kulbrinter, herved fik fast driftssted i Danmark, hvorved de ansatte blev skattepligtig til Danmark i henhold 

til Kulbrinteskatteloven og art. 15 i skatteaftalen med England. 
29 Aarvid A. Skaar: Permanent Establishment, s. 120 f. med reference i note 71 til Gimsing: Begrænset skattepligt, der på 

s. 53 henviser til SD 340-9912-23. 
30 OECD’s kommentarer til artikel 5, stk. 1, pkt. 4, hvorefter et frilager er et lager, som i toldmæssig henseende betragtes 

som udland, i forhold til det land hvori lageret geografisk er beliggende. 
31 Id., pkt. 10. Omkring følgende passus: ‘’… om foretagendet udfører forretningsvirksomhed ud over…’’ relaterer sig 

dog til virksomhedsaktivitetskravet. Se afsnit 3.3.3. 
32 Id., pkt. 5.5. 
33 Se Ligningsrådets afgørelse i TfS 1994, 24 LR ift. beskatningshjemmel for fiskale love, der nemlig er blevet kritiseret 

af Mogens Rasmussen i TfS 1999, 432, da Danmark ikke havde beskatningshjemmelen. Afgørelsen drejede sig nemlig 

om den gældende 3-sømilegrænse, der senere er blevet udvidet til 12 sømil i AND nr. 437 21/12/1966 ligesom ved 

ratificeringen af Havretskonventionen. 
34 Se endvidere Michael Kirkegaard Nielsen et al. i SU 2005, 43 om Danmarks afgrænsning og rækkevidden af fiskale 

love. 
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Desuden kan privatboliger også anses for at udgøre et forretningssted. Det illustrerer TfS 2003,71.35 

Det fremgår også af Sassevilles og Skaars generalrapport til IFA-kongressen i 2009.36,37 I 

generalrapporten fremføres dog, at der alligevel kræves en form for substans ved fysisk, materiel 

indretning.38 Et website,39 en postadresse40 eller en bankkonto41 kan således ikke anses for at opfylde 

den fornødne fysiske, materielle indretning i tilstrækkelig grad til, at der kan foreligge et 

forretningssted. Dog må et forretningssted vurderes i forhold til andre artikler – eksempelvis art. 6.42 

Når forretningsstedet også skal være fast, skal det forstås som, at det er etableret på et sted med en 

vis varighed.43 Man kan udspalte denne fasthedsbestemmelse i to betingelser om, at driftsstedet skal 

være geografisk fast henholdsvis tidsmæssigt fast. Når forretningsstedet skal være geografisk fast, 

skal forretningsstedet have en forbindelse til en særlig geografisk bestemt lokalitet, hvilket man 

kalder, at forretningsstedet skal have det nødvendige nexus44 til et nærmere bestemt geografisk sted. 

Som vi kom frem til ovenfor, skal begrebet forretningssted fortolkes meget vidtrækkende, men det 

giver imidlertid også nogle afledede problemer i forbindelse med at finde ud af, om der også til 

eksempelvis udstyr, hvis placering jo kan ændres, består den nødvendige stedlige fasthed, da det ikke 

behøver være fastgjort til et bestemt sted. Det, at udstyret jo i grunden er mobilt og kan flyttes rundt, 

giver også anledning til at vurdere, om der kan opstå flere forretningssteder.45 Kommentarerne 

opregner tre eksempler på, hvornår der ikke skal være tale om flere forretningssteder, da det nævnes, 

at en mine klart udgør ét enkelt forretningssted, idet der således er tale om en enkelt og geografisk 

enhed med hensyn til mineaktiviteten.46 Ækvivalent til mineeksempelet, kommentarerne positivt 

fremfører, nævnes tillige kontorhotel47 samt en stand48 i en gågade eller på et marked.  

                                                           
35 Forudsætningsvist må der ligge i kendelsen, at den private folkeregisteradresse for klagende, der var datalogistuderende, 

og dennes moder var tilstrækkelig til at opfylde forretningsstedskravet. Se tillige senere bindende svar som TfS 2013, 

322 og TfS 2015,854, hvor ansatte sælgeres privatboliger havde forretningsstedsstatus. 
36Jacques Sasseville & Arvid A. Skaar: Generalrapporten til IFA-kongressen i Vancouver, 2009, s. 24. 
37 Således også Randi Christiansen et al. i SR.2016.106. 
38 Jacques Sasseville & Arvid A. Skaar: Generalrapporten til IFA-kongressen i Vancouver, 2009, s. 23. 
39 Id. 
40 Id. 
41 Anders Nørgaard Laursen: Fast driftssted, s. 72. 
42 Indtægt fra fast ejendom. 
43 OECD’s kommentarer til artikel 5, stk. 1, pkt. 2. 
44 Således eksempelvis Jacques Sasseville & Arvid A. Skaar: Generalrapporten til IFA-kongressen i Vancouver, 2009, s. 

25. 
45 OECD’s kommentarer til artikel 5, stk. 1, pkt. 5.1. 
46 Id., pkt. 5.2. 
47 Id. Eksempelvis når et rådgivningsfirma indlogerer sig i forskellige kontorer i samme bygning. 
48 Id. Det kunne eksempelvis være en pølsevogn. 
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Fortolkningsvanskeligheden, der ligger i den geografiske tilknytning, er, at det er vanskeligt at 

fortolke ordet sædvanligvis49 i kommentarernes pkt. 5, 2. punktum,50 eftersom dette er et svært 

afgrænseligt, elastisk begreb. Der gælder for de i kommentarerne i pkt. 5.2 angivne eksempler, at der 

må være tale om kommerciel helhed, jf. pkt. 5.3 i kommentarerne.51 Dette foreligger eksempelvis, 

når en maler successivt maler i en kontorbygning for den samme kunde og ikke forskellige 

opdragsgivere. Herudover skal der foreligge geografisk enhed, jf. pkt. 5.4 i kommentarerne, der 

eksempelvis ikke foreligger, når der arbejdes i forskellige filialer, da det giver anledning til at vurdere 

hver filial for sig. Hvis der derfor arbejdes på samme projekt i samme bygning – trods forskellige 

lokaler – vil der være tale om geografisk enhed og kommerciel enhed. Den norske Høyesterettdom – 

Alphawell52 - er et udmærket eksempel på, hvorvidt der eksisterer en geografisk enhed, til trods for 

der er tale om kommerciel enhed. Der var nemlig ikke tale om et fast forretningssted, da der i tråd 

med pkt. 5.4, der tilføjedes i 2003,53 ikke arbejdedes konsekvent på samme forretningssted – en 

geografisk enhed, hvorfor det kan fremføres, at Alphawell har tjent som skabelon for pkt. 5.4-

eksemplet på bankfilialen og geografisk enhed.54 Man kan ellers med god grund forstå, at Alphawell 

har tjent som skabelon, da dommen også er blevet kritiseret af Arvid Skaar for at ’’være mere katolsk 

end paven’’ – det vil sige rigid.55 

Med kravet om tidsmæssig fasthed skal særligt undersøges, hvor lang en tidsperiode der kræves, for 

at kravet kan anses for at være opfyldt. I tillæg hertil må man finde en skæringsdato for hhv. den 

tidsmæssige periodes start og slutning, hvilket pkt. 11 i kommentarerne behandler. Det faste driftssted 

opstår, så snart foretagendet begynder at udøve sin forretningsvirksomhed gennem et fast 

forretningssted – altså ligger der forudsætningsvist, at der foreligger et geografisk fast forretningssted, 

                                                           
49 ’’… Der skal således sædvanligvis være en forbindelse mellem forretningsstedet og en særligt geografisk bestemt 

lokalitet’’. 
50 Arvid A. Skaar: Permanent Establishment, s. 128 og Anders Nørgaard Laursen: Fast driftssted, s. 74. Pkt. 20’s 

arbejdsformer om enterpriserelateret arbejde, der jo kan være dynamisk, nemlig når kanaler, veje osv. anlægges, må i 

hvert fald kunne inddæmmes i ’’sædvanligvis’’ ift. en geografisk lokalitet, da deres kontinuerlighed må være 

forventelig.  
51 Se Henning Naas et al.: Norsk internasjonal skatterett, s. 333, samt hos Anders Nørgaard Laursen: Fast driftssted, s. 

79 med reference til Aarvid A. Skaar: Skatterett 2003, s. 129 ff. (133). 
52 HR-1994-56A. Pegrum, der var engelsk statsborger og eneste ansatte i Alphawell Ltd., arbejdede for Statoil i Norge på 

konsulentbasis. Omdrejningspunktet var således Pegrums skattepligt til Norge – art. 15, stk. 1, jf. stk. 2, litra c – tillige 

med Alphawell Ltd.’s skattepligt – art. 5. I de fire år, arbejdet strakte sig over, stillede Statoil forskellige kontorer til 

rådighed, alt efter hvor der var plads, når Pegrum skulle udføre sit arbejde. Det af Pegrum udførte arbejde blev således 

udført både i Stavanger og i Bergen. 
53 Tax Policy, Inland Revenue, Te tari Taake, New Zealand Government, 3. feb. 2003. 
54 Se Anders Nørgaard Laursen: Fast driftssted, s. 79 ff. 
55 Henning Naas et al.: Norsk internasjonal skatterett, s. 334 med reference til Arvid A. Skaar: Mer katolsk enn paven: en 

dom om fast driftssted og 183-dagersregelen, Skatterett, 1995, s. 339-364.  
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så det kan opstå i tidsmæssig henseende.56 Den tidligere nævnte kendelse ovenfor, TfS 2003, 71, 

illustrerer, at det tidsmæssige fasthedskrav ikke fandtes opfyldt sammen med virksomheds-

aktivitetskravet, hvilket er i tråd med pkt. 11 i kommentarerne. Det fandtes nemlig, at der ikke kunne 

statueres fast driftssted, da den klagendes schweiziske virksomhedsaktivitet i Danmark ikke fandtes 

at være af regelmæssig karakter.57 Det, at det faste driftssteds tidsmæssige krav indtræder, når alle 

betingelserne foreligger, er under forudsætning af, at eventuel tid og aktiviteter medgående til at 

etablere det faste forretningssted vedrører selve forretningsvirksomheden, hvorved tid, der er 

medgået, som kan henføres til art 5, stk. 4, af forberedende eller hjælpende karakter, principielt kan 

skulle medregnes.58,59 Tiden, der kan skulle medregnes forinden egentlig opstart af 

virksomhedsaktivitet igennem forretningsstedet, der i øvrigt opfylder alle betingelserne, medregnes 

alene, hvis der senere faktisk vil blive udøvet virksomhed gennem forretningsstedet – en art resolutiv 

betingelse.  

Når man skal vurdere det tidsmæssige kravs indtræden, må man således først og fremmest vurdere, 

om der er medgået tid til at etablere det faste forretningssted. Dernæst skal det vurderes, om denne 

vedrører forretningsvirksomheden, hvilket skildres i TfS 1996, 619 LSR,60 hvor afgørelsen fulgte 

stemmeflertallet, da der var et dissentierende retsmedlem, hvor følgende passus fra afgørelsen er 

interessant: ”…måtte anses for at adskille sig væsentligt fra den kraftværksvirksomhed, som 

forretningsstedet skulle tjene permanent ...’’.61 Det er således uden betydning, at selve 

etableringsfasen strækker sig over flere år, hvis den ikke kan kodes eller knyttes til foretagendets 

kerneaktivitet.62 Dette er også i tråd med den af repræsentanterne i kendelsen – til støtte for deres 

anbringender – refererede dom – BStBL, II, 560.63 Afgørelsen virker derfor korrekt, da den er i tråd 

med BStBL-dommen, og Bundesfinanzhofs domme har haft stor betydning for udarbejdelsen af 

                                                           
56 OECD’s kommentarer til artikel 5, stk. 1, pkt. 11. 
57 Bente Møll Pedersen: Den danske nationalrapport til IFA-kongressen i Vancouver, 2009, s. 255:  ’’… no business of 

the enterprise in Switzerland had been conducted on a regular basis through the business address in Denmark.’’ 
58 OECD’s kommentarer til artikel 5, stk. 1, pkt. 11: ”… så snart […] forbereder den virksomhed, som forretningsstedet 

skal tjene permanent.’’ 
59 Henning Naas et al.: Norsk internasjonal skatterett, s. 334 ff., Arvid A. Skaar: Permanent Establishment, s. 222 f. 
60 Kendelsen drejede sig om, hvorvidt en svensk kraftværksvirksomhed – selskab A AB – der i fællesskab med en dansk 

virksomhed indgik som interessent i I/S B, der skulle opføre, eje, drive og vedligeholde det danske kraftvarmeværk, fik 

fast driftssted allerede ved påbegyndelsen af projekteringen af kraftværket. 
61 Fra TfS 1996, 619 LSR. Det fremstod således klart, at tiden ikke skulle medregnes, da tiden ikke vedrørte det svenske 

selskab A AB’s kerneaktivtet, som var kraftværkaktivitet og ikke sådannes opførsel. Se tillige Anders Nørgaard: Fast 

driftssted, s. 108. 
62 Niels Winther-Sørensen & Jens Wittendorff i SR.1997.148, afsnit 2.6. 
63 Hvor et amerikansk interessentskabs aktivitet var af forberedende karakter efter art. 5, stk. 4, indtil den kommercielle 

idriftsættelse af virksomheden. Sagen drejede sig nemlig om en amerikansk bank, der forberedte opførelsen af en filial 

i Tyskland. 
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OECD’s modeloverenskomst og især for kommentarerne hertil. Derfor må denne doms 

retskildeværdi ved fortolkningen af OECD’s modeloverenskomst og dermed indirekte ved 

fortolkningen af intern dansk ret tilskrives høj.64 Den tidsmæssige udstrækning kan ophøre, når det 

faste forretningssted afvikles, eller erhvervsvirksomheden ophører,65 hvor al tid medgået til afvikling, 

reparation, salg eller endelig likvidation således skal medregnes.66 Hvis forretningsstedet er mobilt, 

skal skæringsdatoen regnes fra det tidspunkt, hvor udstyret, der jo er mobilt, flyttes til en anden 

lokalitet.67  

Kravet om tidens nedre udstrækning – indenfor ovenfor belyste skæringsdatoer for hhv. periodens 

begyndelse og ophør – varierer.68 Udstrækningen har, over tid, vist, at en 12-måneders periode vil 

være tilstrækkelig,69 men den tenderer mod at være faldende, da det nu i mange tilfælde vil kunne 

være almindeligt med en 6-måneders periode. En 6-måneders periode gjorde sig gældende i den 

norske Høyesterettdom PGS70 i Høyesterett i Rt. 2004, s. 957, som i høj grad må afspejle, hvad der 

vil kunne gælde i Danmark, da man, som Henrik Zahle beskriver, kan tale om en fællesnordisk 

praksis.71 Det europæiske spor lader også til at være konformt med PGS-dommen, da 

Bundezfinanzhof i BStBl II 2007, 100,72 der jo er af høj retskildeværdi,73 blåstemplede det af den 

norske Høyesterett to år tidligere tillempede tidskrav – de 6 måneder. En periode, der strækker sig 

over mindre end 6 måneder, må dog ofte afvises som at være af tilstrækkelig varighed.74,75 Man kan 

dog stadig sige, at det i praksis er umuligt at opstille en decideret tærskelgrænse, der skal overskrides, 

for at der kan foreligge et fast driftssted, hvilket ville være inkommensurabelt over for de nærmere 

omstændigheder, den konkrete virksomhed udøver, ligesom dette ville bære præg af en objektiviseret 

grænse.76 Det, der aktualiserer, at tidskravets varighed kan være af kortere tid, er eksempelvis 

                                                           
64 Aage Michelsen i RR.SM.1996.369: kommentarer til udvalgte afgørelser, note 7 med reference til Arvid A. Skaar: 

Skatterett 1995/4, s. 339 ff. 
65 OECD’s kommentarer til artikel 5, stk. 1, pkt. 11, 4. punktum. 
66 Henning Naas et al.: Norsk internasjonal skatterett, s. 336 f., der også fremfører, at omlægning af virksomheden fra 

egen handel til licensvirksomhed af oparbejdede rettigheder ikke medfører ophør, cf. Utv. 2001, s. 167 URD. 
67 Det gælder dog ikke, hvis der er geografisk kommerciel enhed efter pkt. 5.2-5.4 som beskrevet ovenfor. 
68 Arvid A. Skaar: Permanent Establishment, s. 219 ff. 
69 Anders Nørgaard Laursen: Fast driftssted, s. 113. 
70 HR-2004-01003-A, fundet i Henning Naas et al.: Norsk internasjonal skatterett, s. 335.  
71 Henrik Zahle: Dansk forfatningsret, s. 376 f. Zahle anfører, at nordisk samarbejde indtager en særstilling, hvorfor et 

legislativt arbejde taler for, at der også i retsanvendelsen inddrages en vurdering af, hvorledes retstilstanden er i øvrige 

nordiske lande – eks. Søloven. 
72 BFH 28/602006, I R 92/05, fundet i Anders Nørgaard Laursen: Fast driftssted, s. 116. 
73 Se note 64. 
74 OECD’s kommentarer til artikel 5, stk. 1, pkt. 6, næstsidste punktum.  
75 Jacques Sasseville & Arvid A. Skaar: Generalrapporten til Vancouver, 2009, s. 29. 
76 Id.  
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sæsonbetonet arbejde eller arbejde af tilbagevendende karakter,77 når der eksempelvis går mere end 

ét år mellem opholdene, hvor det kan skulle vurderes samlet.78 Der kan også opstå en 

undtagelsessituation, hvor virksomhedens erhvervsvirksomhed udelukkende finder sted i kildestaten, 

selvom virksomhedens aktivitet er af kort varighed, men eftersom der kun opereres i kildestaten, 

anses tilknytningen alligevel for at være tilstrækkelig stærk til kildestaten.79 Det er blevet fremført, at 

pkt. 6’s 5. punktum ikke skal kunne afvises at kunne anses som gældende dansk ret, hvilket kan støttes 

på, at retstillingen internationalt har været kendt, hvorved det har et strejf af præcisering snarere end 

en ændring.80 I kontrast hertil fremføres det, at pkt. 6’s 6. punktum ikke skal anses for gældende ret, 

da en sådan regel må fordre sikker og utvetydig hjemmel i såvel den pågældende 

dobbeltbeskatningsoverenskomst som i intern dansk ret.81,82 

3.2.2 Virksomhedsaktivitets- og dispositionskravet  

 

Ligeledes skal der udøves helt eller delvis virksomhed gennem forretningsstedet. Det, at det tillige er 

et krav, at der skal udøves virksomhedsaktivitet gennem det faste driftssted,83 vil oftest være opfyldt 

som krav, når der er personer – personale – til stede,84 der udøver foretagendets virksomhed i 

kildestaten.85 Det må, vedrørende dette krav, undersøges, om den udøvede aktivitet gennem det faste 

forretningssted er af virksomhedsmæssig karakter, samtidig med i hvilken grad denne 

virksomhedsaktivitet udøves gennem det faste forretningssted. Virksomheden, der skal udøves 

gennem det faste forretningssted, indgår i et samspil med intern skatteret, der dog stadig skal ses i 

tilknytning til art. 5, stk. 4, der sætter en naturlig grænse for, hvad der skal forstås ved 

virksomhedsbegrebet – se nærmere afsnit 3.3 og modeloverenskomsten. Tillige må 

virksomhedsbegrebet ses i forhold til nærtbeslægtede artikler, hvorved lex-specialis får forrang.86 

                                                           
77 OECD’s kommentarer til artikel 5, stk. 1, pkt. 6, 5. punktum. 
78 Henning Naas et al.: Norsk internasjonal skatterett, s. 336.  
79 OECD’s kommentarer til artikel 5, stk. 1, pkt. 6, 6. punktum. 
80 Anders Nørgaard Laursen: Fast driftssted, s. 117 ff. Se forskellen i afsnit 4.3. 
81 Id., hvor der også i note 176 samt s. 120 anføres, at Tyskland i en bemærkning (pkt. 45.8) til kommentaren har taget 

afstand fra formuleringen. 
82 Jacques Sasseville & Arvid A. Skaar: Generalrapporten til Vancouver, 2009, s. 31 i afsnittet 2.4.7. om ‘’One-off 

projects’’ i note 86, hvor Danmark nævnes. 
83 OECD’s kommentarer til artikel 5, stk. 1, pkt. 7. 
84 I sætningen skal ordet ‘’oftest’’ decideret tages til indtægt for, at den omstændighed, at der ikke er tilstedeværende 

personale, ikke bevirker, at der ikke foreligger virksomhedsaktivitet gennem det faste driftssted. Dette belyses særligt i 

LSR 1984, 117, hvor der forefandtes dårligt udrustet personale. Se tillige I A Strobel: Stadig begrebsforvirring? i 

SpO.1991.100. 
85 OECD’s kommentarer til artikel 5, stk. 1, pkt. 2, in fine. 
86 Niels Winther-Sørensen: Beskatning af international erhvervsindkomst, s. 134 ligesom for den objektive side. 
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Ellers følger det af renvoi-reglen i art. 3, stk. 2 – som lex fori87,88 i international privatretlig 

terminologi – at den mere detaljerede stillingtagen til, om der udøves virksomhed, må ske med afsæt 

i den kontraherende stats interne ret.89 Det er blevet anført, at der ikke i dansk retspraksis kan findes 

eksempler på, hvor virksomhedskravet kun er undersøgt i forhold til modeloverenskomstens artikler 

om fast driftssted.90 Altså afhænger meget af fortolkningen omkring, hvorvidt der foreligger en 

aktivitet i virksomhedsmæssig forstand, i høj grad af dansk intern skatteret, hvilket også er blevet 

knæsat i en dom af ældre dato91 – Østre Landsrets dom af 11/6 1957.92 

Af denne grund tvinges man også ud i at lave de almindelige internretlige opdelinger i hhv. 

erhvervsindkomst mod lønindkomst ligesom erhvervsindkomst mod hobbyvirksomhed.93 

Erhvervsindkomst er et relationsbegreb.94,95 I intern dansk skattelovgivning er der ikke givet nogen 

alment gældende definition af, hvad der anses for erhvervsindkomst, hvorfor begrebets indhold 

fastlægges ved at sammenholde afgrænsningen i skattelovgivningens forskellige relationer – hvilket 

illustreredes i TfS 2004, 542 H.96 I dommen fandt Højesteret – med dissens, at aktie- og 

anpartsselskaber er erhvervsdrivende, og at det generelt var antaget i selskabsretten, at kravet tillige 

opfyldes, når selskaber alene besidder aktier/anparter i datterselskaber. Når man skal vurdere 

lønmodtagere mod erhvervsindkomst, har Højesteretspraksis vist sig, at en retskilde som CIR nr. 129 

af 4/7/1994 til personskatteloven er blevet tillagt vægt, hvor skismaet ml. selvstændige 

erhvervsdrivende og lønmodtagere skal behandles.97 Tillige må det klarlægges, om der er tale om reel 

erhvervsvirksomhed eller blot hobbyvirksomhed.98  

                                                           
87 OECD’s kommentarer til art. 3, stk. 2, pkt. 13.1, 3. punktum: fortrinsretten gives til det land (anvenderstaten), der 

påligner skatter. Danmark har ikke som i pkt. 14-16 taget forbehold for denne artikel. 
88 Klaus Vogel & Rainer Prokisch: Generalrapporten til IFA-kongressen 1993, s. 27: det er blevet postuleret, at der i 

højere grad skal foretages en autonom fortolkning end en internretlig. 
89 Ældre bestemmelser som SL §§ 4-6 kan således komme i spil. 
90 Jens Wittendorff i SR.2010.212, afsnit 1.1.7, underafsnittet Erhvervsmæssig virksomhed. 
91 Altså aktualiseres note 88 om art. 3, stk. 2’s ikke. 
92 Optrykt i SpO 1957/6, s. 194, se tillige Anders Nørgaard Laursen: Fast driftssted, s. 124 f. Uagtet dette – at institutionen, 

Lloyds Register of Shipping, havde almennyttig karakter, der anbragtes til støtte for fondens påstand – fandt Landsretten, 

at institutionen var skattepligtig til Danmark for den udøvede aktivitet. 
93 Anders Nørgaard Laursen: Fast driftssted, s. 124. 
94 Niels Winther-Sørensen: Beskatning af international erhvervsindkomst, s. 132. Eksempelvis SEL § 1, stk. 1, nr. 6, jf. 

stk. 4, Investeringsfondsloven og Personskatteloven. 
95 Ligesom Jakob Bundgaard i TfS 2004, 671 ift. holdingselskabet, Johnson Holding, 5. sidste afsnit. 
96 Hvor et selskab – holdingselskab, der stiftedes ved skattefri aktieombytning – havde fratrukket stiftelsesudgifter – 

advokat- og revisoromkostninger – efter særreglen i LL § 8 J. 
97 Anders Nørgaard Laursen: Fast driftssted, s. 128 og TfS 1996, 449 H, hvor Højesteret lagde vægt på CIR nr. 129 af 

4/7 1994, hvori det vitaliseredes, hvorvidt en tupperwareforhandler, der solgte iht. distributionsaftale, var at anse som 

selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager (blev anset som selvstændig erhvervsdrivende). 
98 Aage Michelsen et al.: Lærebog i indkomstskat, 2013, s. 194, 250 ff. – et meget hyppigt diskuteret begreb. 
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Såfremt der eksisterer erhvervsvirksomhed, som nævnt ovenfor, der ikke undergraves af andre 

artikler eller art. 5, stk. 4, om hjælpende eller forberedende karakter, må det undersøges, om denne 

virksomhedsaktivitet udøves gennem forretningsstedet, der i øvrigt skal være fast, som også er 

behandlet ovenfor. Af pkt. 4.6 i kommentarerne fremgår, at det faldne ordvalg på ’’gennem hvilket’’ 

skal forstås bredt. Det er blevet anført, at gennem-kravet kan udkrystallisere sig i to tvivlstilfælde.99 

Det ene, der kan opstå, viser sig ved, at et ikke-hjemmehørende foretagende foretager 

virksomhedsudøvelse, men hvor denne virksomhedsudøvelses tilknytning til Danmark ikke er 

tilstrækkelig.100 Det andet, der kan opstå, drejer sig om, når der gennem det faste forretningssted 

udøves en aktivitet, der rammes af art. 5, stk. 4, men at der uden for det faste forretningssted udøves 

foretagendets reelle virksomhed – kernevirksomheden.101 Det første tvivlstilfælde, når virksomhed 

gennem det faste driftssted-passussen skal vurderes, indfinder sig i grænselandet mellem den 

objektive – eksempelvis dommen TfS 1989, 465 V102 – og den subjektive – eksempelvis afgørelsen 

LSRM 1983, 61103 – side for det faste driftssted. Det kan nemlig vise sig ufornødent at undersøge, 

om der eksisterer et skattesubjekt, som et fast driftssted jo er, hvis der ikke findes nogen 

erhvervsindkomst at allokere hertil. En umiddelbar vurdering af, om det ikke gør nogen forskel, 

hvilken løsning der vælges, idet der i begge tilfælde ikke sker kildelandsbeskatning – det værende 

ved manglende subjekt eller objekt – synes ikke holdbar, da det kan have nogle kausale 

konsekvenser.104 Selvom Landsskatterettens afgørelse er blevet kritiseret,105 fremføres det, at 

Landsskatterettens afgørelse i højere grad er udtryk for gældende ret – trods dens tilsyneladende 

mindre præjudikatværdi, da den er bedst i overensstemmelse med art. 5’s ordlyd.106  

Det andet tvivlstilfælde drejer sig om, hvorvidt art. 5, stk. 4, inddæmmer noget af foretagendets 

virksomhedsaktivitet, hvor den reelle kernevirksomhed holdes uden for forretningsstedets 

rækkevidde, hvorigennem art. 5, stk. 4-aktiviteter florerer. Det forholder sig dog således, at der ikke 

findes domstolspraksis, og derfor må det, med god grund, siges, at retstillingen er usikker.107 Det kan 

                                                           
99 Anders Nørgaard Laursen: Fast driftssted, s. 146. 
100 Id. 
101 Id. 
102 Fra dommen: ’’… den indkomst, der var oppebåret gennem kommanditselskabets overskud, kunne henføres til et »fast 

driftssted« i Vesttyskland.’’ 
103 Fra afgørelsen: ’’ … det ikke kunne antages, at der havde været udøvet en sådan virksomhed i Forbundsrepublikken 

Tyskland, at der var grundlag for at anse lokalet i Tyskland for at være et "fast driftssted." 
104 Anders Nørgaard Laursen: Fast driftssted, s. 149. Det har nemlig relevans for de ansatte, om de underkastes kildelands- 

eller domicillandsbeskatning efter modeloverenskomstens art. 15, stk. 2, og art. 15, stk. 1, jf. stk. 2, litra c. 
105 Christen Amby: RR 1983 – ‘’Begrebsforvirring?’’ efterfulgt af landsretssagfører I A Strobel: SpO.1991.100 – ‘’Stadig 

begrebsforvirring?’’. 
106 Anders Nørgaard Laursen: Fast driftssted, s. 149. 
107 Id. s. 153. 
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siges, at dansk ret vil kunne tænkes – i højere grad – at statuere fast driftssted, trods den reelle 

kernevirksomhed holdes uden for forretningsstedets rækkevidde, hvorigennem art. 5, stk. 4-aktiviter 

– se mere i afsnit 3.3 – udøves, da det kan støttes på tendensen mod øget kildelandsbeskatning og 

støtteteorien eller ’’attraction approach’’, som Arvid Skaar har fremført i sin disputats og 

Generalrapport til IFA-kongressen i 2009.108 

Som en krølle på halen går polemikken også ofte på, om der af modeloverenskomsten kan udledes et 

egentligt dispositionskrav. 109 Der er dog langt fra enighed.110 Det er tillige blevet fremført, at pkt. 4 

illustrerer, at en vis disposition over forretningsindretningen kræves.111 Ved 2003-opdateringen af 

modeloverenskomsten adresseredes også dispositionskravet, hvor der tilføjedes pkt. 4.1-4.6 i 

kommentarerne.112 Pkt. 4.1 dikterer, at der ikke kræves nogen formel juridisk ret til at anvende 

arealet.113 Derfor er det blevet eksemplificeret med 4 eksempler – fra pkt. 4.2 til og med pkt. 4.5 – 

hvornår der er tale om disposition, når hovedforetagendets repræsentanter er til stede i et andet 

foretagende.114 Selvom der i 2003-opdateringen kom disse eksempler til, fordi der var mere uklarhed 

forinden, må det alligevel anses for højst usikkert, hvorvidt dispositionskravet overhovedet var 

anerkendt i Danmark, og det har i hvert fald ikke været udslagsgivende, hvorfor dispositionskravet 

lever en stille tilværelse i dansk intern skatteret.115,116,117 

 

 

 

                                                           
108 Jacques Sasseville & Arvid A. Skaar i Generalrapporten til IFA-kongressen, Vancouver, 2009, s. 44 f., samt Arvid A. 

Skaar: Permanent Establishment, s. 328 f. Støtteteorien går ud på, at forretningsstedet udgør basen for foretagendets 

virksomhed i kildelandet. Denne er dog blevet lempet med årene, hvilket betyder, at tærskelværdien er blevet mindre, 

så der nu kræves en mindre grad af tilknytning til forretningsstedet. 
109 Arvid A. Skaar: Permanent Establishment, s. 155 ff. 
110 Se Brian J. Arnold i BIT 2003/10, s. 479. 
111 Anders Nørgaard Laursen: Fast driftssted, s. 83 – nemlig: ‘’… har et vist areal til sin rådighed…’’. 
112 Id., s. 84. 
113 Når der jo ikke kræves denne formelle juridiske ret, betyder det, at foretagendets blotte tilstedeværelse på et bestemt 

sted ikke nødvendigvis indebærer, at denne lokalitet er til foretagendets disposition, jf. OECD’s kommentarer til 

artikel 5, stk. 1, pkt. 4.2, 1. punktum. 
114 Der nævnes et eksempel om en sælger, et opkøbt selskab, et transportforetagende og en maler. Se nærmere pkt. 4. 
115 Anders Nørgaard Laursen: Fast driftssted, s. 98. 
116 Anders Nørgaard Laursen i RR.SM.2016.81: Kommentarer til udvalgte afgørelser, der kommer frem til, at praksis på 

området synes at kunne sammenfattes således, at dispositionskravet ikke spiller nogen selvstændig rolle efter dansk 

skatteret. 
117 SKM.2015.634.SR holder dog måske lidt liv i et dispositionskrav eller i hvert fald omtalen af et sådant. 
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3.3 Negativopregningen: art. 5, stk. 4 
 

I dette underafsnit vil vi behandle negativopregningen. Denne negative opregning findes i art. 5, stk. 

4. Stk. 4 indsnævrer anvendelsesområdet af stk. 1-2. Det, at art. 5, stk. 1-2’s anvendelsesområde 

indsnævres ved stk. 4, skyldes disse aktiviteters særpræg. De udgør således støtteaktiviteter, der ikke 

som sådan bidrager til virksomhedens indkomstgenerering – eller det gør de jo alligevel, men dog 

ikke i en tilstrækkelig grad til at de kan retfærdiggøre kildelandsbeskatning. Det ville også være svært 

– grundet disse støtteaktiviteters særpræg – at kunne opgøre et validt beregningsgrundlag.118,119 

Virksomhedstyperne, der oplistes i stk. 4, må utvivlsomt kvalificeres som erhvervsmæssig 

virksomhed i dansk intern ret men undtages til trods herfor i stk. 4.120 Stykket er således en undtagelse 

til hovedreglen. Det kan ses i stykket, at litra a-d opregner aktiviteter, der uanset hele artikel 5’s 

ordlyd er undtaget. Litra e opfanger den komplementære del, der ikke positivt er opregnet som 

undtaget i litra a-d. Derfor kalder man også litra e for en generalklausul, hvorved 

modeloverenskomsten derfor ikke behøver at opregne en udtømmende liste om undtagne aktiviteter 

til hovedreglen.121 

3.3.1 Stk. 4-bestemmelsen og dens grad af at være en deeming provision 

 

Umiddelbart falder tankerne på, om alle de i litra a-d nævnte aktiviteter gælder uanset. Dette kalder 

man også deeming provisions. Det fremstår nemlig uklart, om de skal ses i lyset af litra e.122 Det, at 

de kan skulle ses i lyset af en litra e-vurdering, som således omfatter også at se på, hvorvidt den 

konkrete aktivitet lever op til forberedende eller hjælpende karakter, kalder man også for, at de ikke 

er deeming provisions.123 Positivopregningen i art. 5, stk. 2, er et klart eksempel på ikke at være 

deeming provisions. Disse skal nemlig alle – trods oplistet – vurderes i lyset af hovedartiklen: nemlig 

artikel 5, stk. 1, som behandlet ovenfor i afsnit 3.2. Bestemmelsen kan virke lidt formålsløs, hvis et 

foretagende skal undtages fra at få fast driftssted efter litra a-d, hvis foretagendet har en virksomhed 

af et ikke ubetydeligt omfang. I så fald kunne man være fortaler for, litra e ville få sin berettigelse, da 

                                                           
118 Arvid A. Skaar: Permanent Establishment, s. 279 – med reference i note 4 til Klaus Vogel: 

Doppelbesteuerungsabkommen, art. 5 ann. 116 (2d ed. 1990). 
119 OECD’s kommentarerer til ar. 5, stk. 4, pkt. 23, 5. punktum: ”Det anerkendes vel, at et sådant forretningssted kan 

bidrage til foretagendets produktivitet, men de ydelser, det præsterer, er så fjerne fra den faktiske 

overskudsfrembringelse, at det er vanskeligt at henføre noget overskud til vedkommende faste forretningssted”. 
120 Arvid A. Skaar: Permanent Establishment, s. 279. Om erhvervsvirksomhed i dansk intern ret se afsnit 3.2.2. 
121 OECD’s kommentarer til artikel 5, stk. 4, pkt. 23.  
122 Anders Nørgaard Laursen: Fast driftssted, s. 135 f. 
123 Id. 
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et sådant foretagende formentlig ikke ville kunne unddrage sig denne bestemmelse, selvom 

foretagendet holder sig indenfor litra a-d.  

Det, der kunne tale for, at litra a-d skal ses i lyset af en litra e-vurdering, altså at disse ikke er deeming 

provisions, er, at pkt. 21 i kommentarerne i nogen grad beskriver dette: 

’’ Stk. 4's bestemmelser er således udformet med henblik på at forhindre, at et foretagende i en 

stat beskattes i den anden stat, hvis det i denne anden stat udøver virksomhed udelukkende af 

forberedende eller hjælpende art.’’ 124 

Omvendt kan en indskrænkende ordlydsfortolkning af art. 5, stk. 4’s indledning tale for det modsatte 

– og derved deeming provision-status for disse oplistede litraer. Det nævnes nemlig, at ’’udtrykket 

fast driftssted skal ikke omfatte…’’.125 At bestemmelsen nævner skal, kan indicere, at det direkte heraf 

kan udledes, at aktiviteterne således skal tolkes som deeming provisions. Anders Nørgaard Laursen 

fremfører med tilslutning, at litra a-d i alle tilfælde skal betragtes som af hjælpende eller forberedende 

karakter, hvorfor de aldrig vil kunne udgøre et fast driftssted.126 

Imidlertid må der også, når der positivt opregnes disse aktiviteter, ses indskrænkende på disse litraer. 

Det må konsekvensen af deeming provision-status være. Falder en aktivitet således uden for de 

positivt opregnede undtagelser, jf. litra a-d, skal denne aktivitet således ikke nødvendigvis anses for 

værende af forberedende eller hjælpende art. Her må man så kigge på, om generalklausulen – litra e 

– kan tale for ens gunst, således man undtages herigennem.  

Hvis et foretagende udøver aktivitet som i stk. 4, men dette udføres for et andet foretagende, så vil 

bestemmelserne ikke finde anvendelse. Støtten herfor findes i kommentarernes pkt. 26 og 28’s 

næstsidste til sidste punktum. Pkt. 26’s ordlyd kan illustreres ved et tænkt, karikeret eksempel, hvor 

man kunne forestille sig to udenlandske foretagender – se bilag 1. 

3.3.2 Stk. 4-undtaget eller almindelig kerneaktivitetsvirksomhed 

  

Da art. 5, stk. 4, litra e – generalklausulen – som sagt omhandler, hvilken aktivitet – støttefunktion – 

der ikke kan anses som virksomhed, er det nødvendigt at tegne linjerne op mellem kernevirksomhed 

og art. 4-aktivitet af forberedende eller hjælpende karakter. 

                                                           
124 OECD’s kommentarer til artikel 5, stk. 4, pkt. 21. Formålet beskrives som at forhindre, at et foretagende underkastes 

kildelandsbeskatning, når det udelukkende er af forberedende eller hjælpende art. 
125 Anders Nørgaard Laursen: Fast driftssted, s. 136 f. – med reference til Maximilian Görl i Klaus Vogel og Moris 

Lehner: Doppelbesteuerungsabkommen, s. 523. 
126 Id., s. 137 med reference til 244. 
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Det, der gør, at kernevirksomhed ofte adskiller sig, er, at den som oftest består af visse aktiviteter, 

der gør, at foretagendet kan opfylde dets hovedformål, der tager sigte på at skabe indkomst.127 I pkt. 

3 i kommentarerne anføres også, at der tidligere blev lagt vægt på, om driftsstedet havde produktiv 

karakter, dvs., om det bidrager til foretagendets overskud.128 Dog er det blevet fremført, at det ikke 

er afgørende, om foretagendet realiserer egentlig indkomst.129 Samlet er der vel enighed om, at 

foretagendet i hvert fald med aktiviteterne istandgør, at dette kan efterkomme dets hovedformål. Af 

Arvid Skaar er det blevet fremført, at pkt. 24 indeholder to krav: et kvalitativt og et kvantitativt.130 

Det kvalitative krav indebærer, at aktiviteten, jf. nedenstående gengivelse af pkt. 24 i kommentarerne, 

skal være betydningsfuld. Det kvantitative krav indebærer, at aktiviteten, jf. ligeledes nedenstående 

gengivelse af pkt. 24, skal være en væsentlig del af foretagendets virksomhed i sin helhed.  

’’Det er ofte vanskeligt at sondre ml. virksomhed, som er af forberedende eller hjælpende 

karakter, og virksomhed, som ikke er det. Det afgørende kriterium er, om det faste forretningssted 

i sig selv udgør en væsentlig og betydningsfuld del af foretagendes virksomhed i sin helhed’’.131 

Hvad angår kvalitetskravet, og om dette er en betydelig del af foretagendets virksomhed i sin helhed, 

må det siges, at såfremt der handles inden for hovedforetagendets formål – ’’formålsparagraffen’’ – 

må den aktivitet, der udøves, kunne karakteriseres som en betydelig del.132 Omkring kvantiteten – 

væsentlig del af foretagendets virksomhed i sin helhed – må passussen i høj grad tillægges en relativ-

status. Det vil sige, at det kvantitative krav drejer sig om, hvor høj en relativ andel aktiviteten i 

kildelandet andrager af hovedforetagendets aktivitet i domicillandet. Man kunne dog tale for, at der 

også skal anlægges en absolut målestok. Det kunne være tilfældet, hvor en virksomheds aktiviteter i 

kildelandet ikke udgør en ’’relativ tilstrækkelig del’’ af hovedforetagendet i domicillandet,133 men 

dette foretagendes aktiviteter ikke er ubetydelige. En ren ordlydsfortolkning af ’’i sig selv udgør en 

væsentlig […] del af foretagendets virksomhed i sin helhed’’134 må føre til, at ordene væsentlig del 

og helhed taler for en relativ målestok. En absolut målestok kan således nok mere tilskrives de lege 

                                                           
127 Jean Schaffner: How fixed is a Permanent Establishment?, s. 207. 
128 OECD’s kommentarer til artikel 5, stk. 1, pkt. 3. Det fremgår dog også, at denne vej ikke er fulgt i den foreliggende 

definition. Inden for en veldrevet virksomhedsorganisations rammer går man ud fra, at hver del bidrager til helhedens 

produktivitet. 
129 Arvid A. Skaar: Permanent Establishment, s. 284 med reference til Nitikman: The measning of ’Permanent 

Establishment’ in the 1981 US Model Income Tax Treaty. 
130 Id., s. 283 f.  
131 OECD’s kommentarer til artikel 5, stk. 4, pkt. 24, 1-2. punktum. 
132 Det fremgår også af OECD’s kommentarer til artikel 5, stk. 4, pkt. 24, 4-5 punktum. 
133 Eksempelvis fordi der er tale om et større konglomerat. 
134 OECD’s kommentarer til artikel 5, stk. 4, pkt. 24, 2. punktum. 



29 

 

ferenda-status.135 I dansk administrativ praksis ses ej heller en absolut målestok anvendt. Dette 

fremgår eksempelvis af TfS 2013, 12; TfS 2013, 322 og TfS 2015, 718.136 I alle afgørelserne 

ekspliciteres ’’væsentlig og betydningsfuld del af foretagendets virksomhed i sin helhed’’. 

Administrativ praksis må derfor anses at tage pkt. 24’s 2. punktum på ordene, idet der ikke som sådant 

er nævnt denne absolutte målestok ved beskrivelsen af regelgrundlaget. Det gælder desuden om 

ledelsesfunktionen, at den skal vægtes højere – ja høj nok til at være væsentlig – modsat andre 

funktioner.137 

3.3.3 Beslutningskompetence ift. stk. 4 

 

Det forholder sig sådan, at man i dansk praksis ofte har tillagt det betydning, om en person har haft 

kompetence til at indgå bindende aftaler i relation til vurderingen efter litra e. Det ses nemlig, at i 

mangel af en fuldmagt hos det faste forretningssteds ansatte til at indgå afsluttende salgsaftaler i 

reglen altid vil medføre, at det faste forretningssteds virksomhed anses for at være af hjælpende eller 

forberedende karakter.138 Det er afgørelsen TfS 1991, 309 LSR139 et eksempel på. I afgørelsen skulle 

hovedforetagendet, hjemmehørende i Tyskland, nemlig fastsætte priser, godkende ordrer og indgå de 

bindende aftaler. Virksomheden var således af hjælpende og forberedende karakter. Selvom den 

danske praksis synes utvetydig og overraskende klar, kan denne praksis betvivles. Den er nemlig 

blevet kritiseret for at tillægge den ikke eksisterende beslutningskompetence for afgørende vægt, når 

der fra forretningsstedet udøves andet end blot reklame- og informationsvirksomhed – eksempelvis 

salgsvirksomhed – af foretagendets produkter.140  

                                                           
135 Se tillige Ekkehart Reimer et al.: Permanent establishments: a domestic taxation, bilateral tax treaty and OECD 

perspective, s. 90 ff. 
136 TfS 2013,12 omhandlede medarbejdere i Danmark, hvis arbejde bestod i at skabe dialog til de danske 

lægemiddelmyndigheder, overvåge lagerbeholdning hos grossister og give information om og promovere produkter 

over for dyrlæger m.v. TfS 2013, 322 omhandlede et tysk selskab, der havde en ansat dansk salgsmedarbejder, der 

med udgangspunkt fra sit private hjem i Danmark forestod salg og servicering af danske kunder. TfS 2015, 718 

omhandlede også et tysk selskab, der ansatte en person i Danmark. En stor del af arbejdet udførtes i udlandet. 
137 OECD’s kommentarer til artikel 5, stk. 4, pkt. 24, in fine. 
138 Anders Nørgaard Laursen: Fast driftssted, s. 140. 
139 Et tysk selskab påtænkte at åbne et repræsentationskontor i Danmark. Selskabet solgte halvfabrikata til 

videreforarbejdende metalvirksomhed, som videresolgte vinduer mv. til bygherrer. Der ville blive ansat 5-7 

medarbejdere. Den danske afdeling af det tyske selskab skulle alene gennem reklame og oplysning skabe 

opmærksomhed på kvalitet og anvendelsesmuligheder for deres produkter. 
140 Jens Wittendorf i SR.2011.226 i afsnit 5.2.3 og Anders Nørgaard Laursen: Fast driftssted, s. 143. 
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Omvendt er det blevet fremført, at der alligevel fortsat synes at være grundlag for en konklusion om, 

at aktiv salgsvirksomhed, der er videregående end reklame- og rådgivningsvirksomhed, kan medføre 

fast driftssted i kildelandet, selv om der ikke forligger fuldmagt til at indgå bindende salgsaftaler.141  

Senere praksis i TfS 2011, 558142 kunne synes at være i tråd med Poul Erik Hjerrild-Nielsen, der 

refereres i ovenstående note. I Skatteministeriets indstilling og begrundelse til TfS 2011, 558 

kommenteres ikke på fuldmagten, men det fremgik: 

’’Skatteministeriet mener på den baggrund ikke, at A udelukkende videreformidler produkterne 

for det udenlandske selskab. Henset til A's erfaring samt omfanget og karakteren af hans 

arbejdsopgaver for det udenlandske selskab, kan aktiviteterne ikke betegnes som værende af 

forberedende eller hjælpende karakter.’’143 

Det kunne således tyde på, at der modereres på måden at vitalisere beslutningskompetencen – givet 

ved fuldmagten – på, ligesom der også statueres fast driftssted. Spørgsmålet er blot, om de så også 

modererer deres praksis om beslutningskompetence ift. litra e-vurderingen, eller om afgørelsen mere 

er udtryk for, at der forudsætningsvist må antages, at der foreligger fuldmagt, da filialen skulle ledes 

af en i selskabet i 15 år ansat.144 Det ligger der formentlig også i: 

 ’’Skatteministeriet mener på den baggrund ikke, at A udelukkende videreformidler produkterne 

for det udenlandske selskab. Henset til A’s erfaring… ’’.145  

Da Skatterådet i TfS 2013,12146 alligevel tillagde beslutningskompetencen, eller manglen herpå, 

afgørende betydning, må det siges, at praksis ikke er blevet ændret.  

Sasseville og Skaar udtrykker det således i Generalrapporten: 

’’Often the understanding of what should be considered to be sales is quite broad, and may create 

many disputes’’.147 

                                                           
141 Poul Erik Hjerrild-Nielsen i SU 1991, 239: Kan salgsvirksomhed være en hjælpefunktion i relation til fast driftssted?, 

sidst i afsnittet ‘’Betydningen af kompetencen til at indgå bindende salgsaftaler”.  
142 Et forretningssted – A – i Danmark forestod kontakt med danske kunder, der ønskede at købe selskabets produkter. 

Filial A videreformidlede endvidere ordrerne, der skulle godkendes af selskabet. 
143 TfS 2011,558. 
144 Filialen skal varetages af A (Area Sales Manager), der har været ansat 15 år. 
145 TfS 2011,558. 
146 Se note 136. Der refereres i afgørelsen også til TfS 1991, 309 og SKM2005.532.LSR, der havde samme 

omstændigheder. I begge disse andre afgørelser var det afgørende en manglende fuldmagt.  
147 Jacques Sasseville & Arvid A. Skaar: Generalrapporten til IFA-kongressen i Vancouver 2009, s. 40, hvor Danmark 

nævnes i note 172. 



31 

 

Tillige anfører Anders Nørgaard Laursen, at administrativ praksis formentlig kan sammenfattes 

således, at manglende beslutningskompetence i alle tilfælde vil medføre, at virksomheden anses for 

omfattet af modeloverenskomstens art. 5, stk. 4, uanset omfanget af de øvrige aktiviteter, som udøves 

af foretagendet.148,149  

3.4 Det sekundære kriterium: agent- og kommissionærreglen  
 

I det følgende kapitel vil vi behandle det sekundære kriterium – ”agentreglen” – som kan blive aktuelt, 

hvis betingelserne for at statuere fast driftssted efter det primære kriterium, der behandledes ovenfor, 

ikke er opfyldt.  

At reglen i art. 5, stk. 5, og stk. 6, kaldes det sekundære kriterium, skyldes dens sekundære betydning 

i forhold til det primære kriterium, der blev behandlet ovenfor i afsnit 3.2. Det sekundære kriterium 

er således alene relevant, hvor et foretagende ikke anses for at få fast driftssted efter det primære 

kriterium, hvorfor det således udvider anvendelsesområdet.150 

3.4.1 Agentreglen: art. 5, stk. 5 

 

Ovenfor blev det primære kriterium for, hvornår et foretagende antages at statuere fast driftssted i en 

kildestat, behandlet. I nærværende afsnit vil vi behandle det såkaldte ”sekundære kriterium” – også 

kaldet ”agentreglen” – som ses indlejret i art. 5, stk. 5, i OECD’s modeloverenskomst. Til det 

sekundære kriterium henregnes også den såkaldte ”kommissionærregel” (undtagelse) om uafhængige 

repræsentanter, som ses indeholdt i art. 5, stk. 6; denne gennemgås særskilt i afsnit 3.4.2.  

Modeloverenskomstens art. 5, stk. 5, har følgende ordlyd: 

”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 er nævnt i stk. 4, som, hvis den udøves gennem et fast forretningssted, ikke ville 

                                                           
148 Anders Nørgaard Laursen: Fast driftssted, s. 143. 
149 Ole Bjørn allerede tidligt i denne retning. Se SR.1989.101. 
150 Jf. hertil også Jacques Sasseville & Arvid A. Skaar: Generalrapporten til IFA-kongressen i 2009, s. 49. Samt hos Niels 

Josephsen i SU 1996, 110 og OECD’s kommentarer til art. 5, stk. 5, pkt. 35, der angiver, at hvis et foretagende har 

fast driftssted efter det primære stk. 1, og stk. 2, er det ikke nødvendigt at påvise, at den ansvarlige person er en sådan, 

som ville falde ind under stk. 5. 
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gøre dette faste forretningssted til et fast driftssted i henhold til bestemmelserne i pågældende 

stykke.”  

Af bestemmelsens ordlyd fremgår det, at følgende betingelser skal være opfyldt, førend 

bestemmelsen finder anvendelse: der skal være tale om en person, som ikke er omfattet af art. 5, stk. 

6, om uafhængige repræsentanter; personen, som indgår aftaler i foretagendets navn, skal udøve 

decideret virksomhed hermed; fuldmagten, agenten er udstyret med, skal udøves sædvanligt 

(hyppigt); samt der skal være tale om en tilstrækkelig fuldmagt, hvormed agenten kan forpligte 

foretagendet. Hertil kommer, at den virksomhed, agenten udøver, ikke må høre under art. 5, stk. 4, 

hvorfor der for denne del af agentreglens krav henvises til afsnit 3.3 herom.  

Afgrænsningen af, hvilket materielt indhold der antages at ligge i disse formelle krav, vil være 

omdrejningspunktet for de nedenstående afsnit.  

3.4.1.1 Afhængighedskravet – den omfattede personkreds 

 

Som det ses ovenfor, nævner bestemmelsen, at der skal være tale om ”en person – med undtagelse 

af en sådan uafhængig repræsentant, for hvem stk. 6 finder anvendelse…”. Modsætningsvis kan der 

heraf sluttes, at der skal være tale om et afhængighedsforhold mellem agenten og foretagendet, hvilket 

der også er opbakning til i litteraturen.151  

Det forhold, at art. 5, stk. 5, eksplicit afgrænser de omfattede agenter efter bestemmelsen i forhold til 

artiklens stk. 6, indebærer også, at der tilsvarende må ske en egentlig afgrænsning i forhold til art. 5, 

stk. 6’s personkreds, hvorfor der henvises til afsnit 3.4.2.1 herom.  

3.4.1.2 Virksomhedskravet  

 

Som det fremgår af art. 5, stk. 5, så omfatter bestemmelsen kun ”… en person […] der udøver 

virksomhed for et foretagende…”. Dette krav, der også benævnes virksomhedskravet, indebærer, at 

der skal være tale om, at agentens fuldmagt vedrører foretagendets egentlige 

forretningsvirksomhed.152 Derfor finder reglen ikke anvendelse, hvis agenten har fuldmagt til at 

ansætte personale på vegne af foretagendet eller indgå aftaler, som udelukkende vedrører interne 

anliggender.153 Samtidig fremgår det også af kommentarerne til modeloverenskomsten, at de 

                                                           
151 Jf. Arvid A. Skaar: Permanent Establishment, s. 503, samt i Henning Naas et al: Norsk Internasjonal Skatterett, s. 361. 
152 OECD’s kommentarer til art. 5, stk. 5, pkt. 33. 
153 Id.  
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kontrakter, som agenten er befuldmægtiget til at indgå på vegne af foretagendet, hvis aktiviteter 

omfattes af art. 5, stk. 4, om forberedende og hjælpende karakter, ikke bevirker, at agentreglen finder 

anvendelsen.154 Om denne afgrænsning af aktivitet efter art. 5, stk. 4, henvises til afsnit 3.3. 

3.4.1.3 Hyppighedskravet – sædvanlig udøvelse af fuldmagten 

 

Af bestemmelsens ordlyd fremgår endvidere, at personen, der handler som agent på vegne af 

foretagendet, ”… sædvanligvis udøver en fuldmagt i en kontraherende stat… ”. Dette krav, som også 

benævnes hyppighedskravet, indebærer, at der til fuldmagten, som vi afgrænser nedenfor, skal finde 

en egentlig, faktisk erhvervsudøvelse sted, som er mere end blot kortvarig.155 Dette hyppighedskrav 

fremgår endvidere også af, at kommentarerne forudsætter, at agenten benytter fuldmagten gentagne 

gange og ikke blot i isolerede tilfælde.156 Der forudsættes således en vis kontinuert erhvervsudøvelse 

igennem udnyttelse af fuldmagten. 

Det er fast antaget i litteraturen, at det ikke er muligt at opstille et fast kriterium for, hvor hyppigt 

fuldmagten skal udøves, førend agentreglen finder anvendelse.157 Dog nævner kommentarerne, at i 

momentbedømmelsen af, om fuldmagten udøves sædvanligt efter bestemmelsen, kan indgå forhold 

som kontrakternes art, samt arten af den virksomhed der arbejdes for.158  

Imidlertid så kan det formentlig generelt sluttes – på baggrund af kommentarernes bemærkninger om 

kontrakternes art og arten af virksomheden – at der formentlig kræves en vis større hyppighed i 

erhvervsudøvelsen igennem fuldmagtsforholdet ved handelsmæssige forhold, der baserer sig på 

hurtigere omsætningshastigheder, end ved erhvervsudøvelse, der baserer sig på længerevarende 

kontraktforhold som eksempelvis ved entreprisearbejde. Kravet må således anses for at være 

virksomhedsspecifikt, hvor der i høj grad må tages hensyn til virksomhedens egenart – altså et 

”fleksibelt” hyppighedskrav.  

Udover at fuldmagten skal udøves sædvanligt, skal den også anvendes i en kontraherende stat. I denne 

henseende er det ikke en betingelse, at agenten er hjemmehørende i den stat, hvor fuldmagten udøves; 

denne skal blot udføre arbejdet i den kontraherende stat (kildelandet).159 Denne bedømmelse af, hvor 

                                                           
154 Id., samt pkt. 28.  
155 Id., pkt. 33.1. 
156 Id., pkt. 32. 
157 Peter Koerver Schmidt et al.: International skatteret, s. 172, samt i Anders Nørgaard Laursen: Fast driftssted, s. 166, 

samt i Henning Naas et al: Norsk Internasjonal Skatterett, s. 363. 
158 OECD’s kommentarer til art. 5, stk. 5, pkt. 33.1. 
159 OECD’s kommentarer til art. 5, stk. 5, pkt. 32. 
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fuldmagten, agenten er udstyret med, er udøvet, foretages ud fra situationens kommercielle 

omstændigheder.160  

Ligeledes fremhæver kommentarerne, at en person, der eksempelvis har fuldmagt til at forhandle alle 

en kontrakts detaljer og dele på en måde, der er bindende for foretagendet, kan siges at udøve 

fuldmagten i denne stat, selvom kontrakten rent formalistisk underskrives af en person i den stat, hvor 

foretagendet er hjemmehørende.161  

Udover fuldmagten skal udøves hyppigt, skal den tillige udøves permanent (geografisk fast) fra 

kildelandet.162,163 Se også afsnit 3.2.1. Disse må ses som to gensidige opfyldelseskrav. Imidlertid er 

det vigtigt her at tilføje, at kravet om indbyrdes gensidig opfyldelse modificeres af arbejde i sæson 

med stor økonomisk aktivitet (hyppighed) men i en kortvarig periode men dog med en vis geografisk 

fasthed fra sæson til sæson,164 ligesom der også må henses til virksomhedens egenart.  

3.4.1.4 Fuldmagtskravet 

 

Af art. 5, stk. 5, i modeloverenskomsten fremgår endvidere, at agenten skal have ”… en fuldmagt i 

en kontraherende stat til at indgå aftaler i foretagendets navn… ”. Det er fast antaget, at 

fuldmagtskravet kan være baseret på et formelt kontraktforhold165 mellem hovedmanden og agenten 

(eksempelvis en ansættelsesaftale), men fuldmagtsforholdet kan ligeledes opstå som følge af 

parternes adfærd.166 At fuldmagtsforholdet kan opstå som følge af parternes adfærd, indebærer, at 

fuldmagtsforholdet principielt også kan bestå i en tolerancefuldmagt.167 

Dette fuldmagtskrav, der har voldet store fortolkningsproblemer, har været meget omdebatteret i den 

internationale litteratur.  

                                                           
160 Id., s. pkt. 33. 
161 Id. 
162 Arvid A. Skaar: Permanent Establishment, s. 525 f. Her fremføres, at en agent, der indgår kontrakter hver dag inden 

for et tidsrum på 5 mdr., ikke herved anses for at udøve aktiviteten i tilstrækkelig lang tid fra kildelandet af. Ligeledes 

vil en agent, der indgår to eller tre kontrakter i en periode på 2 år, ikke opfylde hyppighedskravet som følge af den 

beskedne kontraktindgåelse.  
163 Dette, at den hyppige udøvelse af fuldmagten fra kildelandet af hænger sammen med et kumulativt krav om, at denne 

hyppige udøvelse også skal ske permanent fra kildelandet af, kan også kædes sammen med kravet om geografisk 

fasthed, jf. Anders Nørgaard Laursen: Fast driftssted, s. 167 – med reference til Bjarne Gimsing: Begrænset 

skattepligt, 1985, s. 78 (note 35). 
164 Dette er da også holdningen hos Arvid A. Skaar: Permanent Establishment, s. 526. 
165 Id., s. 490.  
166 Henning Naas et al: Norsk Internasjonal Skatterett, s. 357. 
167 Se Lennart Lynge Andersen & Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, s. 280. Ophavsmanden til 

tolerancefuldmagten er svenskeren Kurt Grönfors.  
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At fuldmagtskravet har givet anledning til en del fortolkningstvivl, skyldes særligt den distinktion, 

der eksisterer i mellemmandsretten mellem civil law- og common law-jurisdiktioner, som traditionelt 

tilhører to forskellige retsfamilier.168 Fortolkningstvivlen er særligt udsprunget af bestemmelsens 

ordlyd, modeloverenskomstens kommentarer hertil og de forskellige distinktioner af agent- og 

kommissionærarrangementer mellem de to føromtalte jurisdiktioner. Af samme årsag er nærværende 

afsnit opdelt i et underafsnit om dansk civilret samt et afsnit om kontinentaleuropæisk civilret kontra 

common law.  

3.4.1.4.1 Dansk civilret  

 

Når bestemmelsen har ordlyden ”… fuldmagt […] til at indgå aftaler i foretagendets navn… ”, 

skyldes det, at bestemmelsen anvender traditioner fra civil law.169 Af denne ordlyd henledes ens 

opmærksomhed også hurtigt på AFTL § 10 stk. 1, hvorefter en fuldmagtsgiver, der har 

befuldmægtiget en person til at foretage en retshandel, forpligtes overfor tredjemand ved retshandler, 

som fuldmægtigen foretager i fuldmagtsgiverens navn og indenfor fuldmagtens grænser. Derved ses 

en form for kohærens mellem AFTL § 10, stk. 1, og art. 5, stk. 5, eftersom begge indebærer en direkte 

repræsentation, hvor fuldmægtigen (agenten) direkte forpligter fuldmagtsgiveren (foretagendet).170 

Dog skal denne nære sammenhæng, som synes at give sig til kende mellem ordlyden af art. 5, stk. 5, 

og AFTL § 10, stk. 1, ikke direkte tages til indtægt for, at en agent (fuldmægtig) ikke kan binde 

foretagendet, dersom aftalen ikke er indgået i foretagendets navn. Det ekspliciteres nemlig direkte i 

kommentarerne, at vendingen ”fuldmagt til at indgå kontrakter i foretagendets navn” ikke begrænses 

til tilfælde, hvor en repræsentant rent bogstaveligt indgår kontrakter i foretagendets navn; derved 

omfattes også en repræsentant, der indgår kontrakter, som er bindende for foretagendet, desuagtet 

disse ikke er indgået i foretagendets navn, jf. kommentarerne hertil.171  

                                                           
168 Se hertil Ditlev Tamm: Retshistorie, s. 448, der sondrer mellem seks ”retsfamilier”, hvorunder den ene udgør den 

romanistiske, som har udgangspunkt i fransk ret og Code de civil og heroverfor den anglo-amerikanske, hvor 

hovedvægten ligger på common law og amerikansk ret. Se endvidere Ole Lando i ET.2008.57, der refererer til 

Zweigert og Kötz i Einführung in die Rechtsvergleichung, der udsondrer den nordiske ret i en retsfamilie for sig på 

lige fod med den franske og tyske retsfamilie, der tilsammen hører til civil law landene. 
169 Sidney I. Roberts i Intertax 1993/9, s. 399. 
170 Anders Nørgaard Laursen: Fast driftssted, s. 169 ff., hvor der gives udtryk for samme opfattelse.  
171 OECD’s kommentarer til art. 5, stk. 5, pkt. 32.1. 
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Samtidig er der i praksis støtte for, at fuldmagtskravet skal forstås sådan, at det er uden betydning, 

om agenten har en generel løbende fuldmagt, eller om der for enkeltstående dispositioner udstedes en 

fuldmagt, jf. TfS 2000,15 ØLD, hvor Landsretten udtalte: 

”Det lægges endvidere til grund, at sagsøger ved hver enkelt handel har givet de udenlandske 

agenter fuldmagt til at handle på selskabet vegne […] og at de [agenterne] ved de givne 

fuldmagter har været bemyndiget til at indgå aftaler med bindende virkning for selskabet”.172  

At der ikke behøves at være tale om en generalfuldmagt, og der således kan være tale om en begrænset 

fuldmagt, giver Arvid A. Skaar også udtryk for.173 

Ydermere anses en agent også i dansk administrativ praksis for at være en afhængig agent med en 

kvalificerende fuldmagt, selvom agenten anvender standardaftaler med standardvilkår og 

standardpriser, og disse endeligt skal godkendes af opdragsgiveren (foretagendet), jf. TfS 2014, 706, 

idet Skatterådet fandt, at: 

”… salget ved anvendelse af standardaftaler og på baggrund af standardpriser blev afsluttet ved 

ordreafgivelsen uanset, at medarbejderens ordreoptagelser skulle godkendes af det svenske 

selskab”.174  

Dette underbygges også af kommentarerne, der nævner, at en agent anses for at besidde en aktuel 

fuldmagt til at indgå kontrakter, når denne, uden formelt at indgå en bindende aftale, optager ordrer, 

der direkte sendes til et lager, hvorfra varen leveres, og hvor det udenlandske foretagende 

rutinemæssigt godkender transaktionen.175  

3.4.1.4.2 Kontinentaleuropæisk civil law kontra common law 

 

Denne kommentar i pkt. 32.1, hvorefter også repræsentanter, der indgår bindende aftaler, til trods for 

de ikke er indgået i foretagendets navn, er omfattet af bestemmelsen, blev tilføjet i 1994.176 Indtil da 

havde Storbritannien haft en bemærkning til kommentaren, hvori Storbritannien tillagde det 

betydning, om agenten kunne indgå bindende aftaler for sin hvervgiver eller ej; derved tillagdes det 

                                                           
172 Citeret fra Østre Landsrets dom af 10. december 1999, j.nr. B-2321-96.  
173 Arvid A. Skaar i Intertax 2000/5, s. 193. 
174 Citeret fra Skatterådets bindende svar af 24. juni 2014, j.nr. 14-1025418. Modsat TfS 1991, 309 LSR i afsnit 3.3.3. 
175 OECD’s kommentarer til art. 5, stk. 5, pkt. 32.1. 
176 Henning Naas et al.: Norsk Internasjonal Skatterett, s. 358. 
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ikke vægt, om der var kontraheret i foretagendets navn eller ej.177 At Storbritannien således optog 

denne bemærkning til kommentaren inden tilføjelsen i 1994, fremhæver altså også dette skel i 

retskulturen mellem civil law, som bestemmelsen tog sit afsæt i, og common law, som særligt 

kendetegner angelsaksisk ret.  

Dette skel mellem de to retskulturer understreges særligt ved de forskellige distinktioner af 

mellemmandsretten. Dette skyldes, at der efter civil law-jurisdiktioner178 sædvanligvis sondres 

mellem direkte og indirekte repræsentation.179 Den direkte repræsentation er karakteriseret ved, at 

fuldmægtigen kan handle i fuldmagtsgiverens navn og på dennes vegne, hvorimod den indirekte er 

karakteriseret ved, at en kommissionær handler på kommittentens vegne, men i eget navn.180 Den 

direkte repræsentation er lovfæstet i den føromtalte AFTL § 10, stk. 1, medens den indirekte 

repræsentation er lovfæstet i KML § 4, stk. 1. I common law-jurisdiktioner – derimod – sondres der 

ikke på denne måde.181  

I common law-jurisdiktioner, der som bekendt ikke sondrer mellem denne direkte og indirekte 

repræsentation, der kendetegner civil law-traditionerne i kontinentaleuropæisk ret, er en agent en 

person, der ved retshandler skaber rettigheder og forpligtelser på vegne af sin hovedmand i relation 

til medkontrahenter (tredjemænd), som om hovedmanden selv havde kontraheret med 

tredjemanden.182 Samtidig er det opfattelsen i common law-jurisdiktioner, at agenten utvivlsomt 

binder hovedmanden (fuldmagtsgiveren), uagtet medkontrahenten er klar over, at denne handler med 

en agent; dette benævnes også ”undisclosed principal”-doktrinen.183 Dette understreges således også 

af, at en agent efter common law-traditionen binder fuldmagtsgiveren, uanset denne har handlet i eget 

navn eller fuldmagtsgiverens navn. Herved ses også den principielle forskel, der giver sig til kende 

mellem de to jurisdiktioner: I common law-jurisdiktionen binder agenten fuldmagtsgiveren 

(foretagendet), uanset om denne har handlet i eget navn eller ej, hvorimod der i civil law-jurisdiktioner 

sædvanligvis sondres snævrere, hvorved det udslagsgivende kriterium bliver, om der er handlet i 

                                                           
177 Anders Nørgaard Laursen: Fast driftssted, s. 170, hvor det fremføres, at eftersom Storbritannien egentlig tog afstand 

fra selve artikelteksten og ikke kommentaren til art. 5, indebar det reelt set et ”forbehold til artiklen” – og derved ikke 

en egentlig bemærkning til kommentaren.  
178 Id., s. 171, hvor der i note 52 fremhæves, at kontinentaleuropæiske jurisdiktioner, der baserer sig på civil law-

traditioner, implicerer utallige variationer i de enkelte landes regulering, hvorfor en udtømmende beskrivelse heraf er 

næsten praktisk umulig, og de fremtrædende karakteristika således kun kan ridses op. 
179 Giuseppe Persico i Intertax 2000/2, s. 68. Jf. endvidere for dansk rets vedkommende Børge Dahl: Erhvervsjura, s. 130. 
180 Jf. hertil Børge Dahl: Erhvervsjura, s. 130, samt i Anders Nørgaard Laursen: Fast driftssted, s. 171 f.  
181 Anders Nørgaard Laursen: Fast driftssted, s. 172. 
182 Id., med reference til note 56. 
183 D. Busch i European Review of Private Law 1999/3, s. 319 ff. 
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fuldmagtsgiverens navn (agentarrangement – direkte repræsentation) eller i eget navn 

(kommissionærarrangement – indirekte repræsentation). Det er navnlig disse forskelligartede 

sondringer mellem de to retskulturelt forskellige retsinstitutter, der har givet anledning til 

fortolkningstvivl omkring fuldmagtskravet i art. 5, stk. 5, i modeloverenskomsten.  

Dette kan illustreres således, at hvis en agent, der bedømmes ud fra en common law-jurisdiktion, der 

som nævnt kan forpligte sin hovedmand som følge af denne undisclosed principal-doktrin, handler i 

eget navn, ville dette ikke kunne udgøre et fast driftssted, hvis man tager bestemmelsen på ordet – 

”indgå aftaler i foretagendets navn”. Af samme årsag tilføjede Storbritannien den ovennævnte 

bemærkning til kommentaren, eftersom den anglo-amerikanske retsfamilie som bekendt ikke anser 

det for afgørende, i hvis navn der er handlet; efter denne retsfamilie var det udelukkende af betydning, 

om agenten kunne indgå bindende aftaler eller ej. Det, at OECD i kommentarerne til art. 5, stk. 5, 

pkt. 32.1, imidlertid fremhæver, at en repræsentant, der indgår aftaler, som er bindende for 

foretagendet, selvom disse ikke indgås i foretagendets navn, ligeledes er omfattet af bestemmelsen, 

kan derfor synes noget obskurt, da dette står i skærende kontrast til selve artiklens ordlyd. Af samme 

årsag fremføres også i litteraturen, at eftersom denne kommentar ikke alene indeholder en 

præcisering,184 som er forudsætningen for at lægge senere udkomne kommentarer til grund i 

fortolkningen, kan den således heller ikke tillægges selvstændig betydning.185 Dette illustreredes 

særligt ved Zimmer SAS, der nævnes nedenfor i afsnit 3.4.2.1.3, da den franske Højesteret, Conseil 

d’Etat, anvendte en statisk fortolkningsstil, hvor pkt. 32.1 ikke blev inddraget, hvorfor en substance-

over-form approach, som pkt. 32.1 i nogen grad dikterer, ikke anvendtes. 

Endvidere skal der erindres om modeloverenskomstens art. 3, stk. 2, som ekspliciterer, at udtryk, der 

ikke er defineret i overenskomsten, skal tillægges den betydning, som det har i den sammenhæng, det 

anvendes i. Sammenkobles dette med pkt. 32 i kommentaren til artiklen, der nævner, at bestemmelsen 

”… begrænses til personer, som under hensyn til deres bemyndigelse […] i særlig grad forpligter 

foretagendet… ”, må det antages, at sammenhængen øjensynligt har været, hvorvidt agenten kan 

indgå bindende aftaler eller ej. Altså har den sammenhæng, som udtrykket således skal læses i, 

givetvis været, om agenten kan forpligte foretagendet eller ej. Derved vil der kunne nås til den 

slutning, at den historiske baggrund har været, at det afgørende kriterium er, om agenten de facto kan 

                                                           
184 Se i det hele taget afsnit 4.3. 
185 Anders Nørgaard Laursen: Fast driftssted, s. 174 – med reference til note 65. 
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forpligte foretagendet – altså den bindende aftaleindgåelse.186 Desuagtet bestemmelsens historiske 

baggrund har været som nævnt, har bestemmelsen givet anledning til denne fortolkningstvivl.187  

3.4.2 Kommissionærreglen – uafhængige repræsentanter  

 

Ovenfor behandledes art. 5, stk. 5, og de heri indeholdte krav. Dette afsnit, derimod, har til hensigt at 

behandle art. 5, stk. 6 – også kaldet ”kommissionærreglen” – der undtager visse ”uafhængige 

repræsentanter”, der handler indenfor rammerne af deres sædvanlige forretningsvirksomhed, fra at 

være omfattet af agentreglen i art. 5, stk. 5.  

Modeloverenskomstens art. 5, stk. 6, har følgende ordlyd: 

”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”. (egen fremhævelse) 

Det fremgår heraf, at der skal være tale om en mægler, kommissionær eller anden uafhængig 

repræsentant, ligesom denne skal handle inden for rammerne af sin sædvanlige forretnings-

virksomhed (uafhængighed), førend undtagelsesbestemmelsen finder anvendelse. Disse krav vil blive 

behandlet nedenfor. 

3.4.2.1 Omfattede personer; en afgrænsning af ”uafhængige repræsentanter” 

 

Som det blev nævnt ovenfor, skal de personer, der omfattes af art. 5, stk. 6, og derved undtages efter 

agentreglen i art. 5, stk. 5, være en ”… mægler, kommissionær eller anden uafhængig 

repræsentant…”. Dette krav har nærværende afsnit til hensigt at belyse. 

Prima facie kan bestemmelsen altså synes at udtrykke en art negativ afgrænsning til de agenter, der 

er omfattet af bestemmelsen i art. 5, stk. 5, i modeloverenskomsten. Herudover er det også blevet 

fremført, at bestemmelsen sammen med art. 5, stk. 5, udgør civil law-traditionens dikotomi mellem 

direkte og indirekte repræsentation derved,188 at art. 5, stk. 5, omfatter arrangementer karakteriseret 

ved direkte repræsentation, medens art. 5, stk. 6-undtagelsen omfatter arrangementer kendetegnet ved 

                                                           
186 Id., s. 175. 
187 Navnlig denne fortolkningstvivl mellem civil law- og common law-retsinstituttet.  
188 Se hertil Anders Nørgaard Laursen: Fast driftssted, s. 226 – med reference til note 4, samt Anders Nørgaard Laursen 

i SU 2012, 140. 



40 

 

en indirekte repræsentation. At bestemmelsen således i litteraturen er fremført som værende civil law-

traditionens modstykke til art. 5, stk. 5-bestemmelsen om direkte repræsentation, således at art. 5, stk. 

6, indeholder den negative afgrænsning hertil – indirekte repræsentation – frembyder igen 

spørgsmålet om sondringen i mellemmandsretten mellem civil law- og common law-jurisdiktioner, 

som ligeledes blev behandlet i afsnit 3.4.1.4.2. Af samme årsag vil nærværende afsnits opbygning 

også være præget af en behandling, der opridser de væsentligste karakteristika mellem civil law-

traditionens sondring i mellemmandsretten, herunder dansk ret, og common law-traditionens 

divergerende, knap så snævre sondring.  

3.4.2.1.1 Dansk civilret 

 

I dansk ret er mæglerens virksomhed kun i visse tilfælde lovreguleret – eksempelvis kan nævnes lov 

om omsætning af fast ejendom og lov om forsikringsformidling.189 Samtidig adskiller en mægler sig 

i dansk ret fra kommissionæren og fuldmægtigen derved, at det er hans opgave at fungere som 

upartisk mellemmand ved indgåelse af retshandler; herved må mægleren ikke ensidigt varetage den 

ene parts interesser.190 Derfor fungerer mægleren som en uafhængig mellemmand, og samtidig indgår 

denne ikke kontrakt i hverken hovedmandens eller eget navn.191 At mægleren således arbejder 

uafhængigt, får også den betydning, at mægleren ikke binder sin hovedmand (opdragsgiver), hvorfor 

mæglervirksomhed således kan karakteriseres som indirekte repræsentation.  

Kommissionæren adskiller sig fra mægleren derved, at denne indgår aftaler i eget navn, jf. hertil KML 

§ 4, stk. 1. Desuagtet deler kommissionæren det fællestræk med mægleren, at ej heller 

kommissionæren binder sin hovedmand (opdragsgiver), idet en tredjemands fordringsret alene kan 

rettes mod kommissionæren – ikke kommittenten, jf. hertil KML § 56, stk. 1. 

Som følge af, at både mægleren og kommissionæren efter dansk ret indebærer en indirekte 

repræsentation på opdragsgiverens vegne, medfører det også, at begge mellemmandstyper falder uden 

for anvendelsesområdet i art. 5, stk. 5, i modeloverenskomsten, eftersom ingen af disse kan binde 

opdragsgiveren (foretagendet). Derfor kan det også undre, at der i art. 5, stk. 6, følger en egentlig 

undtagelse af de mellemmandstyper, som allerede i forvejen er udelukket efter art. 5, stk. 5. Det kan 

                                                           
189 Børge Dahl: Erhvervsjura, s. 139 f. 
190 Id., samt Lennart Lynge Andersen & Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, s. 325 f. 
191 Anders Nørgaard Laursen, Fast driftssted, s. 229. 
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herved synes overflødigt, da en ordlydsfortolkning i forvejen udelukker mægleren og 

kommissionæren fra at være omfattet af agentreglen i art. 5, stk. 5, ud fra et civil law-synspunkt.  

3.4.2.1.2 Kontinentaleuropæisk civil law kontra common law  

 

At stk. 6 således i nogen grad kan synes overflødig i et dansk civilretligt perspektiv, indebærer ikke 

nødvendigvis, at bestemmelsen ligeledes synes overflødig i et common law-perspektiv. Det tyder 

nemlig på, at den negative afgrænsning, art. 5, stk. 6, åbner op for, har et selvstændigt 

anvendelsesområde ved siden af art. 5, stk. 5.  

Dette giver sig særligt til kende, når der skeles til den engelske, originale version af 

modeloverenskomsten, som anvender oversættelserne ”broker” om mægler og ”general commission 

agent” om kommissionæren.192 Selve brokeren i common law deler til dels samme karakteristika med 

mægleren i civil law-jurisdiktioner, eftersom denne også opfattes som en ”forhandler” af 

kontrakter.193 Særkendet ved brokeren er dog, at denne typisk – efter at have afsluttet forhandlingerne 

– vil underskrive aftalen i sin hvervgivers navn, og hvervgiveren bindes således til aftalen med 

tredjemanden.194 Herved knytter brokeren altså andre retsvirkninger til kontraktindgåelsen, end 

mægleren gør i kontinentaleuropæisk ret. 

General commission agents knytter ligeledes andre retsvirkninger ved kontraktindgåelse, end 

kommissionæren gør i civil law. Dette skyldes, at en general commission agent har salgsgenstanden 

i sin besiddelse og handler i eget navn ligesom kommissionæren i civil law, men forskellen er, at 

commission agents binder principalen overfor tredjemand.195 Dette står i skærende kontrast til dansk 

civilret, hvor kommissionæren som tidligere nævnt ikke binder hovedmanden; tredjemanden 

erhverver udelukkende fordringsret mod kommissionæren, jf. hertil KML § 56, stk. 1. Dette er ikke 

særegent for dansk civil ret, eftersom der, som det blev nævnt ovenfor, i civil law-disciplinen i 

almindelighed knytter sig de samme retsvirkninger til kommissionærarrangementet.   

Herved tydeliggøres det også, at selvom den ovennævnte distinktion mellem direkte og indirekte 

repræsentation i civil law-retsfamilien givetvis kan medføre, at art. 5, stk. 6, kan synes åbenbar og 

overflødig, så har undtagelsesbestemmelsen et selvstændigt anvendelsesområde i common law-

                                                           
192 Modeloverenskomsten (2014), engelsk version. 
193 Anders Nørgaard Laursen: Fast driftssted, s. 233. 
194 Id. 
195 Id., s. 232.   
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retsfamilien. Dette kan illustreres således: Hvis ikke general commission agents og brokers var 

udtrykkeligt undtaget i art. 5, stk. 6, ville de principielt kunne være omfattet af art. 5, stk. 5 – isoleret 

set – henset til, at brokeren underskriver aftaler i foretagendets navn196 i art. 5, stk. 5’s forstand, og 

general commission agents principielt ville kunne binde foretagendet, selvom de handler i eget 

navn.197 

Nedenfor vil vi behandle en række danske og internationale afgørelser, som blandt andet har været 

med til at afklare sammenhængen mellem art. 5, stk. 5, og 6. 

3.4.2.1.3 Dansk og international praksis – sammenhængen mellem art. 5, stk. 5, og 6 

 

Fra administrativ praksis kan nævnes Skatterådets afgørelse i TfS 2012, 297,198 hvor SKAT i sin 

indstilling til Skatterådet anførte: 

”Skatteministeriet finder dermed på baggrund af en konkret vurdering, at General Partner, 

Investment Committee og Manager må betragtes som uafhængige i henhold til artikel 5, stk. 6”.199  

Herved synes Skatterådet/SKAT at have fulgt en toleddet test: først vurderes, om der er tale om en 

uafhængig agent, jf. art. 5, stk. 6, hvorfor art. 5, stk. 5, alene bliver relevant, hvis der er påvist 

afhængighed efter stk. 6. 

I forhold til højesteretspraksis tyder det på, at Højesteret har anvendt samme metodik, hvorved 

forholdet først og fremmest bedømmes i forhold til, om der foreligger afhængighed efter art. 5, stk. 

6, forinden prøvelsen kan tage udgangspunkt i det sekundære kriterium: nemlig agentreglen i art. 5, 

stk. 5. Hertil kan nævnes TfS 1996, 532 H,200,201 hvor Højesteret først vurderede, om der forelå et 

afhængighedsforhold efter art. 5, stk. 6:  

”… begge advokater udøvede en virksomhed, der er sædvanlig […] og at advokaterne i denne 

forbindelse handlede inden for rammerne af deres sædvanlige forretningsvirksomhed. Det er ikke 

godtgjort, at deres forhold til [opdragsgiveren] har været af sådan karakter, at de kan betegnes 

                                                           
196 Her tænkes på den direkte ordlydsfortolkning af art. 5, stk. 5, der nævner, at ”en person […] har […] fuldmagt […] 

til at indgå aftaler i foretagendets navn…” (egen fremhævelse). 
197 Følger af streng ordlydsfortolkning af OECD’s kommentarer til art. 5, stk. 5, pkt. 32.1. 
198 Skatterådet tog i sagen stilling til, om udenlandske investorer fik fast driftssted i Danmark ved at investere gennem en 

ny dansk investeringsenhed.  
199 Citeret fra kendelsen, TfS 2012, 297, Skatterådets bindende svar af 20. marts 2012, j.nr. 11-229920. 
200 Dommen vedrørte, om en i Schweiz bosat dansk statsborger fik fast driftssted i Danmark gennem investering i to 

danske udlejningsejendomme.  
201 Se endvidere TfS 2004, 162, der omtales i afsnit 3.4.2.2.4, hvor Højesteret også først vurderede, om der var tale om 

en uafhængig repræsentant efter art. 5, stk. 6, hvilket der var – herved prøvedes ikke art. 5, stk. 5, der allerede var 

udelukket, som følge af agenten var uafhængig. 
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som afhængige repræsentanter […] Advokaternes administrationsvirksomhed kan derfor ikke 

udgøre et fast driftssted, jf. aftalens202 art. 5, stk. 5.”203  

Dommen er interessant, fordi Højesteret først tager stilling til, om de pågældende advokater – som 

ejendomsadministratorer – fungerede som uafhængige repræsentanter, der handlede inden for sit 

sædvanlige forretningsområde, efter art. 5, stk. 6.204 

Af international praksis, der tager stilling til sammenhængen mellem art. 5, stk. 5, og stk. 6, kan 

nævnes den franske dom: Zimmer SAS.205 I sagen,206 der vedrørte, om det engelske Zimmer Ltd. fik 

fast driftssted i Frankrig, kommer Conseil d’Etat frem til, at der ikke forelå fast driftssted, idet det 

franske Zimmer SAS ikke kunne binde hovedforetagendet:  

”…it does not result from these stipulations that the contracts concluded by the company Zimmer 

SAS would bind the company ZIMMER LIMITED in respect of its contracting partners; whereas 

therefore, whatever the degree of its dependence on the company ZIMMER LIMITED, which is 

not disputed, the company Zimmer SAS cannot be regarded as an agent of the company ZIMMER 

LIMITED constituting a permanent establishment of the latter within the meaning of paragraph 

4 of Article 4 of the Franco-British convention…”.207  

Med ovennævnte dom, hvor retten kommer frem til, at det franske anpartsselskab ikke fik fast 

driftssted, fordi kommissionærselskabet ikke fandtes at kunne binde sit hovedforetagende, synes 

udenlandsk praksis at have forudsat, der forelå afhængighed efter stk. 6, forinden forholdet er bedømt 

ud fra art. 5, stk. 5. Udover dommen er interessant, fordi den illustrer sammenhængen ml. stk. 5 og 

6, er den også interessant, da Conseil d’Etat synes at have lavet en kovending ift. Interhome-sagen 

fra 2003,208 da Højesteret her kritiserede appelretten for ikke at have undersøgt, om kommissionæren 

                                                           
202 I den pågældende dansk-schweiziske dobbeltbeskatningsoverenskomst (BKI nr. 117 af 31/10/1974), der fandt 

anvendelse på daværende tidspunkt, var kommissionærreglen indeholdt i art. 5, stk. 5.   
203 Citeret fra Højesterets dom, TfS 1996, 532, dom af 25. juni 1996, j.nr. 7/1991. Dommen beskrives også i afsnit 3.4.2.2.4 

i relation til, hvornår en repræsentant er uafhængig efter art. 5, stk. 6.  
204 Se endvidere Niels Winther-Sørensen og Jens Wittendorff i SR.1997.148, der heri blandt andet kommenterer dommen, 

hvortil forfatterne ligeledes fremfører, at det er en betingelse at den pågældende repræsentant ikke er en uafhængig 

repræsentant efter art. 5, stk. 6, forinden agentreglen i det hele taget kan finde anvendelse. Se endvidere Jørn Qviste i 

SU 1996, 256. 
205 Conseil d’Etat (31/3/2010, Nr. 304715). 
206  I sagen havde det engelske Zimmer Ltd. indgået en kommissionsaftale med dets tidligere distributør i Frankrig (Zimmer 

SAS – et anpartsselskab). Herved blev det franske selskab ansvarlig for at sælge varer i eget navn, men på vegne af 

sin opdragsgiver (Zimmer Ltd.), ligesom det var Zimmer Ltd., der påtog sig risikoen herfor. Appelretten havde fundet, 

at der qua kommissionærarrangementet forelå fast driftssted i Frankrig, og der således skulle opkræves 10 % 

selskabsskat med dertilhørende bødestraf for årene 1995 og 1996. Conseil d’Etat kom frem til, der ikke forelå fast 

driftssted.    
207 Citeret den ovennævnte dom: Conseil d’Etat (31/3/2010, Nr. 304715).  
208 Conseil d’Etat af 20/3 2003, nr. 224407. 
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faktisk indgik aftaler, der var bindende for kommittenten, dvs. en ”substance-over-form”-vurdering 

uanset den interne mellemmandsret (Code de Commerce).209 

Efter vores opfattelse skal stk. 6 opfattes som en undtagelse til stk. 5, eftersom Højesteret først har 

vurderet, om stk. 6-undtagelsen finder anvendelse, forinden de har taget stilling til, om forholdet 

falder under stk. 5. Derfor er det også vores opfattelse, at kommissionærundtagelsen udgør en 

integreret del af stk. 5, hvilket understøttes af den direkte henvisning (til stk. 6) i agentreglen i stk. 

5.210 Sammenhængen mellem de to må altså opfattes som et integreret regelsæt: falder forholdet under 

stk. 6, er en vurdering efter stk. 5 unødvendig.  

3.4.2.2 Uafhængighedskravet  

 

Af art. 5, stk. 6, i modeloverenskomsten fremgår det endvidere, at de uafhængige repræsentanter, der 

blev behandlet ovenfor, ikke anses for at have fast driftssted, ”… såfremt disse personer handler 

inden for rammerne af deres sædvanlige forretningsvirksomhed”. Heri ligger således tillige et krav 

om, at de pågældende uafhængige repræsentanter altså også skal handle inden for rammerne af deres 

sædvanlige forretningsvirksomhed. I dette afsnit vil vi behandle, hvad der ligger i dette 

uafhængighedskrav, der tillige skal være opfyldt, førend kommissionærundtagelsen kan finde 

anvendelse. OECD’s kommentarer til art. 5, stk. 6, er i pkt. 38-38.6, med til at omkranse, hvad der 

forstås ved uafhængighed i bestemmelsens forstand. Efter disse kræves der – udover kravet om, at 

kommissionæren skal handle inden for rammerne af sin sædvanlige forretningsvirksomhed – en såvel 

juridisk som økonomisk uafhængighed. 

3.4.2.2.1 Retslig uafhængighed  

 

I relation til juridisk uafhængighed er et centralt spørgsmål, om repræsentanten er underlagt sin 

opdraggivers (foretagendets) instruktion og kontrol.211 I denne bedømmelse af, om agenten er 

underlagt foretagendets instruktion og kontrol, er det afgørende, i hvilken grad denne kontrol udøves 

med tanke på, hvordan agentens løbende virksomhed udføres.212 Et væsentligt indicium for, at 

repræsentanten må anses for retslig afhængig af foretagendet, er eksempelvis, hvis repræsentanten er 

                                                           
209 Se endvidere Séverine Barranger et al. i European Taxation 2013 (vol. 53), no. 4. Med Code de Commerce menes 

Commercial Code, art. L 132-1. 
210 Jf. artikelteksten i stk. 5: ”… med undtagelse af en sådan uafhængig repræsentant, for hvem stk. 6 finder 

anvendelse…”. 
211 OECD’s kommentarer til art. 5, stk. 6, pkt. 38.  
212 Henning Naas et al: Internasjonal Skatterett, s. 361. 
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nødt til at forelægge hver enkelte kontrakt til foretagendets godkendelse, forinden denne kan 

indgås.213 Hvis der omvendt er tale om en situation, hvor foretagendet benytter agenten på grund af 

dennes særlige markedskendskab, salgsekspertise etc., indicerer det, at agenten er uafhængig af 

foretagendet.214 Bedømmelsen må bero på de konkrete omstændigheder, og der er således tale om en 

samlet momentbedømmelse, hvilket er i tråd med Arvid A. Skaar & Sasseville.215 

Endvidere nævner kommentarerne, at kendetegnet for en uafhængig agent er, at denne typisk vil være 

ansvarlig over for sin fuldmagtsgiver for resultaterne af sit arbejde men ikke være underlagt nogen 

særlig kontrol med hensyn til den måde, hvorpå arbejdet udføres, herunder ikke er undergivet 

detaljererede instrukser fra fuldmagtsgiveren.216 Det, at agenten typisk er ansvarlig over for 

fuldmagtsgiver for resultaterne af sit arbejde, indebærer ofte, at agenten er underlagt 

rapporteringspligter over for foretagendet.217 Heller ikke dette forhold – at agenten er underlagt 

rapporteringspligt – medfører i sig selv, at agenten skal anses for afhængig, så længe rapporteringen 

ikke skyldes fuldmagtsgiverens (foretagendets) accept af den måde, agentvirksomheden udøves på.218 

Samtidig skal det bemærkes, at det forhold, at det er et datterselskab af foretagendets moderselskab, 

der fungerer som repræsentant i kildelandet, ikke i sig selv bevirker, at denne koncernforbindelse 

medfører afhængighed efter art. 5, stk. 6.219  

3.4.2.2.2 Økonomisk uafhængighed  

 

I relation til økonomisk uafhængighed er det centralt, i hvilken grad agenten har den økonomiske 

risiko (driftsherrerisiko) for det arbejde, denne udfører på vegne af foretagendet.220 Hertil kan anføres, 

at hvis agenten eksempelvis er garanteret et økonomisk vederlag fra hovedmanden, uanset hvordan 

virksomheden går, indicerer dette, at agenten er økonomisk afhængig.221 

                                                           
213 Id. 
214 Id. 
215 Jacques Sasseville & Arvid A. Skaar: Generalrapporten til IFA-kongressen i 2009, s. 49. 
216 OECD’s kommentarer til art. 5, stk. 6, pkt. 38.3. 
217 Henning Naas et al: Internasjonal Skatterett, s. 361. 
218 OECD’s kommentarer til art. 5, stk. 6, pkt. 38.5. 
219 Jf. art. 5, stk. 7, i OECD’s modeloverenskomst samt kommentarerne til art. 5, stk. 6, pkt. 38.1, samt kommentarerne 

til art. 5, stk. 7, pkt. 41. 
220 OECD’s kommentarer til art. 5, stk. 6, pkt. 38, samt i Henning Naas et al: Internasjonal Skatterett, s. 362. Samtidig 

skal der erindres om, at der er tale om en samlet momentbedømmelse, og reglen er derfor i høj grad afhænger af de 

konkrete omstændigheder i de pågældende tilfælde, jf. hertil Jacques Sasseville & Arvid A. Skaar: Generalrapporten 

til IFA-kongressen i 2009, s. 49. Se også TfS 1997, 713 VLD, hvor der lagdes vægt på en samlet momentbedømmelse. 
221 Jf. hertil Henning Naas et al: Internasjonal Skatterett, s. 362. 
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Endvidere er det et væsentligt moment, der taler for økonomisk uafhængighed, hvis agenten 

repræsenterer flere fuldmagtsgivere, men alle faktiske omstændigheder skal tages i betragtning.222 

Dette kan synes at udtrykke en forretningsmæssig risiko. Hvis agenten udelukkende afhænger af ét 

foretagende, må dette særligt opfattes som en væsentlig økonomisk afhængighed, i forhold til en agent 

der har flere opdragsgivere, hvis virksomheds overlevelsesevne ikke afhænger af ét enkelt 

foretagende.  

Endeligt ses det også fremført i litteraturen, at såfremt agenten besidder særlige kvalifikationer, som 

det udenlandske foretagende ønsker at benytte sig af, så kan dette trække i retning af, at agenten må 

anses som uafhængig, hvilket eksempelvis kan skyldes, at agenten uden store problemer kan forsætte 

lignende virksomhed, hvis foretagendet skulle opsige samarbejdet.223 Heri må menes at ligge en 

særlig efterspørgsel på agentens særlige kompetencer, som herved begrunder en økonomisk 

uafhængighed, eftersom agenten må forventes at have let adgang til at finde nye hvervgivere, hvis et 

samarbejde skulle ophøre.  

3.4.2.2.3 Uafhængighed – repræsentanten handler inden for rammerne af sin sædvanlige 

forretningsvirksomhed 

 

Foruden den ovenfor omtalte juridiske og økonomiske uafhængighed, der ligger i bestemmelsen, skal 

kommissionæren handle indenfor rammerne af sin sædvanlige forretningsvirksomhed. 

Modsætningsvis kan altså sluttes, at en agent, der optræder på vegne af det udenlandske foretagende, 

som handler udenfor rammerne af sin sædvanlige forretningsvirksomhed, omvendt risikerer at få fast 

driftssted.224 

I bedømmelsen af, om virksomheden falder uden for agentens sædvanlige forretningsvirksomhed, vil 

en undersøgelse af den virksomhedsaktivitet, der sædvanligvis udøves i agentens virksomhed som 

mægler, kommissionær eller anden uafhængig repræsentant, indgå som et væsentligt moment.225 

Endvidere nævner kommentarerne, at en agent ikke kan siges at handle indenfor sin sædvanlige 

erhvervsvirksomheds rammer, hvis agenten på foretagendets vegne udøver virksomhed, som i 

                                                           
222 OECD’s kommentarer til art. 5, stk. 6, pkt. 38.6, hvor det nævnes, at den økonomiske uafhængighed er mere tvivlsom, 

hvis agenten udøver sin virksomhed helt eller næsten helt for blot ét foretagende gennem hele sin virksomheds levetid 

eller i en længere tidsperiode.  
223 Jf. denne opfattelse hos Henning Naas et al: Internasjonal Skatterett, s. 362. 
224 Id., s. 363.  
225 OECD’s kommentarer til art. 5, stk. 6, pkt. 38.8. 
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økonomisk forstand henhører til foretagendets sfære snarere end til deres egen erhvervs-

virksomhed.226 

3.4.2.2.4 Dansk praksis om uafhængighed  

 

I dette afsnit, der omhandler dansk højesteretspraksis, som har taget stilling til uafhængighedskravet 

i stk. 6, vil vi behandle to præcedensskabende Højesteretsdomme, hvoraf den ene også blev beskrevet 

i afsnit 3.4.2.1.3.  

Den ene dom, der tager stilling til uafhængighedsspørgsmålet, er TfS 2004, 162 H. I domsafsigelsen 

stadfæstede Højesteret Østre Landsrets dom,227 hvor Tyskland ikke i henhold til artikel 4, stk. 1, jf. 

stk. 3 (sekundære kriterium) i den dagældende dobbeltbeskatningsoverenskomst havde beskatnings-

retten. Vurderingen, der lå til grund, var: 

”Højesteret lagde i øvrigt til grund, at den tyske virksomhed ikke var undergivet skatteyderens 

instruktionsbeføjelse, samt at driftsherrerisikoen påhvilede det tyske selskab, der udlejede 

helikopteren i eget navn. Da virksomheden i forbindelse med udlejningen i øvrigt handlede inden 

for rammerne af sin sædvanlige forretningsvirksomhed, fandt Højesteret, at skatteyderen heller 

ikke havde fast driftssted i Tyskland i medfør af den dagældende dobbeltbeskatnings-

overenskomsts art. 2, stk. 1, nr. 4, litra c og d”.228 

I dommen ses det, at der blev lagt vægt på, at den tyske virksomhed (repræsentant) ikke var underlagt 

skatteyderens (opdragsgiverens) instruktionsbeføjelse, ligesom driftsherrerisikoen påhvilede det 

tyske selskab, hvilket kommentarerne229 – og afsnit 3.4.2.2 ovenfor – anfører som væsentlige 

momenter for uafhængighed. Samtidig handlede det tyske selskab inden for rammerne af sin 

sædvanlige virksomhed, som er den videre betingelse, jf. ovenfor. Dommen er interessant, fordi den 

ikke tager stilling til, om agentreglen er opfyldt (art. 5, stk. 5), da dennes relevans allerede er 

bortfaldet, når der er konstateret uafhængighed efter kommissionærundtagelsen (art. 5, stk. 6), hvilket 

er i tråd med det ovenfor behandlede.  

En anden Højesteretsdom, hvor der tages stilling til kravet om uafhængighed, er TfS 1996, 532 H, 

som er omtalt i afsnit 3.4.2.1.3. Her skal blot erindres om, at advokaterne, der fungerede som 

                                                           
226 Id., pkt. 38.7.  
227 Dommen omhandlede en dansk skatteyder, der udlejede en helikopter til et tysk selskab, der drev charter- og 

udlejningsvirksomhed hermed.   
228 Citeret fra den ovennævnte dom TfS 2004, 162, dom af 5. februar 2004, j.nr. 142/2001. 
229 OECD’s kommentarer til art. 5, stk. 6, pkt. 38. 
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ejendomsadministratorer, udøvede en virksomhed, der var sædvanlig for en advokats virke, hvorfor 

Højesteret lagde til grund, at de handlede inden for rammerne af deres sædvanlige 

forretningsvirksomhed. Samtidig lagde Højesteret til grund, at det ikke var godtgjort, at deres forhold 

til opdragsgiveren har været af en sådan karakter, at de kan betegnes som afhængige repræsentanter. 

Den af advokaterne udøvede administrationsvirksomhed ansås således ikke for at udgøre et fast 

driftssted efter agentreglen. Som Anders Nørgaard Laursen fremfører i sin afhandling, kan der altså 

være en a priori forhåndsantagelse om, at disse selvstændige erhvervsdrivende må forventes at 

opfylde kravene til uafhængighed.230       

3.5 Delkonklusion 

 
Vores første undersøgelsesspørgsmål lød således: 

”Hvordan kvalificeres det faste driftssted efter det nugældende regelsæt?” 

I relation til dette undersøgelsesspørgsmål undersøgte vi, hvornår der opstår fast driftssted efter det 

primære kriterium henholdsvis det sekundære kriterium. 

I det primære kriteriums hovedregel – art. 5, stk. 1, som vi behandlede mindre fyldigt – viste det sig, 

at stk. 1 krævede et forretningssted – situs – der skulle være fast i tid og sted, hvorigennem der skulle 

udøves virksomhed. Det viste sig usikkert, om der eksisterede et egentligt dispositionskrav. 

Forretningsstedet kunne udgøres af lokaler, ligesom også udstyr kunne udgøre et forretningssted. Når 

forretningsstedet skulle være fast i sted, fandt vi, der skulle være tale om kommerciel- og geografisk 

enhed. Når forretningsstedet skulle være fast i tid, der indrammes af skæringspunkterne, viste det sig, 

at en 6 måneders periode – som nedre udstrækning – måtte gælde, men dette skulle alligevel ses i 

forhold til omstændighederne af virksomheden, der udøves. Når der eksisterede et fast 

forretningssted, skulle det vurderes, om der herigennem tillige forelå virksomhedsudøvelse. 

Vurderingen om, der udførtes virksomhed igennem det faste forretningssted, blev i høj grad overladt 

til intern ret – lex fori – hvor begrebet viste sig at være et relationsbegreb. Endeligt omtaltes 

dispositionskravet, hvor det fandtes, at et sådant krav lever en beskeden tilværelse i dansk intern ret.  

Omkring negativopregningen – art. 5, stk. 4 – viste det sig, at disse opregnede litraer – litra a-d – var 

deeming provision-undtaget – modsat litra e-f, da der i disse litraer nævnes forberedende eller 

hjælpende art. Imidlertid skulle stk. 4-aktivitet udføres af foretagendet alene. Når det skulle vurderes, 

                                                           
230 Anders Nørgaard Laursen, Fast driftssted, s. 249. 
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om en aktivitet var forberedende eller hjælpende mod kerneaktivitet, viste det sig, at det består i et 

kvalitativt krav (betydningsfuld), om hvorvidt der handles inden for hovedforetagendets formål, og 

et kvantitativt krav (væsentligt), om hvorvidt aktiviteten udgør en væsentlig del af foretagendets 

virksomhed i sin helhed. Hertil fandtes det, at en funktion som ledelsesfunktionen skulle vægtes 

højere – relativt set – i det kvantitative krav, sådan at den isoleret kan anses for at være væsentlig. 

Herudover fandt vi frem til, at dansk praksis ofte har tillagt det betydning, om en person har haft 

kompetence til at indgå bindende aftaler i relation til vurderingen efter litra e.  

I relation til agentreglen, der var efterstillet det primære kriterium, kunne vi konkludere, at denne 

fandt anvendelse, såfremt der ikke var tale om en uafhængig repræsentant efter art. 5, stk. 6. 

Herudover fandtes det, at der til agentreglen var knyttet et virksomhedskrav, hvorefter agentens 

fuldmagt skal vedrøre den forretningsvirksomhed, som foretagendet, agenten repræsenterer, driver. 

Endvidere var det en forudsætning for virksomhedskravet, at der ikke var tale om aktiviteter af 

forberedende og hjælpende karakter efter art. 5, stk. 4. Endvidere fandtes det, at der gjaldt et egentligt 

hyppighedskrav, der fordrede, at der finder en egentlig, kontinuert erhvervsudøvelse sted, som er 

mere end blot kortvarig, selvom kravet i høj grad skulle ses i relation til virksomhedens egenart. 

Ligeledes fandtes det også, at der til hyppighedskravet gjaldt, at fuldmagten – udover den skulle 

udøves hyppigt – også skulle udøves permanent (geografisk fast) fra kildelandet, hvilket dog 

modificeredes af arbejde i sæson med stor økonomisk aktivitet men i en kortvarig periode. Endeligt 

fandt vi, at der til agentreglen gjaldt et fuldmagtskrav, hvorefter agenten skulle have fuldmagt til at 

indgå aftaler i foretagendets navn. Dette krav fandtes ikke udelukkende at vedrøre fuldmagt til at 

indgå aftaler i ”foretagendets navn”, men ligeledes at vedrøre aftaler, der er bindende for foretagendet, 

hvilket kommentarerne ekspliciterede. Dog kunne denne kommentar ikke tages til indtægt for en 

præcisering. At kommentarerne ekspliciterer, at også agenter, der ikke handler i foretagendets navn, 

men som kan binde foretagendet, er omfattet, fandtes særligt at have sin historiske baggrund i skellet 

mellem common law- og civil law-retsinstituttet, hvor der i angelsaksiske retskulturer gælder den 

såkaldte ”undisclosed principal”-doktrin, hvor det ikke er afgørende, om der er handlet i 

foretagendets navn. Hertil fandtes fuldmagtskravet ikke at omfatte en decideret generalfuldmagt, 

eftersom det også ansås at omfatte fuldmagter, der udstedes for enkeltstående dispositioner.  

I relation til den nugældende kommissionærregel fandtes det, at en mægler, kommissionær eller anden 

uafhængig repræsentant, der handler inden for rammerne af sin sædvanlige forretningsvirksomhed, 

vil kunne omfattes undtagelsesreglen. Ud fra et dansk synspunkt fandtes det unødvendigt at 
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udtrykkeligt undtage disse mellemmandstyper – mægleren og kommissionæren – da disse – i et dansk 

civilretligt perspektiv – allerede er karakteriseret ved at være indirekte repræsentation, hvorfor de 

således heller ikke kan binde deres opdragsgiver (foretagendet) efter art. 5, stk. 5. I den anglo-

amerikanske retsfamilie, derimod, fandtes de opregnede mellemmandstyper i kommissionærreglen 

derimod at have et selvstændigt indhold, eftersom mægleren – broker – og kommissionæren – general 

commission agent – sædvanligvis efter denne retskultur forpligter deres hvervgiver over for 

tredjemænd. Endeligt fandtes der i dansk højesteretspraksis støtte for, at art. 5, stk. 6, skal ses som en 

klar undtagelse til stk. 5 – agentreglen. Endvidere fandtes der at ligge et uafhængighedskrav i art. 5, 

stk. 6, hvorefter der skal foretages en samlet afhængighedsbedømmelse ud fra de oplistede momenter 

i kommentarernes pkt. 38-38.6 af, om kommissionæren er retslig såvel som økonomisk uafhængig. 

Hertil fandtes det, at kommissionæren skulle handle inden for rammerne af sin sædvanlige 

forretningsvirksomhed, hvorved forstås, at den forretningsvirksomhed, der sædvanligvis udøves i 

kommissionærens virksomhed, indgår som et væsentligt moment i bedømmelsen heraf.  

4. Foreslåede ændringer til subjektkvalifikationen 
 

Ovenfor blev den nugældende subjektkvalifikation af det faste driftssted i art. 5 behandlet. I dette 

afsnit vil vi behandle de foreslåede ændringer til den nugældende subjektkvalifikation, som BEPS 

Action 7 medfører. Derfor relaterer afsnittet sig til vores andet undersøgelsesspørgsmål samt første 

led af vores hovedproblemformulering, hvor vi netop satte os for at undersøge, hvilke ændringer 

BEPS Action 7 medfører til den nugældende subjektkvalifikation.  

4.1 BEPS-projektet  
 

BEPS – Base Erosion and Profit Shifting – relaterer sig til OECD’s omfattende projekt, der søger at 

luge ud i internationale skatteplanlægningsstrategier, der har til hensigt at udnytte smuthuller og 

forskellige kvalifikationer i mellem nationale skatteregimer til at overføre overskuddet til 

lavskattejurisdiktioner. BEPS har således til hensigt at adressere disse såkaldte BEPS-

betænkeligheder, hvor nationale skattebaser eroderes som led i multinationale virksomheders 

skatteretlige planlægning.  

BEPS omfatter derfor 15 såkaldte ”Action Plans”, som har til hensigt at komme disse 

skatteplanlægningsstrategier, der søger at udhule nationale skattebaser, til livs. Den ene af disse 

”Action Plans” – BEPS Action 7 (”Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment 
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Status”) – ændrer på den nugældende subjektkvalifikation af det faste driftssted i art. 5 i 

modeloverenskomsten. Af denne grund vil vi nedenfor behandle, hvilke ændringer dette bevirker til 

den nugældende art. 5.  

4.2 BEPS: Action 7: Artificial avoidance of PE-status 
 

I afsnit 4.2.1 vil forslag A, der tager sigte på at ændre art. 5, stk. 5, og 6, i subjektkvalifikationen, 

blive behandlet. I afsnit 4.2.2 vil forslag B, der tager sigte på at ændre art. 5, stk. 4, samt indføre en 

ny værnsregel til stk. 4, blive behandlet.  

4.2.1 Forslag A – ændring af art. 5, stk. 5, og 6 

 

I nærværende afsnit vil forslag A i BEPS Action 7, der tager sigte på at ændre ordlyden samt 

kommentarerne til den nugældende art. 5, stk. 5, og 6, blive analyseret. 

Baggrunden for, at OECD særligt ønsker at rokke ved den nugældende definition af kommissionærer, 

skyldes, at kommissionærer, der som bekendt ikke har ejendomsretten til de produkter, de sælger, 

ikke beskattes af deres omsætning – men kun deres kommission – i kildestaten.231 Af samme årsag 

har mange virksomheder forsøgt at erodere skattebasen i kildelandet, ved at man har arrangeret 

forretningsforholdet som et kommissionærarrangement for at navigere uden om agentreglen. 

Eksempelvis kan nævnes Zimmer SAS-sagen, der blev nævnt i afsnit 3.4.2.1.3, og Dell-sagen, der 

omtales i afsnit 5.1.2. 

Samtidig sigter forslaget også på at imødekomme situationer, hvor kontrakter, som i væsentlig grad 

er forhandlet i kildelandet, ikke inkluderes i kildelandet, fordi de endeligt indgås og autoriseres i 

domicillandet, ligesom også situationer, hvor en agent, der sædvanligt indgår kontrakter i kildelandet, 

anses for at være en ”uafhængig agent”, hvor art. 5, stk. 6-undtagelsen finder anvendelse, selvom 

agenten er nært tilknyttet sin opdragsgiver (foretagendet), fremover søges imødekommet af det ny 

regelsæt.232 

Af hensyn til at adressere ovennævnte skattemæssige strategier, der søger at erodere skattebasen i 

kildelandet, har OECD haft et ønske om at ændre ordlyden af art. 5, stk. 5, og 6.233 I det følgende 

behandles disse ændringer mere indgående. 

                                                           
231 OECD/G20 BEPS: Action 7 (2015, Final Report), s. 15, pkt. 5. 
232 Id., pkt. 7. 
233 Id., pkt. 8. 
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4.2.1.1 Foreslåede ændringer til art. 5, stk. 5 

 

Den ændrede ordlyd til art. 5, stk. 5, ser ud således som vist i bilag 2. Endvidere ekspliciterer BEPS 

Action 7 i de foreslåede kommentarer, at tre kumulative betingelser skal opfyldes, førend der kan 

statueres fast driftssted efter art. 5, stk. 5 – se bilag 2.  

Oversættes de tre kumulative betingelser til dansk ser det ud som i bilag 2.  

Af ovenstående samt bilag 2 ses det, at fuldmagtskravet affattes anderledes, ligesom der tilføjes litra 

a-c, hvoraf litra b-c er decideret nye. Dette vil blive behandlet i det følgende.  

4.2.1.1.1 Ændringer til fuldmagtskravet 

 

Det nugældende fuldmagtskrav er affattet således: 

” … and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the 

name of the enterprise…” (egen fremhævelse).234 

Denne ordlyd foreslås i BEPS Action 7 ændret til følgende: 

” … habitually concludes contracts, or habitually plays the principal role leading to the 

conclusion of contracts that are routinely concluded without material modification by the 

enterprise…” (egen fremhævelse).235  

Herved ses det, at den første ordlyd, der alene nævner, at agenten ”sædvanligvis udøver fuldmagt til 

at indgå aftaler i foretagendets navn…” forlades til fordel for følgende: 1) ”sædvanligvis indgår 

aftaler”, eller 2) ”sædvanligvis spiller den vigtigste rolle, der fører til indgåelse af aftaler, som 

rutinemæssigt indgås af foretagendet uden væsentlige modifikationer”.  

Det ses, at den omformulerede ordlyd forlader vendingen ”har fuldmagt til at indgå aftaler i 

foretagendets navn” til fordel for ”sædvanligvis indgår aftaler”, selvom der i litra a stadig bibeholdes 

i ”foretagendets navn”. At vendingen nu hedder ”sædvanligvis indgår aftaler”, betyder, at der skeles 

til tilfælde, hvor agenten efter den relevante lovgivning, der omfatter aftaleindgåelse, anses for at 

have indgået en gyldig aftale.236 Samtidig angiver de foreslåede kommentarer også, at referencen til 

aftaler indgået ”i foretagendets navn” ikke begrænser anvendelsesområdet til aftaler, der bogstaveligt 

                                                           
234 Citeret fra OECD Model Convention with respect to Taxes on Income and Capital (2014), art. 5, stk. 5. 
235 OECD/G20 BEPS: Action 7 (2015, Final Report), s. 16. 
236 Id., s. 18 f., pkt. 32.4. 
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indgås i foretagendets navn.237 Dette læser vi som en videreførelse af ordlyden samt kommentarerne. 

Dette skyldes, at den nugældende ordlyd også hedder ”har fuldmagt til at indgå aftaler i 

foretagendets navn”, ligesom de nugældende kommentarer også nævner, at også agenter, der, selvom 

de ikke indgår aftaler i foretagendets navn, indgår aftaler, der er bindende for foretagendet, omfattes 

af bestemmelsen.238 I afsnit 3.4.1.4.2 fandt vi dog, at denne kommentar principielt udgjorde en 

ændring og ikke en præcisering til artikelteksten, hvorfor den ikke kunne tillægges selvstændig 

betydning i civil law-jurisdiktioner, hvilket fortolkningsstilen også viste i Zimmer SAS-dommen. 

Herudover omfatter den omformulerede ordlyd også agenter, der ”sædvanligvis spiller den vigtigste 

rolle, der fører til indgåelse af aftaler, som rutinemæssigt indgås af foretagendet uden væsentlige 

modifikationer”. Dette er en tilføjelse i forhold til den nugældende bestemmelses ordlyd. De 

foreslåede kommentarer til BEPS Action 7 ekspliciterer, at tilføjelsen tager sigte på situationer, hvor 

indgåelse af aftaler direkte hidrører fra de handlinger, som personen (agenten) udfører i den 

kontraherende stat på vegne af foretagendet, selvom – efter kildestatens nationale lov – aftalen ikke 

anses for indgået af agenten.239 Dette tager særligt sigte på den føromtalte skattemæssige strategi, 

hvor kontrakter lex fori ikke er gyldige aftaler i kildestaten, men desuagtet i det væsentligste 

forhandles i kildestaten, selvom de ”formelt set” godkendes og autoriseres i foretagendets domicilstat. 

Dette betyder også, at reglen indebærer en større grad af subjektivitet, når de nationale myndigheder 

skal vurdere retsforholdet. Dette kan endvidere forventes at medføre en væsentlig usikkerhed i 

retstilstanden, eftersom myndighederne i højere grad skal udøve et skøn i retsanvendelsen.  

Hvis vi indledningsvis anskuer de nugældende kommentarer, så har de i nogen grad det samme 

materielle indhold. De nugældende kommentarer nævner, at en person, der har fuldmagt til at 

forhandle alle en kontrakts detaljer og dele på en måde, der er bindende for foretagendet, kan siges at 

udøve denne fuldmagt i ”denne stat”, selvom kontrakten underskrives af en anden person i den stat, 

hvor foretagendet befinder sig, eller hvis den førstnævnte person ikke formelt har fået fuldmagt.240 

Ligeledes nævner kommentarerne også, at en agent, der, selvom agenten ikke har indgået en formel, 

bindende aftale, optager ordrer, som rutinemæssigt godkendes af det udenlandske foretagende, 

ligeledes kan siges at have en aktuel fuldmagt til at indgå kontrakter.241 Det, at de nugældende 

kommentarer nævner, at også aftaler, der rutinemæssigt godkendes af foretagendet, desuagtet agenten 

                                                           
237 Id., s. 20, pkt. 32.9. 
238 OECD’s kommentarerne til art. 5, stk. 5, pkt. 32.1 (nugældende). 
239 OECD/G20 BEPS: Action 7 (2015, Final Report), s. 19, pkt. 32.5. 
240 OECD’s kommentarer til art. 5, stk. 5, pkt. 32.1 og 33 (nugældende). 
241 Id. 
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ikke har indgået en formel, bindende aftale, omfattes, mener vi indicerer, at den omformulerede 

ordlyd i BEPS Action 7 blot har ført den nugældende kommentar op i artiklens ordlyd. At det dog 

ekspliciteres direkte i ordlyden, kan indebære en autoritativ blåstempling fra OECD’s side. Herved 

bliver reglen givetvis dét mere slagkraftig, eftersom kommentarerne udelukkende uddyber 

modeloverenskomsten. 

Nedenfor vil vi se på, hvilke ændringer tilføjelserne i litra a-c medfører til den gældende retstilstand. 

4.2.1.1.2 Tilføjelserne i litra a-c 

 

I den foreslåede nye ordlyd i BEPS Action 7 tilføjes der litra a-c. Heraf er litra a velkendt fra den 

nugældende ordlyd, eftersom den nævner ”aftalerne skal indgås i foretagendets navn”, hvorfor den 

således ikke medfører nogen ændring. 

Litra b-c, derimod, udtrykker tilføjelser i forhold til det nugældende regelsæt. Litra b udtrykker, at 

aftalerne – udover de kan indgås i foretagendets navn – også kan indgås med henblik på at overføre 

1) ejendomsretten til foretagendets ejendom, 2) retten til at anvende foretagendets ejendom 

(brugsretten) eller 3) retten til at anvende ejendom, som foretagendet besidder retten til at anvende 

(succession i foretagendets brugsret). Litra c udtrykker, at aftalerne ligeledes kan indgås med henblik 

på at omfatte en ret til levering af tjenesteydelser fra foretagendet. Dette, der må tilskrives at være en 

realitetsændring, betyder, at reglen vil kunne gennembryde visse kommissionærstrukturer, som hidtil 

har kunnet undslå sig reglen. Dog er den omformulerede ordlyd blevet udsat for kritik, da den risikerer 

at ramme for bredt, hvor blandt andet almindelige distributører risikerer at blive ramt.242 

De foreslåede kommentarer nævner, at formålet med litra a-c særligt er at omfatte aftaler, der ikke 

udelukkende indebærer en juridisk aftalebinding mellem foretagendet og tredjemænd.243 Heri ligger, 

at også kontrakter, der, selvom de ikke omfatter en juridisk aftalebinding, omfatter forpligtelser, som 

effektivt opfyldes af foretagendet, frem for personen der kontraktmæssigt er forpligtet dertil, omfattes 

af agentreglen.244 Som eksempel nævner kommentaren, at et kommissionærarrangement ligeledes vil 

omfattes, når det udenlandske foretagende direkte overfører ejendomsretten – eller brugsretten – til 

foretagendets ejendom i relation til opfyldelse af kontrakten mellem kommissionæren og 

                                                           
242 Jf. OECD/G20 BEPS: Action 7 (2015, Comments on Revised Discussion Draft), hvor BDI (Bundesverbands der 

deutschen Industrie) på s. 25 anfører, at reglen også risikerer at ramme væsentlige salgsstrukturer i almindelighed. 
243 OECD/G20 BEPS: Action 7 (2015, Final Report), s. 20, pkt. 32.7.  
244 Id., pkt. 32.7 & 32.8. 
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tredjemænd.245 Det ses altså, at et kommissionærarrangement ligeledes omfattes, selvom 

kommissionæren handler i eget navn og ikke kan forpligte det udenlandske foretagende over for 

aftaleparter i kildelandet. Dette skyldes, at der de facto finder en realopfyldelse sted fra det 

udenlandske foretagendes side, i og med foretagendet direkte – effektivt – overfører den relevante 

ejendomsret til kontraktens opfyldelse. Endelig fikserer de foreslåede kommentarer en tidsmæssig 

dimension, sådan at det for litra b’s anvendelsesområde ikke betinges, at foretagendets ejendom, der 

bruges til opfyldelse af det kontraktuelle indhold, ikke behøver at have tilhørt foretagendet på 

aftaleindgåelsestidspunktet.246 

Herved ses det også, at OECD i højere grad fokuserer på kontraktens genstand, og dermed dæmmer 

det op for meget af den fortolkningstvivl, der, som nævnt i afsnit 3.4.1.4.2, har ligget i, hvornår 

agenter kan siges at binde foretagendet efter national ret. Altså indgydes til et mere realt, neutralt 

kriterium, hvor forholdet i højere grad vurderes ud fra de faktuelle omstændigheder.  

Betingelsen for, at litra b-c finder anvendelse, er, at personen handler på vegne af foretagendet på en 

sådan måde, at de dele af kontrakten, der omfatter ejendomsretten eller brugsretten til det udenlandske 

foretagendes ejendom, opfyldes af dette foretagende – og ikke personen, der handler på dettes 

vegne.247 Vi læser særligt den foreslåede kommentar, som at den relaterer sig til art. 5, stk. 6. Dette 

kan forklares således, at hvis personen, der handler på foretagendets vegne, selv opfyldte 

forpligtelserne, ville det principielt indebære, at agenten havde driftsherrerisikoen, hvilket ville tale 

for en økonomisk uafhængighed i tråd med art. 5, stk. 6, samt det føromtalte i afsnit 3.4.2.2.2.  

Ordlydsændringen samt de forslåede kommentarer til de indførte litra b-c sigter derfor særligt på at 

dæmme op for den tidligere nævnte skattemæssige strategi, som OECD selv eksemplificerer i BEPS 

Action 7, og som endvidere blev nævnt ovenfor i afsnit 4.2. Herved vil reglen i højere grad dæmme 

op for kommissionærarrangementer, hvor kun provisionen – og ikke den reelle omsætning, 

kommissionæren skaber i kildestaten – kommer til beskatning i kildestaten, eftersom reglen nu ikke 

udelukkende tager sigte på den juridiske aftalebundethed (litra a) – men også de økonomiske realiteter 

(litra b-c), herunder foretagendets de facto direkte realopfyldelse af kontrakterne.  

                                                           
245 Id., pkt. 32.8.  
246 Id., pkt. 32.11. 
247 OECD/G20 BEPS: Action 7 (2015, Final Report), s. 20 f., foreslået kommentar, pkt. 32.10. Denne kommentar blev 

udsat for kritik i kommentarerne til høringsudkastet, hvor IAPT (International Alliance for Principled Taxation) 

foreslog, at OECD lod den foreslåede kommentar udgå, se Comments on Discussion Draft, s. 185. 
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4.2.1.2 Foreslåede ændringer til art. 5, stk. 6 

 

Som led i BEPS Action 7 foreslås den nugældende ordlyd af art. 5, stk. 6, ændret til den ordlyd, som 

fremgår af bilag 2. 

Det ses herved, at den nyformulerede bestemmelse komplet erstatter den nugældende ordlyd. 

Hvilke ændringer, dette indebærer, gennemgås i det følgende.  

4.2.1.2.1 Ændringer til den omfattede personkreds 

 

I den ændrede ordlyd ses det, at begrebet ”kommissionær” er blevet erstattet med det noget mere 

neutrale ”person”. Herved ses det, at OECD med ordlydsændringen særligt afbøder for noget af den 

fortolkningstvivl, der som beskrevet i afsnit 3.4.2.1.2 har eksisteret mellem de to retsinstitutter: civil 

law og common law. Det må derfor forventes, at afgrænsningen af personerne, der er omfattet af art. 

5, stk. 6, fremover ikke i lige så høj grad vil give anledning til fortolkningstvivl.  

4.2.1.2.2 Ændringer til uafhængighedskravet 

 

Som det fremgår af den foreslåede ordlyd i bilag 2, synes uafhængighedskravet prima facie at være 

identisk med det nugældende: ”personen handler inden for rammerne af sin sædvanlige 

forretningsvirksomhed”. Dog ekspliciterer ordlyden nu, at personen handler som en ”uafhængig 

agent” – og ikke en ”kommissionær”. Desuagtet dette har de nye kommentarer forladt den tidligere 

kommentar,248 der fordrede, at ”kommissionæren” var både økonomisk og juridisk uafhængig af 

foretagendet. Vi skal dog ikke direkte forlade os på, at de momenter, der spillede ind i bedømmelsen 

af den økonomiske og juridiske uafhængighed, ligeledes er udgået med BEPS Action 7. Dette skyldes 

nemlig, at BEPS Action 7 alligevel har bibeholdt de nugældende kommentarer,249 der indgår i 

momentbedømmelsen af den juridiske og økonomiske uafhængighed (pkt. 38-38.6).  

Dog skal der bides mærke i, at den ændrede ordlyd af bestemmelsen i forhold til tidligere udtrykker, 

at en person, der udelukkende – eller næsten udelukkende – handler på et foretagendes eller flere 

foretagenders vegne, med hvilke(t) personen er nært tilknyttet, herved ikke skal anses som en 

”uafhængig agent” i bestemmelsens forstand.250 Dette skal dog ikke tages til indtægt for, at den 

omstændighed, at en person ikke er nært tilknyttet det udenlandske foretagende, automatisk medfører, 

                                                           
248 OECD’s kommentarer til art. 5, stk. 6, pkt. 37 (nugældende). 
249 OECD/G20 BEPS: Action 7 (2015, Final Report), s. 24 f.  
250 Id., s. 25 f., pkt. 38.7.  
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at den pågældende kan opfattes som en ”uafhængig agent”, eftersom personen stadig ”skal handle 

inden for rammerne af sin sædvanlige forretningsvirksomhed”.251 Heri må forventes at ligge, at der 

stadig skal foretages den sædvanlige momentbedømmelse af, om der er tale om en ”uafhængig 

agent”, hvorfor alle omstændighederne skal tages i betragtning.  

Hvornår, der foreligger denne nære tilknytning til et foretagende, uddyber art. 5, stk. 6, litra b, 

yderligere.252 Her nævner litra b i starten den generelle definition,253 hvor ”et subjekt har kontrol over 

et andet” (vertikal forbindelse) eller ”begge er under kontrol af den samme person eller det samme 

foretagende” (horisontal forbindelse).254 Herved ses i kontrolbestemmelsen inkorporeret både et 

vertikalt samt horisontalt interessefællesskab. Dette minder til dels om LL § 2, stk. 1, der også 

omfatter et såvel vertikalt som horisontalt interessefællesskab.  

Endvidere nævner litra b, at en person under alle omstændigheder skal anses for at være nært 

beslægtet med et foretagende, hvis den ene råder over – direkte eller indirekte – mere end 50 % af det 

retmæssige ejerskab i den anden. Dette ejerskab kan, når der er tale om et kapitalselskab, være både 

i form 50 % af aktiekapitalen eller stemmerettighederne, hvorfor den bestemmende indflydelse, der 

knæsættes i bestemmelsen, i høj grad minder om LL § 2, stk. 2. Opfyldes dette kontrolkrav, anses 

betingelsen for interessefællesskab automatisk for at være opfyldt.255 Samtidig skal der erindres om, 

at det, at der skal medtælles i relation til indirekte ejerskab, medfører, at der ud fra et dansk synspunkt 

skal anvendes CIR nr. 82 af 29/5 1997.256 Endeligt skal det nævnes, at de foreslåede kommentarer 

nævner, at hvis det salg, der hidrører fra foretagender, med hvilke personen ikke indgår i et 

interessefællesskab med, udgør mindre end 10 % af den totale omsætning, så skal personen anses for 

handlende udelukkende på vegne af nært tilknyttede foretagender.257 

 

                                                           
251 Id. 
252 OECD/G20 BEPS: Action 7 (2015, Final Report), pkt. 38.9. 
253 Id., pkt. 38.10. 
254 Id., pkt. 38.11, der nævner, at interessefællesskabet ligeledes opfyldes, hvis en tredje part besidder mere end 50 % 

ejerskab eller råder over med end 50 % af stemmerne i både ”personens virksomhed” (kommissionæren) og 

foretagendet. 
255 Id.  
256 Se bilag 3.  
257 OECD/G20 BEPS: Action 7 (2015, Final Report), pkt. 38.8. 
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At kommissionærundtagelsen i art. 5, stk. 6, indeholder dette nye kontrolbegreb, bevirker ikke, at 

anvendelsesområdet af art. 5, stk. 7, tilsvarende indsnævres, hvilket de foreslåede kommentarer 

nævner.258  

4.2.2 Forslag B – ændring på art. 5, stk. 4 

 

I dette afsnit vil forslag B i BEPS Action 7, der tager sigte på at ændre ordlyden samt kommentarerne 

til den nugældende art. 5, stk. 4, samt indføre en ny antifragmenteringsregel, blive analyseret. 

Ideen bag dette forslag er, at hver af undtagelsesaktiviteterne i stk. 4 skal begrænses til aktiviteter, 

der kun er af forberedende eller hjælpende karakter. Man vil således adressere de BEPS-

betænkeligheder, der har ligget i litra a-d, såfremt de ikke har kunnet anses for at være i tråd med 

hensigten: nemlig at være af forberedende eller hjælpende karakter.259 Ligeledes har nogle lande 

fremført, at BEPS-betænkeligheder med stk. 4 giver muligheden for, at der kan fragmenteres på 

aktiviteterne mellem nærtstående parter.260 Derfor foreslås at underkaste art. 5, stk. 4-aktiviteterne en 

samlet forberedende eller hjælpende-betingelse samt at indføre en ny antifragmenteringsregel. Disse 

vil blive behandlet i det følgende. 

4.2.2.1 Foreslåede ændringer til art. 5, stk. 4 

 

Den ændrede ordlyd af art. 5, stk. 4, fremgår af bilag 4. Det kan ses, at alle litraerne bibeholdes. Det 

er litra e-f, der får slettet forberedende eller hjælpende sidst i disse litraer, hvorved forberedende eller 

hjælpende tilføjes som en afrunding – endelige betingelse – på samtlige litraer. 

4.2.2.1.1 Fra deeming provision til litra e-prøvelse 

 

Som vi behandlede i afsnit 3.3.1, har der hersket tvivl om, hvorledes art. 5, stk. 4, helt korrekt skulle 

forstås. Samtidig herskede der denne diskussion om, hvorvidt litra a-d var det, man kaldte deeming 

provisions, som ikke skulle vurderes i lyset af litre e – generalklausulen. Vi kom frem til, at de kunne 

tilskrives deeming provisions-status, hvilket der netop har været bekymring om, da man således har 

kunnet iklæde ikke rene forberedende eller hjælpende funktioner i litra a-d, hvilket beskrives i 

Revised Discussion Draft.261 

                                                           
258 Id., pkt. 38.12. 
259 Id., s. 28, pkt. 12. 
260 Id., pkt. 13. 
261 OECD/G20 BEPS: Action 7 (2015, Revised discussion draft), s. 21, pkt. 25. 
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Det ses af den i bilag 4 ændrede artikeltekst til stk. 4, at OECD har i sinde at ændre litra a-d’s karakter 

af at være deeming provisions. Vi diskuterede jo i afsnit 3.3.1, om de skulle underkastes en litra e-

prøvelse, hvilket vi fandt litra a-d ikke skulle. Denne gældende retstilstand vil OECD dæmme op for, 

ved at de vil underkaste hele stk. 4 en forberedende eller hjælpende-prøvelse – altså en tidligere litra 

e, hvorved den afsluttende passus bliver en conditio sine qua262 – en ufravigelig betingelse. Det ses 

nemlig, at ’’of a prepartory or auxiliary character’’ slettes i litra e samt litra f, hvorved alle litraerne 

underkastes den sluttelige forberedende eller hjælpende-prøvelse. Det vil sige, at den initiale hensigt 

med litra e i højere grad opnås, hvorved den er en generalklausul, der skal fange dé aktiviteter, der 

ikke fanges af litra a-d’s knap så varierede opregning. Litra e skal således løfte det, vi beskrev i afsnit 

3.3 som den komplementære mængde, som pkt. 23 til art. 5, stk. 4, på nuværende tidspunkt også 

adresserer. Litra f beholder også sin hensigt med, at man godt kan have en blanding – et miks – af de 

i litra a-e opregnede støtteaktiviteter.  

4.2.2.1.2 Ændret begrebsdefinition eller ren tautologi  

 

Til trods for formålet med denne forberedende eller hjælpende-prøvelse er at dæmme op for 

iklædningen af ikke rene støtteaktiviteter i litra a-d, accentuerede det en skarp kritik – eksempelvis 

International Alliance for Principled Taxation og International Tax Group,263 da der nu skal tages 

stilling til, hvornår noget er af forberedende eller hjælpende karakter. Det skulle der også førhen men 

kun i forhold til litra e og f. Ikke desto mindre har OECD valgt at fastholde den omformulerede 

artikeltekst. Virksomheder kan således ikke længere forvente, at de kan undtages ved de positivt 

opregnede eksempler, såfremt de ikke tillige førhen opfyldte generalklausulen – litra e – om 

forberedende eller hjælpende.  

Det, der sikrer en stk. 4-undtagelse, er således, hvornår en aktivitet kan kvalificeres som forberedende 

eller hjælpende mod almindelig kerneaktivitet – som behandlet i afsnit 3.3.2. Dette fandt vi ud af 

skulle underkastes en kvantitativ – væsentlig264 og en kvalitativ – betydelig – målestok. Det er på 

nuværende tidspunkt pkt. 24 i kommentarerne, der i vagt omfang udtrykker dette. Dette pkt. 24’s 

indhold omdirigeres nu til pkt. 21.1 i de nye kommentarer. Der udvides dog med pkt. 21.2.265 Pkt. 

21.2 nuancerer en smule på pkt. 24 – nu pkt. 21.1 – ved: 

                                                           
262 Ufravigelig betingelse, hvis manglende opfyldelse medfører, litra a-f ikke finder anvendelse (condition sine qua non). 
263 OECD/G20 BEPS: Action 7 (2015, Comments on discussion draft), annex 1, s. 397 ff., samt s. 437 ff. 
264 I relative termer og ikke absolutte, se afsnit 3.3.2. 
265 Der udvides også med pkt. 21’s sidste punktum. Dette relaterer sig dog til antifragmenteringsreglen. Denne regel 

beskrives i afsnit 4.2.2.2. 



60 

 

 ’’As a general rule, an activity that has a preparatory character is one that is carried on in 

contemplation of the carrying on of what constitutes the essential and significant part of the 

activity of the enterprise as a whole. »forberedende begrebsdefinition« […] An activity that has 

an auxiliary character, on the other hand, generally corresponds to an activity that is carried 

on to support, without being part of, the essential and significant part of the activity of the 

enterprise as a whole. »hjælpende begrebsdefinition«.’’ (egen fremhævelse).266 

Det kan formentlig siges, at preparatory og auxiliary udspaltes i to begrebsdefinitioner.267 Før 

defineredes de begge i forhold til, om de udgjorde en væsentlig og betydningsfuld del af foretagendets 

virksomhed i sin helhed, jf. pkt. 24 (nu pkt. 21.1). Virksomhed af forberedende karakter lader til at 

være den samme, da det fremgår, at den må betragtes (contemplation) i forhold til aktivitet, der 

konstituerer en væsentlig og betydelig del af foretagendets virksomhed i sin helhed. Om virksomhed 

af hjælpende karakter fremgår det, at denne ikke er en væsentlig og betydelig del af foretagendets 

virksomhed i sin helhed. Altså er OECD mere klar i afgrænsningen omkring hjælpende aktivitet, da 

det ikke skal udgøre en væsentlig og betydelig del, hvor forberedende aktivitet skal betragtes i forhold 

til, hvad der udgør en væsentlig og betydelig del. Samtidig fremgår det også, at hjælpende aktivitet 

er en aktivitet, der udføres som en supportfunktion. Ydermere nævnes det også i pkt. 21.2’s 2. 

punktum, at forberedende aktivitet ofte varer i kort tid. I pkt. 21.2’s 3-4 punktum nævnes dog, at det 

alligevel ikke behøver at være tilfældet, hvor der nævnes et eksempel med optræning af medarbejdere, 

der skal udføre byggeentreprisearbejde et andet sted, hvor træningen det første sted – trods en længere 

tidsperiode – skal anses for forberedende. 

Det kan fremføres, at denne minimale ændring i kommentarteksten synes at være en nem løsning, da 

intet forsøg på at forfine ordvalget er blevet udført. Det er derfor fremført, at det bærer præg af at 

basere sig på ren tautologi eller dobbeltkonfekt.268 Da der nævnes et eksempel, der gør, vi bedre kan 

spore os ind på arbejde af forberedende karakter, og dette må siges at forfine den forberedende 

aktivitet samtidig med, at den hjælpende karakter nuanceres i højere grad, ved at OECD er mere klar 

i deres ordbrug, mener vi alligevel ikke, ændringen indebærer ren tautologi. Vi kan derimod godt 

medgive, at OECD er sparsommelig i forhold til at definere stk. 4-aktivitet mod kerneaktivitet.  

 

                                                           
266 OECD/G20 BEPS: Action 7 (2015, Final Report), s. 30, pkt. 21.2. 
267 Se det ovenfor fremhævede. 
268 OECD/G20 BEPS: Action 7 (2015, Comments on revised discussion draft), s. 33 af BEPS Monitoring Group. 
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4.2.2.1.3 Stk. 4-aktivitet når det udføres for et foretagende  

 

Som vi kom ind på i afsnit 3.3.1 og bilag 1, fremgik det af pkt. 26 og pkt. 28 næstsidste-sidste 

punktum, at hvis et fortagende udøver aktivitet som i stk. 4, litra e, eller stk. 4, generelt, men dette 

udførtes for et andet foretagende, så ville bestemmelsen ikke finde anvendelse. Retten til denne stk. 

4-undtagelse tilkommer jo foretagendet, der har krav herpå og ikke dem, det overlades til.269 Denne 

findes nu i pkt. 21.3, 1-2. punktum, hvor det fremgår, at litra a-e relaterer sig til aktiviteter, der 

opretholdes af foretagendet alene. Det kan undre, at litra f ikke nævnes i pkt. 21.3, men det må følge 

pari passu,270 at denne også skal ses i dette perspektiv, om at denne litra f-undtagelse tillige skal 

opretholdes af foretagendet selv, hvis der ikke skal statueres fast driftssted.271 Man kan sige, at pkt. 

21.3 også vil gælde for litra f, da den gælder for litra a-e, og når litra f skabes fra litra a-e-aktivitet, 

vil kommentarerne implicit også gælde for litra f.  

4.2.2.1.4 De nye eksempler på litra a-d-undtagelser 

 

I de nye kommentarer ændres der også på eksemplerne i kommentarerne til de forskellige specifikke 

litraer – dvs. litra a-d – se bilag 5. Eksempelvis ses det, at dispositionskravet som behandlet i afsnit 

3.2.2 vitaliseres i litra b og c. 

Disse eksempler, der nævnes, bidrager til, hvad der skal forstås ved forberedende eller hjælpende 

karakter – som støttefunktioner. Alligevel må nogle af eksemplerne anses for at være noget 

indlysende, der tenderer mod plain vanilla-eksempler fremfor grænsetilfælde. 

4.2.2.1.5 Den sluttelige kommentar til stk. 4 

 

Om denne ændring i BEPS Action Plan 7-pakken skal slutteligt nævnes, at OECD stadig vil lade 

muligheden – for at anvende formuleringen, som den er nu – stå åben. I det afsluttende pkt. 30.1 i 

kommentarerne nævnes det nemlig, at nogle lande betragter aktiviteterne, der i forvejen er opregnet 

i stk. 4, for ’’intrinsically preparatory or auxiliary’’. 

                                                           
269 Se eksemplet i bilag 1 om tekstil- og courierforetagendet. 
270 Hvorfor litra f rangerer lige med litra a-e. 
271 Selvfølgelig alt andet lige hvor der bortses fra det primære og sekundære kriterium. 
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Denne ventil, OECD har valgt at holde åben i pkt. 30.1, skal ses i forbindelse med 

implementeringsmulighederne. Det kan nemlig skulle ses i forhold til ’’compatibility clauses’’ i det 

multilaterale instrument. Se nærmere herom i afsnit 5.2.1.2.1.  

4.2.2.2 Ny antifragmenteringsregel  

 

I litra f har vi en regel, der tillader en kombination af de under litra a-e nævnte formål, dog forudsat 

at virksomheden, der er resultat af disse kombinationer, er af forberedende eller hjælpende art. Det 

forholder sig imidlertid således, at når en undtagelse gives, skabes der som regel også 

misbrugstilfælde. Af denne grund har vi på nuværende tidspunkt pkt. 27.1 i kommentarerne – som 

litra f-værn – der drejer sig om anvendelsen af litra f, når der er tale om fragmentering af aktiviteter. 

Pkt. 27.1 finder dog kun anvendelse, når der er tale om ’’an enterprise’’ – altså kun én virksomhed, 

der fragmenterer komplementerende og sammenhængende virksomhedsaktiviteter, hvorfor 

misbrugsværnets standhaftighed kan betvivles.272 Man vil således øge værnets styrke ved, at den ikke 

alene skal dreje sig om ét foretagende men også ’’closely related enterprises’’.273  

4.2.2.2.1 Antifragmenteringsreglen samt ”closely related enterprises” 

 

Denne nye antifragmenteringsregels ordlyd, der således er en undtagelse til undtagelsen (stk. 4), hvor 

vi er tilbage i hovedreglen, kommer til at lyde, som det formuleres i bilag 4. 

Det ses, at stk. 4 altså ikke finder anvendelse på et fast forretningssted, der benyttes eller opretholdes 

af et foretagende, hvis dette foretagende – eller et nærtbeslægtet foretagende – foretager 

forretningsvirksomhed på samme sted eller et andet sted i kildestaten, når sådan 

forretningsvirksomhed konstituerer komplementerende funktioner, der er en del af et 

sammenhængende. Det forudsætter, at et af stederne, hvor aktiviteterne udføres, i forvejen har et fast 

driftssted efter art. 5 eller den samlede aktivitet ikke er af forberedende eller hjælpende karakter. 

Ligeså beskriver det nye pkt. 30.2 i kommentarerne dette: 

’’ For paragraph 4.1 to apply, however, at least one of the places where these activities are 

exercised must constitute a permanent establishment or, if that is not the case, the overall 

activity resulting from the combination of the relevant activities must go beyond what is merely 

preparatory or auxiliary .’’ (egen fremhævelse).274 

                                                           
272 OECD/G20 BEPS: Action 7 (2015, Final report), s. 39, pkt. 14-15. 
273 Især henset til hvor nemt det er blevet at lave subsidiaries.  
274 OECD/G20 BEPS: Action 7 (2015, Final report), s. 40, pkt. 30.2, in fine. 
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Når man skal undersøge, hvad der ligger i nærtbeslægtede virksomheder – closely related enterprises 

– som artikelteksten formulerer det, nævner pkt. 30.3 i kommentarerne: 

‘’The concept of “closely related enterprises” that is used in paragraph 4.1 is defined in 

subparagraph b) of paragraph 6 of the Article (see paragraphs 38.8 to 38.10 below).’’275 

Det ses, at OECD har indskrænket begrebet en smule, da det først gik under associated enterprises, 

hvilket mange interessenter syntes var for bredt.276 Af pkt. 30.3 fremgår det, at det skal fortolkes 

konformt med stk. 6 om kommissionærundtagelsen, som nævnt i afsnit 4.2.1.2.2, hvorfor pkt. 38.8-

38.10 også aktualiseres. Litra b nævner i starten den generelle definition,277 hvor ”et subjekt har 

kontrol over et andet” (den vertikale forbindelse) eller ”begge er under kontrol af den samme person 

eller det samme foretagende” (den horisontale forbindelse).278 Herved ses i kontrolbestemmelsen 

inkorporeret både et vertikalt samt horisontalt interessefællesskab. Som vi kom ind på i afsnit 

4.2.1.2.2, minder det til dels om LL § 2, stk. 1, der også omfatter et såvel vertikalt som horisontalt 

interessefællesskab.  

Det kan undre, at der ikke i pkt. 30.3 til stk. 4 i kommentarerne refereres til 38.11 men kun til og med 

38.10, når 38.11 tillige er et punkt, der vedrører stk. 6, litra b, som stk. 4’s ’’closely related 

enterprises’’ jo skal fortolkes efter. Herfor må det tale for, at alle stk. 6, litra b’s kommentarer må 

være i spil, hvorfor pkt. 38.11 også må antages at gælde.  

4.2.2.2.2 Eksempler på stk. 4.1’s anvendelsesområde 

 

I pkt. 30.4 nævnes to eksempler på den ny stk. 4.1.-regel – eksempel A og eksempel B. Disse kan ses 

i bilag 6.  

Eksemplerne skal være med til at belyse, hvad der ligger i komplementerende og sammenhængende. 

Disse fremførte eksempler, der er meget konkrete, er altså et kasuistisk forsøg på at beskrive, hvad 

der skal forstås ved begreberne. Imidlertid tilbagestår der så også mange tvivlstilfælde. Hvad, der 

egentlig skal forstås ved komplementerende og sammenhængende, kunne der ønskes en klar 

definition på.279 Altså må det alligevel efterlade et vist rum til udfyldelse i administrativ- og 

                                                           
275 Id., pkt. 30.3.  
276 OECD/G20 BEPS: Action 7 (2015, Revised discussion draft), se eksempelvis s. 31 og 34. 
277 OECD/G20 BEPS: Action 7 (2015, Final Report), pkt. 38.10. 
278 Id., pkt. 38.11, der nævner, at interessefællesskabet ligeledes opfyldes, hvis en tredjepart besidder mere end 50 % 

ejerskab eller råder over med end 50 % af stemmerne i både ”personens virksomhed” og foretagendet. 
279 Således eksempelvis i OECD/G20 BEPS: Action 7 (Comments on Revised Discussion Draft), s. 20, 26 og 46.  
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domstolspraksis. Ydermere kan antifragmenteringsreglen bære præg af at bakke op om princippet om 

force-of-attraction, hvor overenskomstens kildeland inddrager al indkomst, der har sin kilde i denne 

stat, under beskatningen, blot fordi betingelserne for et fast driftssted er opfyldt. Dette er ellers i 

OECD-regi forsøgt forhindret i art. 7, stk. 1, 2. punktum og pkt. 12 i kommentarerne til art. 7.280   

4.2.3 Praktiske konsekvenser af BEPS Action 7 

 

I dette afsnit vil vi forsøge at elaborere på de praktiske konsekvenser, som ændringerne, der følger 

med BEPS Action 7, der blev behandlet ovenfor i henholdsvis afsnit 4.2.1 og afsnit 4.2.2, må 

forventes at få. Vi vil blandt andet komme med et par generiske eksempler samt vurdere hvilke 

sektorer, der potentielt fremover vil blive omfattet af det ny regelsæt.  

Først vil vi vurdere de praktiske konsekvenser af ændringerne på art. 5, stk. 5, og 6, hvorefter vi vil 

vurdere konsekvenserne med ændringerne af art. 5, stk. 4, samt den ny antifragmenteringsregel.  

Et eksempel, hvor den ændrede art. 5, stk. 5, ville få indvirkning på et arrangement, der ikke tidligere 

ville blive omfattet af regelsættet, skal her nævnes. Dette kan illustreres som nedenfor. 

 

 

Selskab B anses for at udgøre en afhængig agent ud fra afhængighedsvurderingen i art. 5, stk. 6, og 

antages ikke at opfylde betingelserne for at få fast driftssted efter art. 5, stk. 1. Endvidere har Selskab 

                                                           
280 Id., eksempelvis s. 2 og 48. Se også Niels Winther-Sørensen: Beskatning af international indkomst, s. 198 f.  
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A, der er hjemmehørende i Land A, en distributionsaftale med Selskab B. Efter denne aftale indgår 

Selskab B aftaler på vegne af foretagendet med kunder i Land B, men i eget navn, hvorfor Selskab A 

heller ikke retligt bindes over for tredjemænd i Land B. Dog er der mellem Selskab A og Selskab B 

indgået en separat aftale, hvor Selskab A forpligter sig til at levere varer direkte til kunder i Land B, 

uagtet hvilke vilkår Selskab B har forhandlet disse til.  Altså opfyldes kontrakterne de facto effektivt 

af hovedforetagendet (Selskab A) – en realopfyldelse finder sted. Kommissionærarrangement vil ikke 

under det nugældende regelsæt bevirke, at hovedforetagendet (Selskab A) ville få fast driftssted i 

Land B, da aftalerne ikke indgås i Selskab A’s navn, jf. art. 5, stk. 5, ligesom at aftaleindgåelserne i 

Land B ikke er retligt bindende for Selskab A, jf. de nugældende kommentarers pkt. 32.1. Efter det 

ny regelsæt, derimod, vil der opstå fast driftssted i kildestaten (Land B), da hovedforetagendet 

(Selskab A) direkte overfører ejendomsretten til foretagendets ejendom til tredjemand (kunden) i 

Land B, jf. den foreslåede art. 5, stk. 5, litra b, og de foreslåede kommentarers pkt. 32.8, og Selskab 

B spiller derfor den vigtigste rolle, der fører til indgåelse af aftaler, som foretagendet rutinemæssigt 

indgår uden modifikationer. Altså ses det, at BEPS Action 7 således rammer kommissionær-

strukturen, fordi der fremover fokuseres på den effektive opfyldelse (reale hensyn) og herved de 

faktiske omstændigheder – og derved er det uden betydning, at der ikke lex fori er indgået en juridisk 

bindende aftale i kildelandet.  

Et eksempel, hvor den ændrede art. 5, stk. 6, ville få indvirkning på et arrangement, der tidligere ville 

være omfattet af kommissionærundtagelsen, skal ligeledes nævnes. 
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Selskab A, der er hjemmehørende i Land A, indgår i samme koncern som Selskab B, der 

repræsenterer Selskab A samt øvrige foretagender (X) i kildelandet, Land B. Efter det nugældende 

regelsæt vil der her skulle foretages en uafhængighedsvurdering efter art. 5, stk. 6, hvor 

uafhængighedsmomenterne er oplistet i de nugældende kommentarers pkt. 38-38.6, hvor der er tale 

om en samlet momentbedømmelse. I eksemplet repræsenterer Selskab B flere foretagender, er ikke 

underlagt detaljerede instrukser med hensyn til arbejdets udførelse, bærer selv driftsherrerisikoen 

samt handler inden for rammerne af sin sædvanlige erhvervsvirksomhed. Disse momenter vil trække 

i retning af en uafhængig agent efter art. 5, stk. 6, i det nugældende regelsæt. Efter det ny regelsæt vil 

Selskab B anses for handlende udelukkende på ét foretagendes vegne, hvis selskabet er nært tilknyttet 

med et eller flere foretagender, og herefter vil agenten ikke blive anset som uafhængig. Art. 5, stk. 6, 

litra b, nævner i denne henseende, at et kommissionærselskab er nært tilknyttet, hvis der eksempelvis 

er vertikal forbindelse (kontrol). Hermed vil Selskab B i eksemplet allerede anses for handlende 

udelukkende på det ene foretagendes vegne (Selskab A) – og derved blive anset som en afhængig 

agent – desuagtet det også repræsenterer flere foretagender i kildelandet. Altså ses det, at kontrol over 

et datterselskab direkte afkræfter, der kan være tale om en uafhængig agent efter den omformulerede 

kommissionærundtagelse i art. 5, stk. 6, selvom datterselskabet også repræsenterer andre foretagender 

i kildelandet, og der efter uafhængighedsmomenterne anses at foreligge juridisk og økonomisk 

uafhængighed. Herved risikerer kontrol over datterselskaber (kommissionærselskaber) potentielt at 

bevirke, at der herefter statueres fast driftssted efter art. 5, stk. 5, såfremt betingelserne herfor er 

opfyldt. 

Derfor kan det forventes, at den ændring, BEPS Action 7 medfører til kommissionærundtagelsen, får 

betydning for virksomheders kommercielle forretningsstrategier. Det bliver øjensynligt sværere at 

udvide indtjeningsmarginen ved vertikale integrationsstrategier i værdikæden, hvor distributører 

(repræsentanter) opkøbes, eftersom dette direkte afkræfter, der kan være tale om en uafhængig agent 

efter den ny art. 5, stk. 6. Ligeledes må det forventes, at de kommissionærarrangementer, der blev 

nævnt i det første eksempel, besværliggøres fremover, da det ikke længere tillægges betydning, om 

agenten retligt kan binde sit hovedforetagende.   

Ændringerne af art. 5, stk. 5, og 6, må forventes at betyde, at multinationale selskaber vil revurdere 

deres forretningsstrategi, således at der ikke uønsket statueres fast driftssted. Særligt må disse 
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ændringer forventes at få indflydelse på den mobile arbejdsstyrke, der repræsenterer multinationale 

selskaber globalt.281 

En branche, der særligt må forventes at blive ramt af den ændrede art. 5, stk. 5, og 6, kunne være 

medicinalindustrien. I denne branche bruges tit kommissionærstrukturer, hvor kommissionærer 

sælger produkter i eget navn på vegne af et foretagende, der ejer produkterne.282 

Endvidere, hvis der skal peges på en branche, der er særligt disponeret for at få fast driftssted efter 

den ændrede art. 5, stk. 5, og 6, kan nævnes virksomheder inden for energi- og ressourcebranchen. 

Her indgås der ofte kontrakter om levering af råvarer, der indeholder langsigtede terminer – 

eksempelvis 20 år – som andrager meget store beløb – eksempelvis flere milliarder – og som også 

ofte er national vigtighed.283 Her kan store energiselskaber – som eksempelvis Gazprom – opleve en 

usikkerhed i, hvad der ligger i ’’… habitually plays the principal role leading to conclusion of 

contracts…’’, hvilket benævntes ’’material elements’’ i option B i Revised Discussion Draft, i forhold 

til hvor sådanne elementer af kontrakten indgås.284 Sådanne store kontrakter, der kan bestå i flere 

hundrede sider, bliver ofte forhandlet i forskellige lande, alt efter hvor de kontraherende parter er 

lokaliseret. Kontrakter på disse størrelser – givet ved et potentielt stort skattetilsvar – er noget, de 

forskellige lande, kontrakterne forhandles i, gerne vil have del i, hvorfor der skabes usikkerhed for 

sådanne virksomheder. Det afhænger dog af hyppighedskravet, selvom det skal ses i relation til 

virksomhedens egenarten i form af entreprisearbejde, som beskrevet i afsnit 3.4.1.3. Derfor er det 

også vigtigt, som beskrevet i afsnit 5.2.1.3, at der udformes bedre gensidige aftaleprocedurer, så en 

reel dobbeltbeskatning, som det nye regelsæt ved Action 7 kan medføre, ligeledes undgås. 

Et eksempel, hvor den ændrede art. 5, stk. 4, ville få indvirkning på en struktur, der ikke tidligere 

ville blive omfattet af regelsættet, skal også nævnes. Vi har illustreret dette nedenfor: 

                                                           
281 Ernst & Young: BEPS Is Broader Than Tax: Practical Business Implications of BEPS, s. 35.  
282 Ernst & Young: Examining the impact of BEPS on the life sciences sector – Overview of select BEPS final reports 

and timing of implementation, s. 10. 
283 OECD/G20 BEPS: Action 7 (Comments on Revised Discussion Draft), s. 136 ff. 
284 Id., s. 137. 
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Som det fremgår af figuren, er Selskab A hjemmehørende i Land A. I dette eksempel, modsat de 

tidligere, er der ikke noget selskab i Land B. Selskab A overfører løbende varer til et varehus, a, i 

Land B for hurtigt at kunne ekspedere kunder, C, i Land B. Disse kunder, C, bestiller varerne direkte 

hos Selskab A men modtager selvsamme varer fra a i deres eget land. Det forudsættes, at varehuset, 

a, i Land B, enten ejes af Selskab A eller står til dettes disposition og denne er tilstrækkelig.285 Selskab 

A er udelukkende en onlinebutik, hvoromkring hele virksomheden er centreret. Tillige stammer 

Selskab A’s største ophav til omsætningen fra Land B – en med andre ord rimelig etbenet virksomhed. 

Efter det nugældende regelsæt vil Selskab A undgå fast driftssted i Land B efter stk. 4, litra a eller b. 

Dette er deeming provision-fritaget, da undtagelseslitraerne normerer manglende kvalifikation af fast 

driftssted for Selskab A i Land B. Dette, at Selskabet A kan undslå sig stk. 1 gennem en stk. 4-

fritagelse, er uagtet, at stedet – a – ikke kan siges at være af hjælpende eller forberedende art, hvilket 

det jo de facto ikke er, men som det de jure – qua opregnet i litra a-b – er. 

Den ændrede stk. 4 ændrer dog på dette, hvorved litra a-b underkastes den sluttelige passus, så det nu 

rent faktisk, trods opregnet som undtagelse, alligevel skal vurderes i forhold til forberedende eller 

hjælpende karakter. Vi skal således vurdere aktiviteten i a i forhold til Selskab A for at vurdere, om 

der er tale om kerneaktivitet over for forberedende eller hjælpende. Eftersom der for Selskab A’s 

vedkommende er tale om en centreret onlinedel i Land A på et tilnærmelsesvis etbenet marked i Land 

                                                           
285 Se afsnit 3.2.2 om dispositionskravet. 
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B, må det vurderes, at der er tale om en betydelig og væsentlig del af Selskab A’s virksomhed, da det 

er indenfor formålet, samt at en stor del af Selskabs A’s omsætningsophav stammer fra a i Land B.286 

Lad os nu se på den sidste ændring i Action 7 – nemlig stk. 4.1: den ny antifragmenteringsregel. Det 

kan illustreres som nedenfor vist: 

 

Det kan ses, at Selskab A er hjemmehørende i Land A. Selskab (A) er hjemmehørende i Land B. 

Selskab A besidder 51 % ejerskab i Selskab (A). Den måde, der opereres på, er, at kunderne, C, 

hjemmehørende i Land B, besøger stedet (a), der tilhører Selskab (A), hvor de finder ud af, hvordan 

varerne skal tilpasses dem. På baggrund af dette bestiller kunderne online hos Selskab A i Land A, 

hvor der produceres nøje i overensstemmelse med ordrerne. Disse færdigproducerede varer sendes til 

Selskab A’s varehus, a, i Land B, så kunderne kan hente deres bestilte varer. Herudover producerer 

Selskab A også nye udstillingsvarer, der sendes til Selskab (A)’s varehus, (a), i Land B. Der er således 

tale om et marked i Land B, hvor der for at komme ind i stk. 4-undtagelserne er blevet fragmenteret 

mellem parter. Denne blanding af aktiviteter, såfremt der kun var Selskab A, ville medføre, at der 

ville være tale om fragmentering af komplementerende og sammenhængende virksomhedsaktivitet, 

                                                           
286 Se afsnit 3.3.2. 
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hvor litra f-værnet287 i pkt. 27.1 til stk. 4 i det nugældende regelsæt ville finde anvendelse, hvorved 

stk. 4-undtagelse ikke ville kunne opnås. Det er derfor Selskab (A) er blevet oprettet, der er under 

kontrol af Selskab A, så der manøvreres uden om pkt. 27.1, da der fragmenteres på parter.  

Efter den ny antifragmenteringsregel i stk. 4.1 udvides pkt. 27.1’s anvendelsesområde til, at der også 

skal tages stilling til nærtbeslægtede virksomheder, som Selskab (A) er for Selskab A, da der ved 

nærtbeslægtet tænkes på stk. 6, litra b og pkt. 38.8-38.10 (11)288 i kommentarerne. Herved må 

kontrolbestemmelsen, ligesom eksemplet oven for om kommissionærreglen, være tilstede ved 51 % 

ejerskab. Der er tale om eksempel b i pkt. 30.4 i kommentarerne, ligesom i bilag 6, hvorved 

’’afsmitningseksemplet’’ – eksempel a – ikke er i spil her. Det, at der ikke kan opnås 

undtagelsesbeskyttelse i stk. 4, bevirker ikke nødvendigvis, at Selskab A og Selskab (A) får faste 

driftssteder, da dette nu må vurderes efter stk. 1 – se afsnit 3.2, hvorved fast driftssted a og (a) 

potentielt kan komme på tale. Eventuelt kan a eller (a) lukkes, så det tilbageværende faste 

forretningssted – a eller (a) – kan stk.4-undtages, hvis der faktisk er tale om forberedende eller 

hjælpende.  

Disse ændringer til stk. 4 sammen med den ny stk. 4.1 må forventes at betyde, at multinationale 

selskaber vil revurdere deres forretningsstrategi, ligesom med stk. 5-6, således at der ikke uønsket 

statueres fast driftssted. Man kunne særligt tænke, at disse ændringer ville få indflydelse på 

multinationale virksomheder med en online del eller med et decentraliseret, funktionelt netværk. 

Onlinevirksomheder, eksempelvis online tøjvirksomheder, skaber al omsætningen igennem 

onlinedelen, hvorfor et varelager – for hurtigt at kunne ekspedere ordrer – i et land, virksomheden 

har mange kunder i, kan risikere at konstituere en betydelig og væsentlig del, hvorved stk. 4-

undtagelsen udgår, ved at der ikke er tale om rent forberedende eller hjælpende støtteaktivitet. Dette 

er til trods for, at et sådant hurtigt ekspederende varehus jo er en ren udleveringsfunktion efter litra 

b, som herved også kunne tænkes at være forberedende eller hjælpende, men som dog ikke er det, når 

det spejles i hovedforetagendets kerneaktivitet. Store onlinevirksomheder som Amazon, Zalando osv. 

kan dermed risikere at skulle revurdere deres gruppelogistik ved deres tilstedeværelse globalt set.289 

Præcis denne situation lader til at være, hvad OECD intenderede, da dette også adresseres i BEPS’ 

                                                           
287 Litra f fordi der kombineres litra a-e-aktiviteter: nemlig litra a- og b-aktivitet.  
288 Se afsnit 4.2.2.2.1. 
289 Eksempelvis Amazons ‘’Global Fulfillment Center Network’’-strategi (MWPVL International – Leadership in Supply 

Chain and Logistics Consulting). Amazon har oprettet sådanne ekspeditionscentraler i Sverige – Stockholm og 

Göteborg. 
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Action 1 om den digitale økonomi. Heraf fremgår det, at tilstedeværelsen af et stort lokalt varehus, 

hvortil der er tilknyttet et væsentligt antal medarbejdere, der arbejder med at oplagre og udlevere 

onlinesolgte varer til kunder, vil medføre fast driftssted efter det ny regelsæt.290  

Antifragmenteringsreglen vil også ramme onlinevirksomheder, hvis disse har flere varehuse, 

kundeservicecentraler m.m. i samme jurisdiktioner. Denne vil generelt kunne ramme alle 

virksomheder, der har decentraliseret sine støtteaktiviteter i et land.  

Det er dog stadig på nuværende stadie usikkert at spå om, hvad den reelle praksis vil blive, da 

reglernes ordlyd skal behandles på tværs af lande. Dette, at flere lande skal tage stilling til ordlyden, 

vil kunne skabe en inkonsistent anvendelse af reglerne. Dette behandles også i afsnit 5.2.1. Det vil 

også blive interessant at se, hvordan Danmark, der eksempelvis, som nævnt i afsnit 3.3.3, har tillagt 

beslutningskompetencen stor værdi i relation til stk. 4, vil gribe den nyformulerede stk. 4 an. Meget 

tyder dog på, at det vil blive nødvendigt for mange multinationale virksomheder at revurdere deres 

eksisterende forretningsmodeller, hvorved skatterisikoen for tærskeloverskridelse, som kan føre til, 

der statueres faste driftssteder, nøje må overvejes. Denne opgave bliver en del lettere for 

virksomheder med ’’in-house’’ kvalificerede skatteteams, hvorimod små- og mellemvirksomheds-

segmentet – SMV – formentlig vil opleve den største opgave i relation til at vurdere deres strukturer 

i lyset af de nye regler – se mere i afsnit 5.2.1.3.  

Samlet set må Action 7’s konsekvens siges at være ret væsentlig. De virksomheder, der affødte BEPS-

projektet i første instans, rammes, men tillige rammes – som en ”kollektiv straf” – virksomheder med 

reelle hensigter – nemlig bona fide-virksomhederne.291 

Man kunne dog stille sig undrende over for, om BEPS Action 7 er tilstrækkelig prospektiv, da latente 

BEPS-betænkeligheder stadig vil bestå. Skatteplanlægningsmæssigt kan man tale om det rindende 

vands princip, hvorved der vil findes vej ved lækager, der meget vel, i relation til BEPS Action 7, kan 

være veje, der endnu ikke er blotlagt. Skattemisbrugsværn vil derfor som oftest vise sin 

tilstedeværelse efter misbrugstilfælde. I relation til Action 7 kan vi komme på et par steder, der ikke 

er tænkt forud, hvorved legal skatteplanlægning, der stadig er BEPS-betænkelig, kan tilrettelægges. 

                                                           
290 G20/OECD: BEPS Action 1 (Final report, 2015), s. 12. Det beskrives, at sådanne onlinevirksomheder netop har til 

formål hurtigt at kunne ekspedere kunder. 
291 Som Svensk Næringsliv udtaler i kommentarerne til ‘’Revised Discussion Draft’’ for Action 7: ‘’Our concern, however, 

is that the proposed measure will not only target BEPS concerns but will also affect traditional businesses with a 

dramatic increase in PEs as a result…’’ (kan lokaliseres på www.svensknaringsliv.se) 
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Man kunne også kalde det en modus operandi – fremgangsmåden, der blot ændres.292 Det ene 

manglende indsatspunkt, hvorved det rindende vands princip vil kunne udfolde sig, er i relation til 

jurisdiktioners mangel på samspil. Det andet er i relation til begrebet nærtbeslægtet virksomhed 

(closely related enterprise).  

En måde, hvor det vil kunne tænkes, at multinationale virksomheder vil kunne manøvrere udenom 

antifragmenteringsreglen, er, at der ville kunne fragmenteres på jurisdiktioner og ikke i samme 

jurisdiktion, da fragmenteringen opregnes pr. jurisdiktion og ikke en radius eksempelvis. Et land som 

Ungarn, der grænser op til 7 nabolande,293 gør, at der egentligt kunne fragmenteres 7 stk. 4-aktiviteter 

på disse 7 lande, der endda er inden for en mindre radius, end hvad der kunne udføres i et stort land 

som Tyskland. Dette kan være en vej at gå for visse virksomheder, hvad angår antifragmenterings-

reglen. Denne tankegang kunne ligeledes benyttes inden antifragmenterings-reglen, hvis man ikke 

benyttede muligheden for at fragmentere på parter. Det kommer dog også an på, hvor virksomheden 

opererer, da samme fordelagtighed ikke ville kunne opnås for eksempelvis Danmark, da vi ikke på 

samme måde tangerer med mange lande.  

Nedenstående figur viser, hvorledes der kunne fragmenteres på jurisdiktioner. Det forudsættes, at 

hver af de fragmenterede aktiviteter er af hjælpende eller forberedende karakter i tråd med den ny stk. 

4 – især a i Land A, da den minder om ovenstående eksempel på den ny stk. 4. Figuren er alene for 

illustrative formål, da det ikke nødvendigvis kan betale sig økonomisk set med en sådan struktur. 

Figuren tager netop afsæt i et land som Ungarn. 

Det kan ses, at hvis virksomheden var hjemmehørende i Land E, der på kortet ville være Polen, kunne 

virksomheden, såfremt den ønskede at fragmentere sammenhængende og komplementerende 

virksomhedsdele, fragmentere på de omkringliggende lande – Land C, Land G, Land H og Land I og 

i landet, hvor kunderne er – Land A.   

                                                           
292 Ligesom Jens Wittendorff i SU.2016.34: Nyt armslængdeprincip. Der argumenteres for, at et sæt (mobile) kriterier for 

indkomstallokeringen efter TP-Guidelines og de nye Actions 8-10 blot er udskiftet med et andet. Det er nemlig nu 

funktionerne, der skal udflyttes, mens risici og immaterielle aktiver kan forblive i højskattelande, dvs. at ‘’modus 

operandi’’ er vendt på hovedet. Han når frem til, at der ironisk nok skabes mulighed for en mere potent 

skatteplanlægning, idet en udflytning af personfunktionerne mod immaterielle aktiver ikke udløser exit-beskatning. 
293 Slovenien, Kroatien, Serbien, Rumænien, Ukraine, Slovakiet og Østrig. 
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Den anden måde, hvor der kunne manøvreres udenom antifragmenteringsreglen294 eller opnås stk. 6-

kommissionærundtagelse, er i forhold til nærtbeslægtede virksomheder, der skal ses i relation til stk. 

6, litra b. Det lader nemlig ikke til, at stk. 6, litra b eller dennes respektive kommentarer tager sigte 

på, hvis virksomheder går sammen om samme formål: at oprette et kommissionærselskab. Herved vil 

man kunne opnå spredning af kontrollen, så man ’’i grunden’’ har kontrol som gruppe – men ikke 

kontrol i relation til bestemmelsen. Det vil dog afhænge af, hvad der skal forstås ved pkt. 38.10’s 3. 

punktum: ’’… virtue of a special arrangement’’.295 Til at starte med – i Revised Discussion Draft – 

kunne en sådan spredning af kontrol ikke udmøntes på to joint venture-parter, da det i stk. 6, litra b 

hed: ’’… at least 50 per cent of the…’’, hvorved et 50/50 joint venture var indarbejdet i 

                                                           
294 Fordi bestemmelsen finder anvendelse, hvis nærtbeslægtet, jf. stk. 6, litra b. 
295 Tankerne falder på ejeraftaler (aktionæroverenskomster).  
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kontrolbestemmelsen. I Final Report hedder det nu: ’’… more than 50 per cent…’’, hvorfor 

spredningen af kontrollen i joint venture selskaber fra 50/50-forholdet og nedefter vil kunne undslå 

sig stk. 6, litra b. Dette er illustreret i figuren nedenfor, hvor ejerkredsen er udvidet – med et joint-

venture – til Selskab A og B, hvor de ejer i 50 %-forhold, hvilket yderligere kan spredes ved at 

inddrage Selskaber X… i ejerkredsen. Det er forudsat, at der ud fra momentbedømmelsen tillige 

foreligger uafhængighed – altså både juridisk og økonomisk uafhængighed. Tillige antages det, at 

omsætning med virksomheder, Selskab D repræsenterer, som Selskab D ikke er nærtbeslægtet med, 

andrager over 10 %, jf. stk. 6, litra a, in fine og pkt. 38.8 i de nye kommentarer.  

 

Ligesom at de nye kommentarers pkt. 38.10 nævner ”virtue of a special arrangement…”, der kan 

være et usikkerhedsmoment, hvis der skal ske spredning af kontrollen, består der tillige usikkerhed i 

det konciperende aspekt for stk. 6, litra b. Ejusdem generis-maksimen, hvorefter en generel 

definition kan anvendes på forhold af samme slags som det beskrevne, kunne nemlig tale for, at stk. 

6, litra b’s anvendelsesområde er bredere end beskrevet. Heroverfor står expressio unius est 
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exclusio alterius-maksimen, hvor ekspliciteringen af en ting fører til eksklusionen af en anden, 

hvilket kunne tale for, at anvendelsesområdet for stk. 6, litra b er præcist som formuleret. 

På samme måde som man ved omvendte juletræer indsatte mellemholdingreglen,296 så aktierne, trods 

over 10 % ejerskab, der ville være datterselskabsaktier, bliver porteføljeaktier, skulle man have 

iagttaget, hvad der derfor virksomheder imellem kan aftales. Man kan sige, at misbruget her kunne 

blive det modsatte af ’’omvendte juletræer’’, da der ved omvendte juletræer arbejdes mod 10 %-

grænseoverskridelse, hvor der i denne forbindelse kunne spekuleres i ikke at overskride 50 %-

kontrolkravet, hvorved joint-venture-selskaber kunne være en løsning. På den måde kan en 

objektiviseret regel i højere grad skabe nye incitamenter til skattetænkning. 

4.3 Ændring eller præcisering 
 

Ovenfor blev det behandlet, hvilke ændringer BEPS Action 7 bevirker til den nugældende 

subjektkvalifikation, hvilket relaterede sig til vores andet undersøgelsesspørgsmål samt første led af 

vores hovedproblemformulering. I dette afsnit vil vi afrunde på, om BEPS Action 7 medfører en 

ændring eller præcisering til den nugældende subjektkvalifikation, hvilket relaterer sig til vores tredje 

undersøgelsesspørgsmål. 

Om BEPS Action 7 medfører en ændring eller præcisering, er en relevant diskussion, da BEPS Action 

7 ikke giver anledning til implementeringsovervejelser i dansk ret, dersom actionplanen udelukkende 

indebærer en præcisering af den gældende retstilstand. Dette skyldes, at den dynamiske 

fortolkningsstil, der i nogen grad synes at have vundet hævd i dansk skatteret,297,298 kan anvendes til 

at lægge senere kommentarer og artikeltekster til grund ved fortolkningen af ældre 

dobbeltbeskatningsoverenskomster.  

Forudsætningen for, der er tale om en præcisering, og der således kan anlægges en dynamisk 

fortolkning, er dog, at de nyere kommentarer hhv. artikeltekster ikke indebærer substansændringer.299 

Dette taget i betragtning, synes der dog at være tilslutning til, at en dynamisk fortolkning, der baserer 

sig på senere udkomne artikeltekster eller kommentarer, som udelukkende præciserer retstilstanden, 

                                                           
296 Se mere herom Aage Michelsen et al.: Lærebog om indkomstskat, s. 842 ff. 
297 Se særligt Højesterets meget kontroversielle dom i den såkaldte Texaco-sag (TfS 1993,7 H), Højesterets dom af 18. 

december 1992, j.nr. I 323/1991. Det sensationelle i dommen var, at Højesteret lagde vægt på en dynamisk 

fortolkningsstil, hvorved kommentarerne, der var blevet til efter indgåelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten 

med USA i 1948, tillagdes betydning. 
298 Af norsk højesteretspraksis kan endvidere nævnes den såkaldte Sølvik-dom (HR-2008-00727-A), sak nr. 2007/1636. 
299 Dette ses i pkt. 35 i introduktionen til OECD’s modeloverenskomst (2014). 
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alene kan opnå retskildemæssig værdi af et supplerende fortolkningsmiddel efter Wiener-

konventionens art. 32.300  

Efter vores opfattelse adresserer BEPS Action 7 implementeringsovervejelser i dansk ret, da Action 

7 medfører, at visse strukturer (kommissionærstrukturer) samt aktiviteter (hjælpende og 

forberedende) fremadrettet vil føre til etableringen af et fast driftssted, og derfor indebærer BEPS 

Action 7 en decideret substansændring (realitetsændring) – og kan således ikke alene være udtryk for 

en præcisering af retstilstanden, jf. pkt. 35 i introduktionen til modeloverenskomsten (2014). Af denne 

årsag bliver det relevant at behandle, hvilke implementeringsmuligheder der eksisterer i dansk ret i 

relation til at vedtage ændringerne, der følger med BEPS Action 7.  

4.4 Delkonklusion 
 

Vores andet og tredje undersøgelsesspørgsmål lød således: 

’’Hvordan vil BEPS-projektets Action Plan 7 kunne ændre på den nugældende subjektkvalifikation?’’ 

og 

’’Medfører Action Plan 7 en ændring eller en præcisering til den gældende retstilstand?’’ 

I relation til, hvordan BEPS Action 7 ændrer på den nugældende subjektkvalifikation af agentreglen 

i art. 5, stk. 5, kunne vi konkludere, at fuldmagtskravet stod over for en ændring. Her ændredes 

artikelteksten sådan, at også agenter, der spiller den vigtigste rolle, der fører til indgåelse af aftaler, 

som rutinemæssigt indgås af foretagendet uden væsentlige modifikationer, fremadrettet vil kunne 

omfattes af reglen. Dette ændrede fuldmagtskrav syntes i nogen grad at have videreført den 

nugældende kommentars pkt. 32.1 til den nyformulerede artikeltekst. 

Herudover kunne vi konkludere, at der med tilføjelserne i litra b-c i højere grad lægges vægt på 

kontraktens genstand, herunder de økonomiske omstændigheder. Dette skyldtes, at der ikke i samme 

grad som tidligere lægges vægt på den juridiske aftalebinding lex fori i kildelandet men i stedet de 

faktuelle omstændigheder. Derfor lægges der altså fremadrettet vægt på, om foretagendet overfører 

ejendomsretten henholdsvis brugsretten (litra b) eller stiller tjenesteydelser til rådighed (litra c) i 

                                                           
300 Aage Michelsen: Fortolkning af dobbeltbeskatningsoverenskomster samt den retskildemæssige status for 

kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst, Festskrift til Ole Bjørn, s. 365, hvor det anføres: ”… er det 

efterhånden den herskende opfattelse, at kommentarerne [efter indgåelsen af en dobbeltbeskatningsoverenskomst] 

højst kan opnå retskildestatus som supplerende (sekundære) fortolkningsmidler i henhold til art. 32”.  
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relation til opfyldelse af de af kommissionæren (agenten) i kildelandet indgåede kontrakter i eget 

navn.  

Samtidig kunne vi konkludere, at kommissionærundtagelsen stod over for en ændring. Her indsattes 

det mere neutrale begreb ”person” om potentielle kommissionærer, uafhængige repræsentanter etc., 

hvilket fandtes at kunne dæmme op for en del af den fortolkningstvivl, reglen har givet anledning til 

i hhv. civil law- og common law-retsinstituttet. Endvidere fandtes det, at der med reglen indføres et 

nyt kriterium, hvorefter kommissionærer anses for handlende udelukkende på et eller flere 

foretagenders vegne og derved bliver anset for en afhængig agent, hvis der foreligger vertikal eller 

horisontal forbindelse mellem et foretagende og et kommissionærselskab.  

Endeligt kunne vi konkludere, at ændringen af agent- og kommissionærreglen må forventes at få 

indflydelse på visse kommissionærstrukturer, der hidtil har kunnet undslå sig reglen, enten fordi 

kommissionærerne har handlet i eget navn eller ikke endeligt indgået aftaler på foretagendets vegne. 

Herved må særligt medicinalindustrien, der i vid udstrækning benytter sig af kommissionær-

strukturer, og energi- og ressourceindustrien, hvor kontrakterne, der indgås her, ofte forhandles i flere 

jurisdiktioner, forventes at skulle tage bestik af det ny regelsæt.  

BEPS Action 7 ændrede også på art. 5, stk. 4-undtagelsesbestemmelsen. Vi fandt frem til, at stk. 4’s 

litra a-f nu skal underkastes den sluttelige passus, hvor litraerne – trods positivt opregnet – skal 

undersøges for, om støtteaktiviteten er af forberedende eller hjælpende karakter, da litraerne ikke 

længere er deeming provision-undtaget. Litra a-d er således udformet på samme måde som før, men 

de skal nu også vurderes i forhold til forberedende eller hjælpende karakter, som kun litra e-f skulle 

førhen, da det ekspliciteredes i disse litraer. Denne vurdering, der skal foretages, skal behandle 

kerneaktivitet mod forberedende eller hjælpende aktivitet. Før defineredes både forberedende og 

hjælpende i forhold til, om de udgjorde en væsentlig og betydningsfuld del af foretagendets 

virksomhed i sin helhed. Det gør forberedende aktivitet stadig, men det nævnes, at hjælpende aktivitet 

ikke er en væsentlig og betydningsfuld del af foretagendets virksomhed i sin helhed. Samtidig 

nuanceres forberedende aktivitet med et eksempel.  

En ny regel, antifragmenteringsreglen, indførtes også med Action 7 efter stk. 4-undtagelsen. På denne 

måde kan en stk. 4-undtagelse undergraves af stk. 4.1, selvom aktiviteten isoleret set er af 

forberedende eller hjælpende karakter i tråd med den ny stk. 4. Antifragmenteringsreglen tager nemlig 

sigte på en udvidelse af anvendelsesområdet for pkt. 27.1 i kommentarerne, da fragmentering nu også 

skal ses i forhold til closely related enterprises efter art. 5, stk. 6’s litra b om kontrol. Reglen kommer 
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således i spil, når et af stederne for de nærtbeslægtede virksomheder, hvor der fragmenteres, allerede 

konstituerer et fast driftssted, eller når den samlede aktivitet går længere end aktivitet af forberedende 

eller hjælpende karakter. 

Vi fandt frem til, at multinationale virksomheder, med et online element, som har store 

ekspeditionscentraler rundt i verden, skal revurdere deres forretningsstrategi eller gruppelogistik efter 

den ny stk. 4. Tillige skal virksomheder med et decentraliseret funktionelt netværk vurdere, om dette 

går længere end forberedende eller hjælpende aktivitet efter antifragmenteringsreglen. 

Det lader altså til, at regelsættet finjusterer, så BEPS-betænkeligheder kommes bedre til livs, men 

virksomheder med reelle hensigter – bona fide – rammes tillige heraf. Det følger dog af det rindende 

vands princip, at nye muligheder skabes, da modus operandi – fremgangsmåden – tilpasses. 

I relation til, om BEPS Action 7 indebar en ændring eller præcisering til den gældende retstilstand, 

nåede vi til den konklusion, at Action 7 adresserer implementeringsovervejelser i dansk ret, da Action 

7 medfører, at visse strukturer samt aktiviteter fremadrettet vil føre til etablering af faste driftssteder, 

hvorfor regelsættet – Action 7 – indebærer en decideret substansændring (realitetsændring) – og ikke 

en præcisering af retstilstanden.  

5. Implementeringsmuligheder  
 

Ovenfor blev det behandlet, hvilke ændringer BEPS Action 7 afstedkommer til den nugældende 

modeloverenskomst. I relation til at besvare vores fjerde undersøgelsesspørgsmål, omkring hvilke 

implementeringsmuligheder BEPS Action 7 har i et dansk perspektiv, har følgende afsnit til hensigt 

at behandle mulighederne for implementering af BEPS Action 7 i dansk ret. Samtidig har afsnittet 

også til hensigt at besvare vores femte undersøgelsesspørgsmål om, hvilket samspil der er mellem 

BEPS Action 7 og EU-retten.  

Af denne grund vil vi nedenfor i afsnit 5.1 behandle muligheden for implementering i dansk ret ud 

fra et dansk forfatningsretligt perspektiv, herunder den processuelle samtykkeregel i GRL § 19, stk. 

1, 2. pkt., som både en bi- og multilateral konventions tiltrædelse følger. Dette afsnit vil tillige 

diskutere, om der kan blive tale om en afgørelsesharmonisering. I afsnit 5.2 vil vi behandle det 

nuværende stadie for udviklingen af et multilateralt instrument, som er foreslået i BEPS Action 15. 

Endelig vil vi i afsnit 5.3 behandle, hvilket samspil der er mellem Action 7 og EU-retten.  
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5.1 Implementering af BEPS Action 7 i dansk ret ved traktatindgåelse, 

herunder afgørelsesharmonisering  
 

Som beskrevet i afsnit 3.1 er OECD’s modeloverenskomst udelukkende en paradigmeskabende 

skabelon. Derfor er modeloverenskomsten ikke udtryk for en folkeretlig forpligtelse. Som følge af, 

at modeloverenskomsten ikke er en folkeretlig forpligtelse, får opdateringen af art. 5, der følger med 

BEPS Action 7, heller ikke øjeblikkelig virkning i Danmark. Altså vil den opdaterede 

modeloverenskomst først få virkning, når den lægges til grund ved udformningen af vores 

dobbeltbeskatningsoverenskomster. Derfor har dette afsnit til hensigt at klarlægge det danske 

udgangspunkt for traktatindgåelse.  

At ændringerne, der følger med BEPS Action 7, ikke bliver en øjeblikkelig aktualitet, skyldes, at 

Danmark har indgået omtrent 70 dobbeltbeskatningsoverenskomster,301 og hvis ændringerne skal 

blive en egentlig realitet, er den ene mulighed, at Danmark vil skulle genforhandle alle de indgåede 

dobbeltbeskatningsoverenskomster. Denne implementeringsmulighed, der omfatter en 

forfatningsretlig behandling, vil vi nu drøfte. 

5.1.1 Proceduren for dansk traktatindgåelse – GRL § 19, stk. 1, 2. pkt.  

 

Siden 1994 og fremefter har indgåelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne fulgt principperne i 

GRL § 19. Først og fremmest er det regeringsprærogativet i GRL § 19, stk. 1, 1. pkt., der nævner, at 

kongen handler på rigets vegne i mellemfolkelige anliggender. Dette, der stadig står som et historisk 

levn i grundloven, betyder egentlig, at regeringen handler på rigets vegne i mellemfolkelige 

anliggender, eftersom regeringsformen, der fastlægges i GRL § 2, er indskrænket-monarkisk, hvorfor 

dette heller ikke indebærer en personlig beføjelse for regenten.302 At der ved grundlovsændringen i 

1953 ikke skete en udtømmende opregning af kongens (regeringens) funktioner, kan særligt tilskrives 

Max Sørensens forslag – i sit responsum – til udformningen af bestemmelsen.303 

Selvom GRL § 19, stk. 1, 1. pkt., således henlægger kompetencen til at handle på rigets vegne i 

mellemfolkelige anliggender til regeringen, kan regeringen ikke indgå forpligtelser, til hvis 

                                                           
301 Jf. Skatteministeriets rapport fra 2014: Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely, s. 21.Tillige 

nævner rapporten også, at de danske dobbeltbeskatningsoverenskomster i det væsentligste følger den samme 

systematik, idet de baserer sig på OECD’s modeloverenskomst, omvendt hos Peter Loft i Festskrift til Aage 

Michelsen, s. 286.  
302 Jf. hertil Jens Peter Christensen et al.: Dansk Statsret, s. 57. 
303 Se Max Sørensen, Responsum vedrørende de problemer, der knytter sig til grundlovens § 18 til Forfatnings-

kommissionen, pkt. 21-22, hvor ordlyden er blevet netop det, som Max Sørensen foreslog i sit responsum. 
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opfyldelse Folketingets medvirken er nødvendig, jf. GRL § 19, stk. 1, 2. pkt. Heri ligger et egentligt 

samtykkekrav fra Folketinget, når regeringen ønsker at indgå internationale forpligtelser, hvis 

opfyldelse forudsætter, at Folketinget vedtager nye lovregler.304 I praksis vil Folketingets samtykke 

altid påkræves ved indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster, eftersom gennemførelsen af 

disse i national ret i reglen sker ved inkorporering,305 hvor det i en lov bestemmes, at pågældende 

traktat gælder i Danmark. Samtidig påkræves Folketingets samtykke også ved opsigelse af tidligere 

dobbeltbeskatningsoverenskomster med henblik på at indgå nye.306 

På trods af denne formelle, forfatningsretlige procedure forløber indgåelsen i praksis langt mere 

smidigt. Indgåelsesforhandlingerne foregår nemlig sådan, at Skatteministeriet forhandler 

dobbeltbeskatningsoverenskomster på Danmarks vegne.307 Efter endte forhandlinger mellem 

Danmark og den kontraherende stat, vil der fra dansk side blive taget forbehold for Folketingets 

efterfølgende godkendelse308. Herefter kan regeringen (skatteministeren), der som følge af 

regeringsprærogativet i GRL § 21 kan lade fremsætte lovforslag for Folketinget, fremsætte forslaget 

som et regeringsforslag i Folketinget om, at dobbeltbeskatningsoverenskomsten indgås.  

Efter endt lovforslagsbehandling i Folketinget, træder dobbeltbeskatningsoverenskomsten i kraft, når 

den er kundgjort (indført) i Lovtidende, der for traktaters vedkommende indføres i afdeling C. Dette 

følger af Lovtidendelovens309 § 3, 1. pkt., hvorefter offentliggørelse igennem Lovtidende bliver den 

bindende bekendtgørelsesform.310 

Denne processuelle kompetencenorm i GRL 19, stk. 1, 2 pkt., indebærer en noget langsommelig 

indgåelsesprocedure, som kan virke som en noget sendrægtig proces, hvis vi skal genforhandle alle 

vores dobbeltbeskatningsoverenskomster med henblik på at lægge den opdaterede 

modeloverenskomst, som BEPS-projektet medfører, til grund. Af samme grund foreslås i BEPS 

Action 15 at tiltræde en multilateral konvention, således vi ikke skal genforhandle hver eneste 

                                                           
304 Henrik Zahle.: Dansk forfatningsret, s. 386. 
305 Se Jens Peter Christensen et al.: Dansk Statsret, s. 195. 
306 Henrik Zahle: Dansk forfatningsret, s. 387, anderledes i Forfatningskommissionen 1953, s. 30, der nævner: ”Det er 

således gældende praksis, at det ikke er nødvendigt at forelægge ophævelse af traktater for Rigsdagen, hvis dette sker 

efter overenskomst med de øvrige signatarmagter”. 
307 Peter Koerver Schmidt et al.: International Skatteret, s. 24. 
308 Id.  
309 Lov nr. 608 af 24/06/2008. 
310 Selvom Grundlovens § 22, 2. pkt., pålægger regeringen en pligt til at sikre, at lovene kundgøres, indeholder loven ikke 

regler omkring kundgørelsesmåden, hvorfor dette er overladt til regering og folketing, som har medført, at 

kundgørelsesmåden siden 1870 har været fastlagt ved Lovtidendeloven, jf. hertil Jens Peter Christensen et al.: Dansk 

Statsret, s. 148. 
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dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvilket således kun vil kræve folketingssamtykke til én multilateral 

konvention. Denne behandles nedenfor i afsnit 5.2. Denne konvention vil, ligesom hvis der skulle 

genforhandles de bestående dobbeltbeskatningsoverenskomster, kræve Folketingets samtykke i tråd 

med det i nærværende afsnit gennemgåede.  

5.1.2 Ekskurs – afgørelsesharmonisering  

 

Endeligt skal det bemærkes, at der til trods for denne dualistiske opfattelse, hvor international ret 

udelukkende kan blive en del af det nationale retssystem ved traktatindgåelse, undertiden tales om en 

praktisk monisme.311 Med dette menes, at international ret kan fungere som en national retskilde, 

selvom en international traktat ikke er blevet ratificeret i dansk ret. GRL § 19, stk. 1, nævner nemlig 

intet om, i hvilket omfang international ret kan anvendes, eller om traktater i visse tilfælde har forrang 

over eksempelvis en lov.312 Hertil kan yderligere nævnes ekskurs,313 som Henrik Zahle omtaler som 

det forhold, at anden national ret bruges som retskilde i dansk ret – dette både i form af anden national 

lovgivning men også afgørelses- og domstolspraksis.  

Altså kan der godt – desuagtet den dualistiske opfattelse, hvor den internationale ret skal ratificeres i 

dansk ret via traktatindgåelse – være grundlag for at anse retssystemet for en art praktisk monisme, 

hvorved sammenhængen mellem den internationale ret og danske ret ikke nødvendigvis er strengt 

dualistisk. Som eksempel på denne ekskurs kunne eksempelvis nævnes den norske Høyesterettdom 

– Dell-dommen.314 I dommen udtaler dommer Utgård blandt andet følgende: 

”Dommen gjeld eit kommisjonshøve, og det er tale om faktiske omstende som i stor grad er 

parallelle med dei i vår sak. Conseil d’Etat legg til grunn at ein kommisjonær ikkje kan binde ein 

kommittent i høve til tredjemann i meininga etter konvensjonen, men har ein tilleggsmerknad” 

(præmis 52). (fra HR-2011-02245-A) 

”Etter det opplyste har det i mange andre stater vore gjort tilsvarende vurderingar som oss om 

skatteplikt for Dell. Det går fram av tingrettsdommen at Dell-konsernet har tilsvarande avtalar i 

15 statar, utan at nokon av dei andre har meint at kommisjonsordninga gav grunnlag for fast 

driftsstad i kommisjonærstaten” (præmis 53). (fra HR-2011-02245-A) 

                                                           
311 Henrik Zahle: Dansk forfatningsret, s. 360.  
312 Id., s. 361.  
313 Id., s. 375. 
314 HR-2011-02245-A (sak nr. 2011/755). 
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Herved ses det, at der i hvert fald i norsk højesteretspraksis er blevet lagt vægt på udfaldet af 

tilsvarende tvister ved udenlandske domstole. Altså synes dommen at give udtryk for, at der i norsk 

ret kan tales om en ekskurs i form af en afgørelsesharmonisering, hvor der tages højde for udfaldet i 

andre stater; herved anvendes også anden national ret som retskilde i intern ret.  

Derfor kan det sandsynligvis forventes, at også danske domstole vil tage højde for udfaldet af 

tilsvarende tvister omkring kvalifikationen af det faste driftssted, som har været til prøvelse hos 

udenlandske domstole. Herved kan der egentlig blive tale om en ekskurs, hvor udfaldet af 

udenlandske domme og afgørelser, der har behandlet samme spørgsmål, bruges som retskilde i dansk 

intern ret. Altså kan der – desuagtet den langsommelige procedure med genforhandling af gældende 

dobbeltbeskatningsoverenskomster, så de baserer sig på den opdaterede modeloverenskomst som 

følge af BEPS-projektet – måske forventes at opstå denne ekskurs, hvor nationale domstole kan 

forventes at tillægge udenlandske afgørelser og domme retskildemæssig værdi i Danmark. Ydermere 

– hvis afgørelserne fra de udenlandske rekursorganer og dommene fra de udenlandske domstole 

baserer sig på den opdaterede modeloverenskomst som følge af BEPS-projektet – vil den 

retskildemæssige værdi af, at de danske domstole kan forventes af basere sig på de udenlandske 

afgørelser og domme som led i ekskurs, blive, at den ændrede subjektkvalifikation, der følger med 

BEPS Action 7, indirekte ”indrammes” i dansk praksis. Det er dog mest sandsynligt, at ekskursen 

kan blive en aktualitet, når der eksisterer ratificerede dobbeltbeskatningsoverenskomster med 

nogenlunde samme ordlyd, hvorfor ekskursen nok snarere kan tillempe ved hhv. skærpelse eller 

lempelse af BEPS’ nye ordlyd, end at den finder vej til dansk praksis – uagtet vi ikke har ratificeret 

den nye ordlyd.  

5.1.3 SEL § 8, stk. 2 – afgørelsesharmonisering som følge af det modificerede territorial-

princip  

 

Endeligt skal der i relation til den omtalte ekskurs, herunder doms- og afgørelsesharmonisering, 

erindres om, at skattemyndighederne også vil basere sig på udenlandsk praksis i kraft af det 

modificerede territorialprincip i SEL § 8, stk. 2, som indebærer en fuld eksemptionslempelse.315 

Reglen indebærer, at selskaber, der har etableret sig i en anden stat gennem et fast driftssted, ikke 

skal medregne indtægter og udgifter herfra i den danske indkomstopgørelse. Årsagen til, de danske 

                                                           
315 Se om det modificerede territorialprincip i SEL § 8, stk. 2, Aage Michelsen: Lærebog om indkomstskat, s. 784 f., samt 

hos Peter Koerver Schmidt et al.: International skatteret, s. 50. Om hvordan reglen forholder sig til EU-retten, herunder 

etableringsfriheden, se Thomas Rønfeldt i SU 2010, 177. 
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skattemyndigheder kan forventes at lade sig basere på udenlandsk praksis, skyldes, at der således ikke 

risikerer at opstå en asymmetri i beskatningsgrundlaget. Dette kan forklares ved et eksempel. Hvis et 

foretagende efter dansk ret anses for at have etableret et fast driftssted i en kildestat, mens etableringen 

ikke anses at udgøre et fast driftssted efter kildestatens regler, vil det principielt føre til, at indkomsten 

hverken beskattes i kildelandet ej heller i Danmark (double non-taxation). Dette skyldes, at 

territorialprincippet i SEL § 8, stk. 2, indebærer, at indkomsten, der oppebæres i kildelandet, ikke skal 

indgå i den danske indkomstopgørelse, ligesom at kildestaten ikke vil have intern hjemmel til at 

beskatte indkomsten, eftersom der ikke efter dette lands lovgivning anses at foreligge fast driftssted. 

Derfor må det forventes, at skattemyndighederne i fremtiden vil læne sig op af udenlandsk praksis 

for, hvornår udlandet statuerer fast driftssted, så der opstår symmetri i beskatningsgrundlaget.316 

Hermed kan det ny regelsæt, der følger med BEPS Action 7, altså også forventes at få indirekte 

virkning i dansk ret, som følge af at de danske skattemyndigheder vil ensarte sig den udenlandske 

praksis for, hvornår der anses at foreligge fast driftssted, dersom der ikke skal opstå asymmetri – 

kvalifikationskonflikt317 – landene imellem. 

5.2 Implementering af BEPS Action 7 gennem Action 15 
 

I afsnit 5.1 behandlede vi, hvorledes den ændrede subjektkvalifikation med Action 7 i BEPS-projektet 

kunne implementeres på almindeligvis i dansk intern skatteret. Det er dog vigtigt at bide mærke i, at 

det multilaterale instrument, der behandles i dette afsnit, følger den ovenfor i afsnit 5.1 gennemgåede 

procedure. Vi gennemgik nemlig i afsnittet ovenfor den almindelige mulighed for traktatindgåelse i 

dansk ret. Herudover blev den såkaldte ekskurs samt afgørelsesharmonisering som følge af SEL § 8, 

stk. 2, behandlet. 

Dette afsnit vil belyse det multilaterale instrument – som multilateral konvention – der blandt andet 

særligt har fokus på Action 7. Afsnittet behandler det forventede indhold af det multilaterale 

instrument, da en dansk ratificeringsprocedure følger ovenstående traktatindgåelsesproces.  

 

 

                                                           
316 Se også Vicki From Jørgensen & Ines Bigaard i SR.2015.21. 
317 Se endvidere SEL §§ 2 A, B og C. 



84 

 

5.2.1 Action 15 – developing a multilateral instrument to modify bilateral tax treaties  

 

Når der forefindes et så stort antal dobbeltbeskatningsoverenskomster sammenlagt med, at de fleste 

er bilaterale og dermed ikke multilaterale, aktualiserer det et redskab, der kan inkorporere BEPS-

initiativerne på en effektiv og pragmatisk måde. Det er lettere at følge traktatindgåelsesproceduren 

på én multilateral aftale end mange bilaterale. Det er dette, Action Plan 15, om det multilaterale 

instrument i BEPS-projektet er et forsøg på. Action 15 er således et modsvar til den sendrægtighed, 

der kan ligge i, at landene skal indgå og forhandle et virvar af bilaterale dobbeltbeskatnings-

overenskomster. Det vil sige et modsvar til genforhandling ved tillægsprotokoller af alle de af 

Danmark indgåede bilaterale dobbeltbeskatningsoverenskomster. 

5.2.1.1 Rapporten om et multilateralt instrument 

 

Rapporten til Action 15 nævner i præamblen, at landene, der deltager i BEPS-projektet, er gået med 

til at etablere en ad hoc group (”the group”) som mandatar,318 der således skal udarbejde selve det 

multilaterale instrument.319 Formålet med denne gruppe er, at den skal udvikle dette multilaterale 

instrument, der skal gøre det nemt at modificere bestående bilaterale dobbeltbeskatnings-

overenskomster med de igennem BEPS-projektet udrullede initiativer, hvoraf Action 7’s indflydelse 

på subjektkvalifikationen på det faste driftssted har vores interesse – som nævnt i 

problemformuleringen.320 Præamblen nævner, at gruppen har beslutningskompetence ved 

plenarmøder. 

Overordnet konkluderer den endelige rapport – 2015 Final Report – ligesom interimrapporten i 2014, 

at et multilateralt instrument er ønskværdigt og reelt muligt, trods det ikke er den mest farbare vej, 

hvad angår de tekniske aspekter.321 

Endvidere nævner pkt. 26, at det multilaterale instrument skal undersøges i forhold til EU-retten og 

andre relevante multilaterale aftaler inter alia, hvorfor vi også vender blikket herimod i afsnit 5.3.322 

Der kan også skabes usikkerhed ved en eventuel implementering, hvis forhandlingen trækker ud. 

                                                           
318 Mandatet fremgår af ’’Mandate for the Development of a Multilateral Instrument on Tax Treay Measures to Tackle 

BEPS’’-rapporten. I afsnit B i pkt. 7 fremgår hovedelementerne i det til gruppen tilsagte mandat, hvilket uddybes i de 

efterfølgende punkter. 
319 OECD/G20 BEPS: Action 15 (2015, Final Report) s. 11 – se tillige s. 10. 
320 Id., s. 11. 
321 Id., s. 10, samt s. 18 f. Se tillige 2014-rapporten. 
322 OECD/G20 BEPS: Action 15 (2015, Final Report) s. 23. 
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Virksomheder skal gerne prompte kunne indrette sig efter det ny regelsæt.323 Af mere teknisk karakter 

skal også bestemmelserne eller artiklerne isoleret set ensartes, da der landene imellem er variationer 

i ordlyd af samme artikler324 – eller anden divergerende fortolkning af ækvivalent ordlyd. Pkt. 29 

beskriver derfor, at der er vedlagt et anneks til den endelige rapport, der adresserer nogle af de mere 

tekniske udfordringer. Dette anneks er således blevet udarbejdet af eksperter indenfor international 

skatte- og folkeret.  

5.2.1.2 Rapportens vedlagte anneks  

 

I det vedlagte anneks adresseres blandt andet forholdet mellem et multilateralt instrument og 

bilaterale dobbeltbeskatningsoverenskomster som ovenfor nævnt. I pkt. 16 i annekset lægges vægt 

på, at det multilaterale instrument – som fuldbyrdelseselement for BEPS-projektet – ikke afløser alle 

artiklerne i bestående dobbeltbeskatningsoverenskomster, hvorfor visse bestemmelser vil stå 

uændret.325 Derfor må det nærmere samspil undersøges. Dette samspil kan udspaltes til bilaterale 

aftaler, der foreligger forinden effektuering af det multilaterale instrument, og heroverfor dem der 

ligger efter det multilaterale instruments effektuering.  

5.2.1.2.1 Forholdet mellem det multilaterale instrument og bilaterale aftaler  

 

Afsnit A.1.2.2 i annekset behandler bilaterale dobbeltbeskatningsoverenskomster, der ligger inden 

det multilaterale instruments effektuering. I pkt. 17 i afsnit A.1.2.2 beskrives, der er to måder at 

overkomme samspillet på. Samspillet kan enten eksplicit defineres i det multilaterale instrument, 

ligesom det kan blive dikteret af folkerettens almindelige regler.326 På trods af at 

Wienerkonventionens art. 30 regulerer anvendelse af successive traktater om samme emne, hvilket 

det multilaterale instrument må tilskrives at være, og art. 30, stk. 3, dikterer, at når to regelsæt 

kolliderer på samme område, følger det af lex posterior derogat legi priori, at det seneste i tid hersker, 

beskriver pkt. 19 i annekset, at forholdet til tidligere dobbeltbeskatningsoverenskomster kan løses 

ved inklusion af ”compatibility clauses”.327 Der var en snert af dette i afsnit 4.2.2.1.5 om den nye 

formulering af forberedende eller hjælpende virksomhed, hvor lande, der per se anså de oplistede 

typer af virksomhed for forberedende eller hjælpende, kunne bibeholde den nuværende 

                                                           
323 Id., pkt. 27. 
324 Id., s. 21, pkt. 23. 
325 Id., s. 31, pkt. 16. Dette følger af pacta sunt servanda i folkeretten. 
326 Id., pkt. 17. 
327 Id., s. 32, pkt. 19 – se også s. 31, pkt. 18. 
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formulering.328 Rationalet bag sådanne compatibility clauses eller conflict clauses, der i øvrigt er en 

almindelig fremgangsmåde i folkeretten, er at sikre et klart optegnet samspil. Philip Noes kalder dem 

for ”comparability clauses”.329 Vi har valgt at kalde dem kompatibilitetsklausuler, da hensigten bag 

dem er at gøre det multilaterale instrument kompatibelt med andre multi- eller bilaterale aftaler. De 

er jo ikke sammenligningsklausuler (’’comparability clauses’’) men indpasningsklausuler/-

kompatibilitetsklausuler (’’compatibility clauses’’). Praksissen for, hvorledes man udformer 

kompatibilitetsklausuler, divergerer. I fortilfælde har multilaterale instrumenter ophævet, erstattet, 

afløst eller modificeret allerede i bilaterale aftaler bestående bestemmelser. Uanset at tidligere 

bestemmelser tidligere er blevet ophævet, afløst, erstattet eller modificeret, er det værd at bemærke, 

at de bilaterale aftaler bibeholdes.330 Et eksempel på en afløsning – ’’superseding’’ – af en tidligere 

bilateral aftale kunne være den europæiske konvention om udlevering af lovovertrædere.331 Der 

forefindes også tilfælde på knap så rigoristisk kompatibilitetsklausuler, der kun ændrer på bestående 

bestemmelser i andre bi- eller multilaterale aftaler, såfremt disse andre aftaler divergerer eller er 

inkompatible med bestemmelserne i et multilateralt instrument. Den europæiske konvention om 

bekæmpelse af terrorisme indeholder nemlig en sådan mere elastisk kompatibilitetsklausul.332 

Elastiske kompatibilitetsklausuler kan også indeholde et lex specialis-element. Det viser sig nemlig i 

den europæiske konvention om gensidig retshjælp i straffesager.333 

I andre tilfælde tegnes opdelingen klart op, således at et multilateralt instrument går videre og 

ekspliciterer, hvilke bestemmelser der er tilføjet til det bilaterale instrument, eller hvilke 

bestemmelser der er ændret og eventuelt hvordan. Dette tydeliggøres i den europæiske konvention 

om bekæmpelse af ulovlige handlinger mod søfartssikkerheden.334 Det kan her ses, at der tilføjes, 

således at de i konventionen oplistede forbrydelser skal sættes i relation til udlevering i andre bi- eller 

multilaterale aftaler.  

I afsnit A.1.2.2 i annekset behandles bi- eller multilaterale aftaler efter et multilateralt instruments 

effektuering. Vitaliteten af også at tage højde for sådanne efterfølgende bilaterale aftaler er at sikre 

konsistens med det multilaterale instrument. Man kan sige, man skal være forudseende ved ’’forward 

                                                           
328 Se nærmere afsnit 4.2.2.1.5. 
329 Se SU.2015, 177 af Philip Noes der beskriver klausulerne som comparability clauses. 
330 OECD/G20 BEPS: Action 15 (2015, Final Report) s. 32, pkt. 24. Se note 325. 
331 Se BKI nr. 36 28/09/1963 art. 28, stk. 1, i bilag 7. 
332 Se BKI nr. 91 02/11/1978 art 8, stk. 3, i bilag 7. 
333 Se BKI nr. 18 17/07/1963 art. 26, stk. 2, i bilag 7. 
334 Se BKI nr. 12 23/04/1998 art. 11, stk. 1, i bilag 7. 
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looking compatibility’’ eller ’’obedience’’-klausuler.335 Det er Chicagokonventionen om 

international civil luftfart et eksempel på.336 Man skal dog bide mærke i, at Wienerkonventionens art. 

41 kan gribe ind i sådanne forudseende kompatibilitetsklausuler, da en ret om, at to eller flere 

deltagere i en bi- eller multilateralaftale kan nuancere forholdet imellem sig, kan støttes på det i art. 

41, stk. 1, kodificerede princip om, der etableres ’’a special regime’’ mod disse kontraherende parter. 

Et specialregime forstået på den måde, at det går videre end indholdet af den initiale multilaterale 

aftale. I sådanne tilfælde konfirmerer, supplerer, udvider eller forstærker en sådan aftale den initiale 

multilaterale aftale.  

5.2.1.2.2 Fleksibilitet i graden af forpligtelser til det multilaterale instruments bestemmelser 

 

Det er vigtigt, at graden af forpligtelse – nemlig hvor meget landene forpligter sig til bestemmelserne 

– ensartes mest muligt for at sikre formålet: ’’vaccination’’ af BEPS-betænkeligheder. Der skal dog 

tilbagestå et vist råderum, indenfor hvilket landene efterlades en smule kompetence, da denne 

fleksibilitet er en forudsætning for, at flest mulige lande tilslutter sig. Det kan siges, at ensartet grad 

af forpligtelse tilstræbes, men rigiditeten i fuld ensartning i graden af, hvor meget landene 

forpligtelser sig, alligevel undergraves af fleksibilitet for at sikre hele instrumentets udfoldelsesevne 

og dermed slagkraft.  

En sådan fleksibilitet, der kan være en forudsætning for et multilateralt instruments effekt, kan opnås 

ved, at parterne kan forpligte sig til nogle hovedbestemmelser, men kan have en mulighed for fravalg 

(opt-out) eller ty til alternative klart afgrænsede bestemmelser og/eller tilvalg (opt-in) af yderligere 

bestemmelser. Endvidere kan fleksibilitet sikres gennem den ordlyd, man vælger at give 

bestemmelserne i det multilaterale instrument.337  

Fravalgsmekanismer – opt-out – fremgår særligt i konventionen om forebyggelse af forurening fra 

skibe.338 Det lader til, at disse fravalgsmekanismer som regel fæstnes til et tidspunkt, hvor valget om, 

hvorvidt et land vil udnytte muligheden, skal være fortaget.339  

                                                           
335 OECD/G20 BEPS: Action 15 (2015, Final Report), s. 35, pkt. 27, samt også i pkt. 28. 
336 Se bilag 7, art. 83. 
337 Se OECD/G20 BEPS: Action 15 (2015, Final Report), s. 43, pkt. 49. Det er velkendt med opt-in og opt-out 

mekanismer, når der stræbes efter fleksibilitet. Se pkt. 50 i annekset, hvor det beskrives, det også benyttes af 

organisationer som International Labour Organisation og International Civil Aviation Organisation. 
338 Se bilag 7, art. 14, stk. 1. 
339 Se bilag 7, art. 28, stk. 5 i konventionen om administrativ bistand i skattesager for et eksempel herpå. 
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Tilvalgsmekanismer – opt-in – er, når landene vil forpligte sig yderligere konformt med formålet af 

en aftale. Det ses eksempelvis i Haag-konventionen om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser 

om underholdspligt.340 Tilvalg kan også have den skikkelse, at der til aftalen inkluderes 

tillægsprotokoller til et multilateralt instrument, der kan tiltrædes ved underskrivelse, hvor den 

europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder 

er et eksempel herpå.341  

Herudover kunne der også gives ret til, at landene kan vælge alternative bestemmelser. 

5.2.1.2.3 Ikrafttrædelse, implementering og fortolkning 

 

De kontraherende stater kan bestemme, hvilken dato og under hvilke betingelser det multilaterale 

instrument skal træde i kraft.342 Det understreges dog i annekset, at implementeringen stadig afhænger 

af landenes særegne konstitutionelle systemer. 

Endvidere, trods reel ikrafttrædelse, kan der for foranstaltningerne i det multilaterale instrument 

specificeres konkrete begyndelsesdatoer, hvor de forskellige bestemmelser reelt træder i kraft – 

eksempelvis i starten af året.343 En mulig hindring, der kunne være ved, at lande har divergerende 

begyndelsestidspunkter for et skatteår, kan løses ved, at forskellige bestemmelser træder i kraft i 

starten af det næste indkomstår, der følger efter det indkomstår, det multilaterale instrument træder i 

kraft.344 

Instrumentet kan også specificere retningslinjer for jurisdiktioner, der kommer til at indgå efter 

ikrafttrædelsen af instrumentet selv. Det almindelige ikrafttrædelsestidspunkt vil være, når 

ratifikationsdokumentet eller -dokumenterne deponeres, men som regel har man en tidsgrænse, der 

skal tage højde for mere tekniske udfordringer.345, 346, 347  

                                                           
340 Se art. 25 i bilag 7. 
341 Nemlig tillægsprotokollen hvor det i art. 6 fremgår, at bestemmelserne i protokollen skal anvendes som tillæg. Se bilag 

7, art. 6. 
342 OECD/G20 BEPS: Action 15 (2015, Final Report), s. 37, pkt. 32. Det kunne være efter et antal af ratificeringer. Se 

art. 28, stk. 2 i konventionen om administrativ bistand i skattesager i bilag 7. 
343 OECD/G20 BEPS: Action 15 (2015, Final Report), s. 38, pkt. 33. 
344 Id., pkt. 34. Se konventionen om administrativ bistand i skattesager i bilag 7, art. 28, stk. 6. 
345 Som for europæiske konventioner ofte deponeres hos rådets generalsekretær. Se BKI nr. 36 28/09/1963 art. 29-30. 
346 Se konventionen om administrativ bistand i skattesager art. 28, stk. 5, i bilag 7. 
347 Se OECD/G20 BEPS: Action 15 (2015, Final Report), s. 39, pkt. 35-36. Efter pkt. 36: der kan også tages højde for, at 

visse bestemmelser, eksempelvis dem, der effektueres i starten af næste indkomstår, også kan anvendes ift. 

jurisdiktioner, der underskriver efter et multilateralt instruments ikrafttrædelse. 
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Ligesom OECD-modeloverenskomsten, som er en paradigmeskabende skabelon, og konventionen 

om administrativ bistand i skattesager, der er en reel konvention, begge har nogle tilknyttede 

respektive kommentarer,348 vil det være naturligt at vedlægge sådanne kommentarer, der sikrer 

fortolkningsvejledning, til det multilaterale instrument.349  

Det vil også være tilrådeligt, at der afholdes en implementeringskonference.350 En sådan konference 

kan adressere spørgsmål i relation til instrumentet. Det er også kendt, da det eksempelvis fremgår af 

art. 24, stk. 3, i konventionen om administrativ bistand i skattesager.351 Skulle det vise sig 

ønskværdigt at få besvaret mere specifikke spørgsmål, eksempelvis omkring kompatibilitets-

klausuler, som ovenfor i afsnit 5.2.1.2.1 behandlet, kan dette behandles ved konsultationsprocedurer, 

som høringselement, der kan inkorporeres i det multilaterale instrument.352 Dette er velkendt fra 

mange skatteaftaler – eksempelvis den multilaterale overenskomst ml. de nordiske lande om bistand 

i skattesager.353  

5.2.1.3 Det næste skridt: den internationale konference  

 

I pkt. 37 i rapporten, under afsnittet ’’Next steps: Scoping the International Conference’’, 

konkluderes, at det foreslås, der afholdes en international konference omkring det multilaterale 

instrument.354 I oktober 2015 forelå der en ’’Final report’’355 for alle disse actionpunkter, hvorfor en 

international konference fik sin berettigelse d. 07/07-2016 i Paris. Denne konferences afsæt var den 

endelige rapport samt tilsendte kommentarer fra forskellige interessenter356,357 i forbindelse med 

’’Public Discussion Draft’’ af 31/05-2016.358 

                                                           
348 Explanatory Report to the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters. 
349 Se OECD/G20 BEPS: Action 15 (2015, Final Report) s. 39, pkt. 37. 
350 Id., s. 39 ff., pkt. 38-39. 
351 ‘’A co-ordinating body composed of representatives of the competent authorities of the Parties shall monitor the 

implementation and development of this Convention’’. 
352 Se OECD/G20 BEPS: Action 15 (2015, Final Report) s. 40, pkt. 39. 
353 Se BKI nr. 42 30/04/1992 i art. 20, stk. 2: ’’Såfremt vanskeligheder eller tvivlsspørgsmål […] vedrørende fortolkning 

eller anvendelse af denne overenskomst, skal de kompetente færdigheder i disse stater forhandle med henblik på…’’. 
354 OECD/G20 BEPS: Action 15 (2015, Final Report) s. 27, pkt. 37. 
355 Der blev godkendt af G20 landene, da de mødtes i Tyrkiet i november 2015. 
356 Med deadline d. 30/06-2016. 
357 OECD/G20 BEPS: Action 15 (2016, Comments received on Public Discussion Draft). 
358 Kommentarerne skulle alle være i relation til de tekniske aspekter i forbindelse med det multilaterale instrument. 

Eksempelvis forholdet mellem bestående bilaterale dobbeltbeskatningsaftaler og det multilaterale instrument, sikring 

af konsistent anvendelse og fortolkning samt problemer ifm. med sprogbarrierer, da det multilaterale instrument vil 

blive forhandlet på Engelsk og Fransk. 
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Vi vil her kort belyse nogle af de betydende interessenters meningstilkendegivelser, som vi har 

observeret ved deltagelse i konferencen. Konferencen bestod i diskussion omkring tekniske aspekter 

til det multilaterale instrument generelt, tekniske aspekter til kommende specifikke bestemmelser 

samt tekniske aspekter med obligatorisk bindende voldgift, der forventes implementeret i art. 25 om 

gensidig aftaleprocedure, hvilket Action 14 normerer.  

BIAC’s William Morris plæderede i tråd med kommentarerne til diskussionsudkastet,359 ,360  at en 

’’all-encompassing compatibility clause’’ er svær praktisk.361 Vejen at gå, der blandt andre foreslås 

af Mary Bennett fra Baker & McKenzie, der bar to hatte, da hun repræsenterede både USCIB og 

IAPT, er, at der i det multilaterale instrument indarbejdes en slags mekanisme, der tillader bilaterale 

overenskomstparter at have en mere protokollignende tilgang, hvor de kan specificere og identificere, 

i ’’some kind of instrument on ratification or deposit on notifications decorations’’, hvad der igennem 

det multilaterale instrument – landene imellem – reelt samtykkes til.362 Hvis man når til et sådant 

mere detaljeret niveau, vil det højne sandsynligheden for, at skattepligtige, tillige skattemyndigheder 

og domstole,363 vil forstå deres rettigheder og forpligtelser under dobbeltbeskatnings-

overenskomsterne. Philip Baker, der repræsenterede Field Court Tax Chambers, værner tillige – med 

et eksempel af ældre dato – om, at en toleddet tilgang er tilrådelig.364  

Jesse Eggert, der er senior advisor i BEPS-projektet, der i konferencen afspejlede sekretariatet, der 

fungerede som en slags højre hånd for Mr. Mike Williams (chairman),365 udtalte, at den vej, hvor 

tingene tenderer mod – omkring kompatibilitetsklausulerne – er, at der ikke vil blive udformet en 

enkelt ’’overall overwriting compatibility clause’’.366 En mere detaljeret kompatibilitetsklausul, der 

identificerer bestemte typer af variationer i bestemmelserne, der vil blive bevaret, samt andre 

bestemte typer af variationer i bestemmelserne der ikke vil blive bevaret, lader til at vinde indpas. Vi 

skal jo huske på, at det netop heller ikke skal bære præg af at være en protokol, hvorfor graden af 

                                                           
359 OECD/G20 BEPS: Action 15 (2016, Comments received on Public Discussion Draft), s. 40 f. I kommentarerne 

ønskede BIAC også tilpasningsvejledning for lande, der baserer sig på FN-modellen. Se Anders Nørgaard Laursen i 

SU.2014.367 for FN-modellen mod OECD-modellen. 
360 BEPS Monitoring Group har helt foreslået at udskifte kompatibilitetsklausuler med ‘’country schedules’’, der 

specificerer eksisterende aftaler og specifikke bestemmelser i de pågældende lande, som landet intenderer at ændre 

med den nye ordlyd i BEPS-initiativerne, da det skulle tilsikre et detaljeret ratificeringsmiljø i OECD/G20 BEPS: 

Action 15 (2016, Comments received on Public Discussion Draft), s. 35, pkt. 6-7. 
361 Se bilag 8. 
362 Se bilag 8. 
363 Dog stadig skelnen ml. myndigheder og domstole. Dette nævntes i metodeafsnittet omkring retspolycentri. 
364 Se bilag 8. 
365 Ved det første møde – d. 27/05/15 – udnævntes Mr. Mike Williams som Chair, Mr. Liao Tizhong fra Kina et al. Vice-

Chairs. 
366 Se bilag 8. 



91 

 

detaljering indrettes herefter. Det lader derfor til, at Field Court Tax Chambers’, USCIB’s og BIAC’s 

kommentarer om, at premade suggestion / all-encompassing compatibility clause er noget nær en 

praktisk umulighed, faktisk tages til indtægt og i et vist omfang efterkommes af OECD og ad-hoc-

gruppen, da Mr. Mike Williams jo netop repræsenterer denne. Det er overordentlig vigtigt, efter vores 

mening, man holder meget fast i det multilaterale aspekt i ad-hoc-gruppen, da der således ikke 

forspildes en reel mulighed, der kunne tænkes at blive udfaset, hvis pejlingen begyndte at tendere 

mod en slags fortsættelse af det bilaterale dobbeltbeskatningsoverenskomstsnetværk. Vi ved dog 

endnu ikke, hvordan ratificeringsprocessen og det multilaterale instrument i sig selv kommer til at se 

ud, da der ikke er frigivet nogle forslag på nuværende tidspunkt fra ad-hoc-gruppen.  

Til konferencen diskuteredes også forholdet til lande, der allerede har ibrugtaget nogle af BEPS-

initiativerne, hvorved de i tillægsprotokoller har lagt mange af de nye bestemmelser til grund.367 

Denne accelererede, egenhændige implementering landene imellem, der kort vil blive behandlet i 

afsnit 5.4, i forhold til hvilke lande det kan forventes, Danmark vil kunne ratificere den ny ordlyd 

med, vil man også imødegå i et vist omfang.368 Derfor drøftedes ”prospectivity” på kongressen, 

hvilket vil sige, hvornår det forventes at bestemmelserne, initiativerne og så videre vil blive 

ibrugtaget. Det kunne eksempelvis være, når et antal lande har tiltrådt, hvilket er i tråd med afsnit 

5.2.1.2.3 ovenfor. 

Af mere specifikke tekniske aspekter foreslås det af Tax Executives Institute, TEI, at det multilaterale 

instrument skal ledsages af en slags kommentardel, ligesom det er velkendt fra 

modeloverenskomsten.369 Philip Baker var af samme overbevisning.370 ACCA –  Association of 

Chartered Certified Accountants – udtalte, at information om fortolkning og implementering er vigtig 

for SME-sektoren – især for fast driftsstedsændringerne, der ikke har adgang til in-house skattefolk 

– se også afsnit 4.2.3.371 Det skal jo ikke hæmme grænseskridende transaktioner for virksomheder af 

mindre størrelse. Jesse Eggert udtalte, konformt med ACCA og TEI, at der skal udarbejdes nogle 

værktøjer – eksempelvis en art ’’explanatory statement’’, hvor det bliver muligt at gå mere i detaljen 

til det multilaterale instrument.372 MEDEF – Mouvement des entreprises de France – anbefaler, at der 

                                                           
367 Se bilag 8. 
368 Den nye artikel 5 om fast driftssted ses eksempelvis inkorporeret i tillægsprotokoller: Australien og Tyskland 

(12/11/2015), Chile og Tjekkiet (02/12/2015) samt Chile og Japan (21/01/2016). Der er formentlig en del flere, der er 

jo omkring 3400 at tage af. 
369 Se bilag 8. 
370 Se bilag 8. 
371 Se bilag 8. 
372 Se bilag 8. 
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i tillæg til udarbejdelsen af de til det multilaterale instrument vedlagte kommentarer søsættes en form 

for kommission, der kunne samle folk fra skattemyndighederne og domstole fra de forskellige lande, 

så der kan sikres en sammenhængende ensartet anvendelse af det nye regelsæt, hvilket ville hjælpe 

på usikkerheden i udfyldelsen af den ny ordlyd i administrativ praksis.373 

Ellers nævntes på konferencen fra IAPT et væld af potentielle kollisionskonflikter eller interferenser 

mellem bestående bilaterale overenskomstbestemmelser og de kommende nye bestemmelser. IAPT 

udtalte dog, at det er svært at kommentere på potentiel interferens mellem bestående regelsæt og det 

nye – det multilaterale instrument – da der endnu ikke er kommet nogle forslag, hvorfor det foreslås, 

at der afholdes en konsultation endnu en gang, når der er blevet bibragt et udkast, der bedre kan 

reflekteres over.374 Herudover diskuteredes der også omkring de nye MAP-bestemmelser til art. 25, 

der skal styrkes – Action 14. I kommentarerne til diskussionsudkastet sås der positivt på bedre 

voldgiftsprocedure, da den nye ordlyd kan give anledning til mange retstvister imellem landene, 

hvorved reel dobbeltbeskatning kan forekomme.375 Barsalou Lawson Rheault anbefaler på 

konferencen, at ’’baseball arbitration’’,376,377 som voldgiftsform, ville være den mest fordelagtige 

tilgang – især for transfer pricing-relaterede tvister. Det kan undre, de anbefaler dette, som canadisk 

advokathus, når USA tilbagestår ubesejret i 2 år, siden de begyndte at afslutte selskabsskatteretlige 

tvister med Canada gennem ’’baseball arbitration’’,378 hvorved det kan virke en smule som et 

intrigant forslag, såfremt de repræsenterer amerikanske virksomheder i Canada. Vi er dog ikke gået 

videre med denne del af det multilaterale instrument, da voldgift og gensidig aftaleprocedure ikke har 

afhandlingens sigte, der i stedet er det faste driftssteds subjektkvalifikation, dennes ændring og 

eventuelle implementering som beskrevet i problemformuleringen i afsnit 2.2. 

 

 

                                                           
373 Se bilag 8. 
374 Se bilag 8. 
375 Således NFTC i OECD/G20 BEPS: Action 15 (2016, Comments recieved on Public Discussion Draft), s. 185. 
376 Se bilag 8.  
377 Analogi fra baseball hvor en tredjeparts mediator afslutter tvister ved at vælge et nummer, vedkommende vurderer 

ligger tættest på det rigtige svar, hvor omdrejningspunktet er lønnen, der skal færdigforhandles mellem klubben og 

spilleren. Det minder en smule om den i 1910 nedsatte Statens Forligsinstitution i Danmark. I skattekonflikten er 

omdrejningspunktet, hvilket beløb en virksomhed skal betale, hvor det vindende land kan påligne skatten. 
378 Patrick Temple-West: International arbitration for tax disputes, ‘’baseball’’ style, Washington, Reuters: ‘’Tax lawyers 

and accountants in both countries said the U.S. International Revenue Service had won three of the binding decisions 

and Canada none. They said the IRS had collected a significant sum of money, possibly in excess of $100 million’’. 
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5.3 Samspillet mellem BEPS Action 7 og EU-retten 
 

I afsnit 5.1 behandlede vi det danske udgangspunkt for traktatindgåelse, som både en bi- og 

multilateral konventions tiltrædelse følger. I afsnit 5.2 undersøgte vi muligheden for at udvikle et 

multilateralt instrument, som er foreslået i BEPS Action 15.  

I dette afsnit vil vi behandle BEPS Action 7’s samspil med EU-skatteretten, hvilket relaterer sig til 

vores femte undersøgelsesspørgsmål. Man taler om den internationale skatterets tre dimensioner, der 

er med til at ”indramme” den internationale skatteret. Herved forstås, at international skatteret består 

i tre dimensioner: dobbeltbeskatningsoverenskomster, intern international skatteret og EU-

skatteret.379 Sidenhen, d. 24. februar 2000 og fremefter, har det givet anledning til refleksion – bl.a. 

overvejer Karsten Engsig i Festskriftet til Aage Michelsen, om disse tre dimensioner bør udvides med 

WTO-retten, da der i tvistbilæggelsessystemet380 d. 24/02-2000 afsagdes en afgørelse, der betød, at 

et sæt amerikanske skatteregler blev tilsidesat.381 Uagtet dette, at WTO-retten måske kan udgøre en 

latent fjerde dimension, må EU-skatteretten over for BEPS-projektet kort behandles.  

Indeværende afsnit vil derfor kort opridse kompatibiliteten af BEPS Action 7 med EU-skatteretten, 

da en manglende behandling heraf ville være ignorant overfor sammenspillet med anden regulering. 

Tillige skal det kort behandles, hvad EU, i et implementeringsperspektiv, har af regelsæt i sin pipeline, 

der er ’’ækvivalent’’ til Action 7 og BEPS-projektet som helhed. 

5.3.1 Action 7’s og 15’s forhold til EU-retten 

 

Generelt kan det siges, at forslag under Action 7, som vi har behandlet ovenfor, er udtryk for regler, 

der søger at kvalificere, hvornår der anses at foreligge et fast driftssted. Sådanne kvalifikationsregler 

falder indenfor EU-medlemsstaternes eksklusive kompetence.  

Når man har at gøre med retten til at beskatte – beskatningshjemmelen – kan den Europæiske Union 

i grunden ikke blande sig. Her tænkes altså på den kvalifikationstest, medlemsstaterne benytter i 

vurderingen af, om de kan udføre kildelandsbeskatning hhv. domicillandsbeskatning. Den måde, 

                                                           
379 Peter Koerver Schmidt et al.: International skatteret, s. 17 f. 
380 Dispute Settlement Body, der kan anvendes til at løse tvister ml. de deltagende lande omkring forståelsen af WTO-

aftalerne, der før bestod i GAAT. Se mere af Ole Spiermann i Juristen, 1998, s. 312 ff. 
381 Karsten Engsig Sørensen: WTO – den fjerde dimension i dansk international skatteret?, s. 385 ff. i Festskrift til Aage 

Michelsen. Det var nogle særlige amerikanske skatteregler – Foreign Sales Corporations – der var regler, der tillod, 

at virksomheder kunne få reduceret noget af deres føderale skattebase, hvis der var tale om overskud skabt fra eksport, 

der tilsidesattes, hvorfor denne afgørelses principielle karakter kan være relevant. 
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hvorpå en medlemsstat kvalificerer, hvornår der konstitueres fast driftssted, som herefter berettiger 

medlemsstaten til kildelandsbeskatning, kan den Europæiske Union ikke overtrumfe. Det er dermed 

en eksklusiv ret, der henhører til den enkelte jurisdiktions suverænitet. Det er ækvivalent til, hvornår 

en person er skattepligtig til Danmark.382 

Regler, der er stridende med EU-retten, er regler, der bevirker, at et medlemsland forskelsbehandler 

og dermed diskriminerer EU-lande på deres fundamentale frihedsrettigheder. Frihedsrettighederne er 

traktatfæstede og udgør grundstenene for et indre marked, hvor frihedsrettigheder som varernes frie 

bevægelighed (art. 34 i TEUF),383 arbejdskraftens frie bevægelighed (art. 45 i TEUF),384 

etableringsfriheden (art. 49 i TEUF),385 den frie bevægelighed af tjenesteydelser (art. 56 i TEUF)386 

og kapitalens frie bevægelighed (art. 63 i TEUF)387 skal respekteres af medlemsstaterne. Den mest 

vidtrækkende af disse er kapitalens frie bevægelighed, da den har et tredjelandsaspekt, forstået på den 

måde, at den også gælder i forhold til tredjelande – og dermed også ikke-EU-medlemsstater.388 Det 

kan dog være vanskeligt at vurdere, hvilken af frihedsrettighederne der kommer i spil. 

Etableringsfriheden synes ellers at nyde EU-domstolens opmærksomhed, selvom flere sommetider 

inddrages på samme tid – eksempelvis kapitalens frie bevægelighed og etableringsfriheden.389 

Et eksempel på diskrimination, hvor der ved regler for faste driftssteder forskelsbehandles, er når et 

fast driftssted – uagtet hvorledes dette kvalificeres – af et udenlandsk foretagende beskattes hårdere, 

end hvis der oprettedes et selskab i samme stat. Forskelsbehandlingen opstår således, da 

hjemmehørende virksomheder beskattes lavere, end hvad et udenlandsk foretagendes faste driftssted 

bliver. I så fald er der tale om en EU-stridende regel, hvis den er beskyttet af en frihedsrettighed – 

eksempelvis etableringsfriheden – og den samtidig ikke er proportional eller kan retfærdiggøres ved 

den EU-retlige test. Et eksempel på dette er Kommissionen mod Frankrig (Avoir Fiscal), C-270/83, 

hvor der var tale om en værtstatssituation, hvor det vurderedes, om et ikke-hjemmehørende 

foretagende, der ønskede at udøve sin frihedsrettighed i medlemsstaten Frankrig, forskelsbehandledes 

i forhold til foretagender, der allerede var hjemmehørende i værtsstaten og ønskede at udøve samme 

aktivitet i værtsstaten. Sagen drejede sig nemlig om, at Frankrig ikke ydede filialer og agenturer i 

                                                           
382 Se eksempelvis således Camilla Vest- og Stephen Kinnock-sagen. 
383 Se blandt andet Kommissionen mod Frankrig, C-18/84.  
384 Se blandt andet Sopora, C-512/13.  
385 Se blandt andet Marks & Spencer, C-446/03.  
386 Se blandt andet Scorpio, C-290/04.  
387 Se blandt andet Kommissionen mod Finland, C-342/10. 
388 Peter Koerver Schmidt et al.: International skatteret, s. 224. 
389 Ulla Neergaard og Ruth Nielsen: EU-ret, s. 561, samt Peter Koerver Schmidt et al.: International skatteret, s. 225. 
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Frankrig, som var etableret af forsikringsselskaber med hjemsted i en anden medlemsstat, 

skattegodtgørelse – avoir fiscal – af de udbytter fra franske selskaber, som filialerne og agenturerne 

modtog, på samme vilkår som forsikringsselskaber med hjemsted i Frankrig. EU-domstolen fandt 

ikke, at det kunne retfærdiggøres af hensynet til at modvirke skatteunddragelse, jf. præmis 25, hvorfor 

etableringsfriheden, jf. art. 49 i TEUF (tidligere hhv. art. 52 og 43), krænkedes.  

Desuden har vi diskriminationsforbuddet i art. 24, stk. 3, i OECD-modeloverenskomsten, der dikterer, 

at faste driftssteder ikke må beskattes mindre favorabelt end et hjemmehørende selskab, der udfører 

samme aktiviteter.390 

Det må altså sluttes, at det ajourførte regelsæt, der med BEPS Action 7 foreslås ændret i fremtidige 

dobbeltbeskatningsoverenskomster landene imellem – multilateralt eller bilateralt – ikke er EU-retten 

stridig, da ændringerne alene omformulerer kvalifikationen af det faste driftssted som subjekt. EU 

har ingen kompetence til at tvinge medlemsstater til at beskatte, eller ikke beskatte, 

agentarrangementer eller diktere, hvornår beskatningshjemlen – ved tærskeloverskridelse af 

hjælpende eller forberedende aktivitet – opnås.  

Anderledes står givetvis nogle af de andre Actions i BEPS-projektet. Nu har de andre actionpunkter 

i BEPS-projektet ikke vores fokus i henhold til problemformuleringen. Alligevel bør det nævnes, 

hvorledes andre actionpunkter, modsat Action 7, kan stå i relation til deres EU-kompatibilitet. Dette 

skyldes, at øvrige Action Plans’ potentielle stridighed med EU-retten kan risikere at give genlyd i det 

multilaterale instrument, hvorved dets styrke eventuelt svækkes, medmindre vi har høj tillid til 

kompatibilitetsklausuler og fleksibiliteten generelt i det multilaterale instrument.  

CFC-regler i Action 3 – ’’Designing effective controlled foreign company rules’’ – er regler, der 

sammen med andre anti-abuse-regler såsom Action 2 omkring hybride mismatcharrangementer kan 

blive problematiske i et EU-retligt perspektiv. De skal nemlig leve op til principperne, der kan findes 

i EU-domstolens praksis. OECD er dog opmærksomme på problemstillingen af værnsreglerne 

overfor EU-retten – eller er de?391 

I Cadbury Schweppes, C-196/04, og følgende EU-domstolspraksis har EU-domstolen givet udtryk 

for, at CFC-regler392 og andre bestemmelser, der relaterer til grænseskridende transaktioner, alene må 

                                                           
390 Se også Kevin Holmes: International Tax Policy and Double Tax Treaties, s. 404 ff. 
391 Se eksempelvis OECD/G20 BEPS: Action 3 (2015, Final Report), s. 17, afsnit 1.2.2. Her reflekteres over, at CFC-

reglerne skal følge EU-retten. Se tillige afsnit 5.2.1 hvor samspillet med eksempelvis EU-retten nævnes. 
392 Se Peter Koerver Schmidt om danske CFC-regler i Europoean Taxation, 2014, vol. 54, no. 1, s. 3-9. 
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adressere ’’wholly artificial arrangements’’,393 der ikke afspejler økonomisk realitet, hvis eneste 

formål er at opnå en skattefordel, hvorved de kan retfærdiggøres af hensynet til at bekæmpe misbrug. 

Antimisbrugsregler skal altså være proportionale, hvilket vil sige, at de ikke skal anvendes – trods 

båret af skattemæssige motiver – på arrangementer, der afspejler økonomiske realiteter. Inspiration 

til kunstige arrangementer over for arrangementer, der afspejler økonomiske realiteter, kan hentes i 

generaladvokat P. Légers forslag til afgørelse i Cadbury Schweppes d. 02/05/2006. 

I den endelige rapport til Action 3 om styrkelsen af CFC-reglerne fremgår det, at OECD forstår den 

gældende EU-domstolspraksis som, at CFC-reglerne, med afsæt i Thin Cap Group Litigation, C-

525/04, ikke nødvendigvis er begrænset til rene kunstige arrangementer. Herved mener OECD, at en 

CFC-regel, i en EU-stat, der rettes mod indkomst optjent i en CFC-enhed, der ikke udelukkende er 

rent kunstig, kan retfærdiggøres, så længe transaktionen, der giver anledning til indkomsten, er delvis 

kunstig.394 De, OECD, retter således fokus mod transaktionen, ved at denne kan være kunstig – uden 

CFC-enheden behøver at være det, hvorved en CFC-regel kan berettiges. Det synes forkert, at OECD 

kan udlede så meget fra ’’wholly artificial arrangements’’ til ’’at least partly artificial’’. Især henset 

til at de gør det med afsæt i EU-domstolens behandling af ’’Thin Cap Group Litigation’’, C-525/04, 

hvis fokus var på tynd kapitaliseringsreglerne som værnsregler og ikke CFC-regler.395 Herudover, 

med støtte i SGI, C-311/08, og Oy AA, C-231/05, mener OECD, at CFC-regler ikke kun kan 

begrænses til udelukkende kunstige arrangementer, hvis reglerne i stedet sikrer hensynet til at sikre 

sammenhængen i beskatningsordningen. Altså mener OECD, at et andet retfærdiggørende hensyn 

end hensynet til at bekæmpe misbrug som i Cadbury Schweppes kan komme i spil, hvorved også 

ikke-kunstige arrangementer vil kunne inddrages.396 Dette, at der ikke behøver at være tale om rent 

kunstige arrangementer, når det retfærdiggørende hensyn ikke er at modvirke skatteunddragelse – 

eksempelvis hensynet til sikre sammenhængen i beskatningsordningen – lader ikke til at følge EU-

domstolens praksis. Det er The Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation, C-201/05, 

et eksempel på. Det drejede sig netop om CFC-regler, hvor det blev gjort gældende, jf. præmis 64, at 

sådan forskelsbehandling er begrundet i hensynet til at sikre sammenhængen i skattesystemet, men 

præmis 77 nævner igen, i tråd med Cadbury Schweppes, hensynet til bekæmpelse af misbrug, når der 

                                                           
393 Præmis 55 og 57. 
394 OECD/G20 BEPS: Action 3 (2015, Final Report), s. 18, 1. bulletpoint. 
395 Lankhorst-Hohorst, C-324/00, Thin Cap Group Litigation, C-525-04, og NV Lammers & Van Cleff, C-105/07, er alle 

inden for samme område og ikke Cadbury Schweppes, C-196/04. Se desuden Jakob Bundgaard i TfS 2011, 104 om 

’’Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering’’. 
396 OECD/G20 BEPS: Action 3 (2015, Final Report), s. 18, 2. bulletpoint. 
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er tale om rent kunstige arrangementer. Altså lader EU-domstolens praksis at kæde følgende sammen: 

CFC-regler, rene kunstige arrangementer og bekæmpelse af misbrug som retfærdiggørende hensyn. 

Uagtet hvad man kan mene om disse i BEPS-projektet værnsreglers EU-kompatibilitet, må der i så 

fald, de ikke er EU-konforme, sås tillid til opt-out fravælgelsesmekanismen som beskrevet i afsnit 

5.2.1.2.2. Herved vil EU-medlemsstater – som Danmark, der deltager i det multilaterale instrument – 

kunne undgå at komme ind i et konfliktende miljø, ved at de kan opt’e-out på eventuelle ikke EU-

konforme bestemmelser. Ikke-EU-lande kan være mere eller mindre ignorante i forhold til, hvordan 

specifikke Actions relaterer sig til EU-retten, så længe det ikke er kapitalens frie bevægelighed, med 

dens tredjelandsaspekt, der krænkes.397 

5.3.2 EU’s implementeringsinitiativer 

 

Udover BEPS-projektet, hvor BEPS Action 7 har vores interesse, gør EU også et aktivt arbejde i 

kampen mod international skatteundgåelse. Europa Kommissionen offentliggjorde nemlig d. 28/01-

2016 en ’’Anti-Tax Avoidance Package’’, der indeholder 2 direktiver: ’’Anti-Tax Avoidance 

Directive’’ og ’’Revised Administrative Cooperation Directive’’ samt et sæt af anbefalinger 

’’Recommendation on Tax Treaties’’ og slutteligt et kommunikationsdokument ’’Communication on 

an External Strategy for Effective Taxation’’. Det er således EU’s svar, i tråd med BEPS, på det 

selskabsskatteretlige område. Faktisk bygger EU’s ’’Anti-Tax Avoidance’’-pakke på OECD’s 

henstillinger, i det omfang de ikke er EU-stridige. 

Anti-Tax Avoidance-direktivet,398 direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse, opnåedes der enighed 

om d. 21/06-2016 ved en stiltiende samtykkeprocedure og vedtoges i rådet d. 12/07-2016, hvor det 

træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i EU-Tidende.399 Administrative Cooperation-

direktivet, direktivet om administrativt samarbejde (revision), vedtoges d. 25/05-2016, hvor EU-

landene fik 12 måneder til at gennemføre det i deres nationale lovgivning.400 Denne ændring i 

direktivet om administrativt samarbejde drejer sig om at indføre en praksis med land for land – 

country-by-country – rapportering mellem skattemyndigheder og centrale skatterelaterede 

oplysninger om multinationale selskaber.401 Direktivet om bekæmpelse af skatteundgåelse, der er et 

minimumsdirektiv, som indeholder 13 artikler, fastsætter bindende minimumsværnsregler på 5 

                                                           
397 Se note 388. 
398 Se også Erik Banner-Voigt i RR.3.2016.80.  
399 Artikel 12 i direktivet. 
400 Artikel 2 i direktivet. 
401 Se direktiv 2011/16/EU. 
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udvalgte områder: regler om rentefradragsbegrænsning, regler om exit-beskatning, en generel 

antimisbrugsregel,402 CFC-regler og regler omkring hybride mismatches.403 I starten var der også 

regler om en switch-over-klausul, men de lader til at være udgået.404 

I Anti-Tax Avoidance-pakken, som ovenfor nævnt, fremgik også nogle henstillinger.405 Her bliver 

vores Action 7 behandlet. I 3. pkt. i henstillingerne adresseres den nye subjektkvalifikation af det 

faste driftssted – se bilag 9.  

Altså gives den ændrede subjektkvalifikation i Action 7 den samme soft law-status som BEPS’ Action 

7 selv. Dette, at den kan tilskrives soft law-status, skyldes, at henstillinger efter TEUF art. 288 er 

sekundære retskilder, hvorved henstillinger og udtalelser ikke er bindende.406 

EU arbejder altså også i denne retning som BEPS-projektet. De arbejder formentlig bare med mere 

EU-konforme regler, da de normerer for EU-medlemsstater, hvor der i BEPS-projektet også deltager 

ikke-EU-medlemsstater. Herudover arbejder EU med andre tiltag – eksempelvis CCCTB-direktivet, 

der dog er et mere ambitiøst projekt. 

5.4 Afrundende overvejelser om dansk implementering 
 

I afsnit 5.1 behandlede vi, hvorledes den i OECD-regi udrullede BEPS Action 7 kunne finde vej til 

danske dobbeltbeskatningsoverenskomster ved almindelig traktatindgåelse. I afsnit 5.2 undersøgte vi, 

hvorledes det multilaterale instrument kunne være et værktøj i stedet for genforhandling eller 

indgåelse af et stort antal dobbeltbeskatningsoverenskomster. Traktatindgåelsesproceduren i afsnit 

5.1 gør sig dog også gældende, som tidligere beskrevet, for det multilaterale instrument. Endeligt i 

afsnit 5.3 undersøgte vi samspillet med EU-retten. I nærværende afsnit skal kort, afrundende opridses, 

hvad den forventelige danske implementering kan blive. 

                                                           
402 I artikel 6 – GAAR – ‘’General Anti Abuse Rule’’ – som minder om LL § 3, stk. 3. 
403 Se for en mere udførlig behandling Jakob Bundgaard og Peter Koerver Schmidt i ‘’Kommissionens forslag til et anti-

tax avoidance directive’’, SR.2016.151, der dog er baseret på forslaget og ikke det endelige direktiv. 
404 Id. I artikel 6 i forslaget til direktivet der indebærer, at lempelse for dobbeltbeskatning i visse situationer skal ske efter 

creditmetoden frem for eksemptionsmetoden. I dansk ret har vi en variant, der minder lidt om dette – nemlig SEL § 

8, stk. 2, 4-6 pkt., hvor det modificerede territorialprincip fraviges, hvis det faste driftssted i udlandet ville have opfyldt 

betingelserne for CFC-beskatning, såfremt det faste driftssted havde været et datterselskab. Ellers er det ukendt med 

switch-over-klausuler. 
405 European Commission: ‘’Commission Recommendation of 28.1.2016 on the implementation of measures against tax 

treaty abuse’’. 
406 Bugge Thorbjørn et al: Grundlæggende EU-ret, s. 166. 
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Såfremt der i dansk regi er opbakning for alle de ny Action 7-bestemmelser, som vi har behandlet –  

stk. 4, stk. 4.1 og stk. 5-6 – må det forventes, vi kan få forhandlet disse bestemmelser på plads med 

lande med ensartet indstilling. Imidlertid henstår spørgsmålet: Hvordan kan vi på nuværende stadie 

vide, hvilke bestemmelser forskellige lande har en forkærlighed for? Dette kan implicit deduceres af 

de for nyligt indgåede tillægsprotokoller mellem lande – alt andet lige. For Tyskland og Australien – 

eksempelvis med deres ny tillægsprotokol af 12/11-15 som nævnt i afsnit 5.2.1.3 – må det forventes, 

der er mulighed for at indarbejde de nye bestemmelser mellem disse lande og Danmark i hhv. BKI 

nr. 33 af 22/03/1982 og BKI nr. 158 af 06/12/1996, da Australien og Tyskland i deres tillægsprotokol 

har indarbejdet alle de nye bestemmelser.407 Anderledes i tillægsprotokollen mellem Japan og Chile, 

d. 22/01-16, hvor det ses, den ny stk. 4 ikke er indarbejdet,408 men hvor de andre nye regler ses 

indarbejdet. På denne måde kan der fra de nye tillægsprotokoller, landene imellem, indirekte 

deduceres, hvilke bestemmelser der er modvillighed overfor, samt hvilke der ikke er. Dette vil vise 

enten deres indstilling i ad-hoc-gruppen for det multilaterale instrument, eller hvis Danmark selv skal 

forhandle dobbeltbeskatningsoverenskomster med sådanne lande. 

Danmark skal desuden være opmærksom på, at vi, hvis vi vælger at gå med i det multilaterale 

instrument,409 kan skulle se os nødsaget til at benytte opt-out-fravælgelsesmekanismen på ikke-EU-

konforme bestemmelser, hvorfor de af skatteministeriet delegerede ved OECD – ’’gesandter’’ – skal 

være opmærksomme på dette. Der er nemlig regler, som beskrevet i afsnit 5.3.1, der måske kan være 

EU-retten stridige, der, selvom Action 7 ikke er stridig, kan give genlyd i det multilaterale instrument, 

hvorved dette kan så tvivl om Danmarks mulighed for at indgå en multilateral konvention, hvis vi 

ikke kan fravælge de bestemmelser, der kan være stridige. At reglerne kan være EU-inkompatible, er 

ikke, fordi EU politisk set vil være en modspiller, da direkte skatter ikke hører under EU’s 

kompetence, hvorfor det alene er en uundgåelig konsekvens af eventuel krænkelse af traktatfæstede 

frihedsrettigheder. Det viste sig nemlig i afsnit 5.3.2, at EU også agerede medspiller til BEPS-

projektet generelt og særligt med henstillingen vedrørende Action 7.  

                                                           
407 s. 6 (pkt. 1.9) s. 46 ff. i dobbeltbeskatningsoverenskomsten. 
408 s. 7 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten. 
409 En multilateral dobbeltbeskatningsoverenskomst er ikke nyt i dansk og nordisk regi, hvilket den fællesnordiske 

dobbeltbeskatningsoverenskomst (BKI nr. 4 af 14/01/2009) er et eksempel på. Det er snarere omfanget af det 

multilaterale instrument, der er nyt. 
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Desuden har vi været i kontakt med Skatteministeriet, og der er ikke blevet taget konkret stilling til, 

hvilken implementeringsmåde der vælges, før end ad hoc-gruppen endeligt er kommet med deres 

udkast.  

Når de nye Action 7-bestemmelser engang har fundet vej til de af Danmark indgåede 

dobbeltbeskatningsoverenskomster – ved det multilaterale instrument eller ved almindelig 

traktatindgåelse – vil ekskurselementet, som beskrevet i afsnit 5.1.2, kunne finkalibrere, hvad der skal 

forstås ved de forskellige bestemmelser. Dette kan særligt vise sig ved det multilaterale instrument 

omkring ordlydsfortolkninger på forskellige sprog, da det multilaterale instrument vil blive udsendt i 

få bekræftede oversættelser.410 I Wienerkonventionens art. 33 om fortolkningen af traktater, der er 

bekræftet på to eller flere sprog, dikterer stk. 1, at teksten har samme gyldighed på hvert af disse 

sprog, hvorfor denne ’’gyldighedsanalyse’’ kan være kompleks, og følgelig kan ekskurs – ved 

afgørelsesharmonisering – kunne blive inddraget fra de lande, hvis sprog er udmundet i en 

bekræftende oversættelse af det multilaterale instrument: navnlig fransk og engelsk.411 Det kommer 

dog også an på, som beskrevet i afsnit 5.2.1.2.3, om der vedlægges disse kommentarer til det 

multilaterale instrument samt MEDEF’s forslag om et slags monitoreringsorgan.  

Samlet må det siges, at Action 7, der ikke er EU-stridig, vil forventes implementeret bi- eller 

multilateralt ved almindelig traktatindgåelse eller traktatindgåelse af det multilaterale instrument. I 

denne henseende skal EU-retten haves in mente, da øvrige Actions kan være stridende hermed, 

hvorfor vi må fæstne lid til fleksibiliteten – ved blandet andet fravælgelsesmekanismer og sprogbrug 

– i det multilaterale instrument. Når BEPS Action 7 reglerne finder vej til Danmarks 

dobbeltbeskatningsoverenskomstnetværk, kan en nærmere finjustering finde sted, hvorved det helt 

nøjagtige indhold af Action 7 klarlægges. 

 

 

 

 

 

                                                           
410 Se Philip Noes i SU 2015, 177: Udvikling af et multilateralt instrument. 
411 OECD/G20 BEPS: Action 15 (Public Discussion Draft), s. 3. 
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5.5 Delkonklusion  
 

Vores fjerde og femte undersøgelsesspørgsmål lød således: 

”Hvilke implementeringsmuligheder har Action Plan 7 – set fra et dansk perspektiv”?  

og 

”Hvilket samspil er der mellem BEPS Action 7 og EU-retten?” 

I relation til det fjerde undersøgelsesspørgsmål fandt vi frem til, at der var mulighed for, at 

ændringerne, der følger med BEPS Action 7, kan implementeres i dansk ret ved traktatindgåelse efter 

den processuelle samtykkeregel i GRL § 19, stk. 1, 2. pkt. Herved var en mulighed at genforhandle 

alle vores gældende dobbeltbeskatningsoverenskomster, hvor samtykkekravet måtte iagttages. Dette 

samtykkekrav ville således komme i spil mange gange, da vi har omtrent 70 indgåede 

dobbeltbeskatningsoverenskomster.  

Endvidere fandtes det, at der sandsynligvis kan forventes at opstå ekskurs i relation til afgørelses- og 

domsharmonisering, hvor andre landes afgørelser og domme, der tager stilling til, om der statueres 

fast driftssted, principielt kan få en retskildemæssig værdi i dansk praksis. Dog fandtes det, at denne 

mulighed nok først bliver en egentlig aktualitet, når der eksisterer ratificerede dobbeltbeskatnings-

overenskomster med nogenlunde samme ordlyd.  

Herudover kan det forventes, at de danske skattemyndigheder vil læne sig op af implementeringen i 

andre OECD-lande, såfremt der ikke skal opstå asymmetri i beskatningsgrundlaget – 

kvalifikationskonflikt – ved en divergerende subjektkvalifikation af det faste driftssted som følge af 

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

Endvidere fandt vi, at eftersom der forefindes et stort antal dobbeltbeskatningsoverenskomster, 

aktualiserede det et redskab – det multilaterale instrument – Action 15 – der kan gennemføre BEPS-

ændringerne i alle gældende dobbeltbeskatningsoverenskomster indenfor en overskuelig periode. Til 

dette er der nedsat en ad hoc-gruppe, der senest fremlægger et forslag i indeværende år.  

Til rapporten om det multilaterale instrument var der vedlagt et anneks, der skulle adressere de mere 

tekniske aspekter. Forholdet mellem det multilaterale instrument og bestående multi- eller bilaterale 

aftaler, der ellers kunne blive dikteret af folkerettens almindelige regler, kan sikres med 

kompatibilitetsklausuler. Disse kunne både adressere multi- og bilaterale aftaler inden et multilateralt 
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instruments effektuering men tillige efter et multilateralt instruments effektuering. Der fandtes mange 

forskellige kompatibilitetsklausuler. Endvidere for at sikre fleksibilitet ved tiltrædelsen af det 

multilaterale instrument kunne der benyttes opt-in- og opt-out-mekanismer. Herudover fandtes det, 

at det ville være naturligt, at der til det multilaterale instrument vedlægges kommentarer. 

I forbindelse med det multilaterale instrument afholdtes der en konference, der tog afsæt i et 

diskussionsudkast og tilsendte kommentarer hertil. Det viste sig i disse kommentarer, at der var 

skepsis over for en altomfattende kompatibilitetsklausul, hvorfor et multilateralt instrument nok 

snarere skal være et mellemliggende skridt. Der ønskedes ydermere tilpasningsvejledning. Herudover 

sås der positivt på styrkelsen af effektiviteten af den gensidige aftaleprocedure, der også opfordredes 

til at kommentere på. 

På selve konferencen var diskursen, at der ikke vil blive udformet en altomfattende 

kompatibilitetsklausul, hvilket der både i kommentarerne til diskussionsudkastet og på konferencen 

var udtrykt skepsis overfor. En detaljeret kompatibilitetsklausul, der identificerer bestemte 

variationer, der bevares og ophæves, lader til at være vejen, ad hoc-gruppen har valgt at gå. Samtidig 

vil man ikke forpasse den reelle mulighed for et multilateralt instrument, hvorfor fokus er, at 

kompatibilitetsklausulerne ikke må tendere mod en protokollignende tendens. Endvidere diskuteredes 

prospectivity, da nogle lande allerede havde ratificeret nye tillægsprotokoller.  

Vi gennemgik også Action 7 i et EU-skatteretligt perspektiv, der relaterede sig til femte 

undersøgelsesspørgsmål. Denne eventuelle interferens mellem BEPS-projektet og EU-retten 

vitaliseredes også i rapporten for det multilaterale instrument. Det viste sig, at Action 7 ikke er EU-

retten stridig, da ændringerne alene omformulerer kvalifikationen af det faste driftssted som subjekt. 

Dette skyldtes, at EU ikke har kompetence til at tvinge medlemsstater til at beskatte – eller ikke 

beskatte – og derved diktere, hvornår beskatningshjemlen opnås. Det ville være stridende, hvis faste 

driftssteder forskelsbehandles i værtsstatssituationer mod hjemmehørende selskaber. Anderledes står 

givetvis andre actionpunkter – eksempelvis Action 3 om CFC-regler, hvis de ikke tager sigte på rent 

kunstige arrangementer. EU-medlemsstater – som Danmark – må derfor forventes at skulle benytte 

opt-out-fravælgelsesmekanismerne som beskrevet i annekset til Action 15-rapporten, hvor der 

udtrædes af de ikke EU-konforme aspekter i visse af actionpunkterne. Ikke-EU-lande kan være 

ignorante overfor ikke EU-konforme regler, i det omfang det ikke er kapitalens frie bevægelighed – 

med dens tredjelandsaspekt – der krænkes.  
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Endvidere fandtes det, at EU tillige gør et aktivt arbejde i kampen mod international skatteundgåelse 

– dette var Anti-Tax Avoidance-pakken et eksempel på. I denne pakke henstilledes der til, at 

medlemsstaterne benytter Action 7. Altså får det tillige – ligesom ved OECD – en soft law-status, da 

henstillinger ikke er retligt bindende for medlemsstaterne. 

6. Konklusion  
 

I afsnit 2.2 satte vi os for at undersøge følgende: 

”Hvilke ændringer medfører BEPS-projektet – Action 7 – på det faste driftssteds nugældende 

subjektkvalifikation, og hvilke muligheder er der for implementering i dansk intern ret?” 

I relation til at besvare denne hovedproblemformulering undersøgte vi indledningsvis, hvordan det 

faste driftssted kvalificeres efter det nugældende regelsæt. Her kunne vi konkludere, at det primære 

kriterium, som vi behandlede mindre fyldigt, ikke stod over for en ændring med BEPS Action 7. 

Herved fandtes det, at der i art. 5, stk. 1, stadig forudsættes et forretningssted – situs – der skulle være 

fast i både tid og sted, og hvorigennem der skulle udøves virksomhed. I vurderingen af, om 

forretningsstedet var fast i sted, fandtes det, at der skulle være tale om en kommerciel- og geografisk 

enhed. I bedømmelsen af, om forretningsstedet var fast i tid, fandtes det, at en tidsperiode, der består 

af en varighed på mindst 6 måneder, er tilstrækkelig. Endelig forudsattes det, at der i det primære 

kriterium lå et krav om, at der udøves virksomhed igennem det faste forretningssted, hvilket måtte 

tilskrives at være et relationsbegreb, som lex fori afhænger af intern ret i anvenderstaten. Endeligt 

fandt vi, at der kun i ringe grad var tale om et egentligt dispositionskrav i relation til forretningsstedet.  

I negativopregningen, der er reguleret i art. 5, stk. 4, fandtes det, at denne stod over for en ændring 

med BEPS Action 7. De mugældende litra a-d-aktiviteter, der fandtes at være såkaldte deeming 

provisions, ændredes til at skulle underkastes en vurdering af, hvorvidt de opregnede aktiviteter udgør 

forberedende eller hjælpende karakter i tråd med litra e-f. I den nugældende art. 5, stk. 4, fandtes det 

nemlig, at kun litra e-f skulle underkastes en sådan vurdering, hvorved disse andre aktiviteter– litra 

a-d-aktiviteter – førhen var deeming provision-undtaget. I bedømmelsen af, om aktiviteter udgør 

forberedende eller hjælpende karakter, skulle dette førhen måles imod, om de udgjorde en 

betydningsfuld (kvalitativ målestok) og væsentlig del (kvantitativ målestok) af foretagendets 

kerneaktivitet. Med reglerne, som de ændredes i BEPS Action 7, skal forberedende aktivitet til 

stadighed underkastes en vurdering af, om hvorvidt aktiviteten udgør en betydningsfuld og væsentlig 
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del, medens hjælpende aktivitet decideret ekspliciteres ikke er en betydningsfuld og væsentlig del af 

foretagendets virksomhed i sin helhed – en slags anderledes begrebsdefinition.  

Endvidere kunne vi konkludere, at BEPS Action 7 indførte en ny regel: antifragmenteringsreglen i 

stk. 4.1. Denne regel indebærer, at de aktiviteter, der opregnes i stk. 4, som isoleret set er af 

forberedende eller hjælpende karakter, ikke kan fragmenteres på nærtbeslægtede virksomheder. 

Reglen fandtes dermed at udvide anvendelsesområdet for pkt. 27.1 i de nugældende kommentarer, 

hvorved fragmenteringsværnet også tager bestik af closely related enterprises, som i øvrigt dikteredes 

efter kontrolbestemmelsen i stk. 6, litra b i den ny kommissionærundtagelse. Reglen fandtes at finde 

anvendelse, når et af stederne for de nærtbeslægtede virksomheder, hvor der fragmenteres, i forvejen 

konstituerede et fast driftssted, eller når den samlede aktivitet gik længere end aktivitet af 

forberedende eller hjælpende karakter, da en komplementerende og sammenhængende 

virksomhedsaktivitet ikke skal kunne fragmenteres.  

I relation til agentreglen, der var efterstillet det primære kriterium, og som sås indlejret i art. 5, stk. 5, 

fandtes det, at reglen udelukkende fandt anvendelse, såfremt der ikke er tale om en uafhængig agent 

efter art. 5, stk. 6. Endvidere fandtes der i agentreglen at ligge et egentligt virksomheds- og 

hyppighedskrav, hvorefter agentens virksomhedsudøvelse skal vedrøre foretagendets egentlige 

forretningsvirksomhed, ligesom agenten fandtes at skulle anvende sin fuldmagt sædvanligt – hyppigt 

– fra kildelandet af. Herudover fandtes det, at der i agentreglen gjaldt et fuldmagtskrav, hvor agenten 

skal indgå aftaler i foretagendets navn – eller indgå aftaler, der er retligt bindende for foretagendet, 

agenten handler på vegne af. Denne juridiske aftalebinding, og hvornår en agent anses for at kunne 

binde sit foretagende, havde særligt givet anledning til fortolkningstvivl mellem den anglo-

amerikanske henholdsvis den kontinentaleuropæiske retsfamilie. I relation til BEPS Action 7 kunne 

vi konkludere, at dette fuldmagtskrav stod over for en ændring, sådan at det ikke udelukkende 

betinges, at agenten indgår aftaler, eftersom det fremover bliver afgørende, om agenten spiller den 

vigtigste rolle, der fører til indgåelse af aftaler, som foretagendet, agenten handler på vegne af, 

rutinemæssigt indgår uden væsentlige modifikationer. Hertil kunne vi endvidere konkludere, at BEPS 

Action 7 endvidere ændrer fuldmagtskravet sådan, at det ikke er af betydning, om der – lex fori – er 

indgået en retligt bindende aftale i kildestaten, herunder om agenten anses for at binde sin 

opdragsgiver – foretagendet. Dette skyldes, at der fremover – med litra b-c-tilføjelserne – lægges 

vægt på de reale økonomiske omstændigheder, sådan at kontrakter, der, selvom foretagendet ikke 

retligt bindes heraf, de facto opfyldes af foretagendet, ligeledes omfattes af reglen. Herved vil 
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kontrakter, hvor foretagendet, agenten handler på vegne af, overfører ejendomsretten henholdsvis 

brugsretten (litra b) eller leverer tjenesteydelser (litra c) til agenten, fremover omfattes af agentreglen.  

I kommissionærreglen kunne vi konkludere, at den nugældende ordlyd, der opregner personkredsen 

som, at mæglere, kommissionærer og andre uafhængige repræsentanter kan omfattes 

undtagelsesbestemmelsen, fremover udskiftes med det mere neutrale ”person”, som må forventes at 

dæmme op for meget af den fortolkningstvivl, der har hersket mellem den anglo-amerikanske og 

kontinentaleuropæiske retsfamilie. Endvidere fandtes det, at den nugældende kommissionærregel 

forudsætter en juridisk som økonomisk uafhængighed, ligesom kommissionæren skal handle inden 

for rammerne af sin sædvanlige forretningsvirksomhed. I det ændrede regelsæt indføres en ny 

bestemmelse, hvor kommissionærer anses for handlende udelukkende på ét foretagendes vegne, og 

derved anses for at være en afhængig agent, hvis pågældende foretagende har kontrol – vertikal som 

horisontal – over et kommissionærselskab. Herved fandtes det, at en tidligere potentiel uafhængig 

agent – ud fra uafhængighedsmomenterne i de nugældende kommentarers pkt. 38-38.6 – fremover 

overtrumfes, hvis der foreligger kontrol af det udenlandske foretagende.  

Vi kunne konkludere, at eftersom BEPS Action 7 medfører, at tidligere kommissionærstrukturer efter 

art. 5, stk. 5, og stk. 6, samt aktiviteter efter art. 5, stk. 4, fremover potentielt vil kunne medføre fast 

driftssted efter det ændrede regelsæt, indebar det ny regelsæt herved også en ændring. Dette skyldtes, 

at det medfører deciderede substansændringer i forhold til den gældende retstilstand, hvorfor 

regelsættet således ikke udgjorde en præcisering. 

I relation til andet led i vores hovedproblemformulering undersøgte vi mulighederne, hvorpå BEPS 

Action 7 kan implementeres i dansk ret. Her var den ene mulighed, at ændringerne kunne 

implementeres ved den processuelle samtykkeregel i GRL § 19, stk. 1, 2. pkt., hvorved vi skal 

genforhandle alle vores gældende dobbeltbeskatningsoverenskomster. Herudover fandtes det, at der 

sandsynligvis kunne forventes at opstå en afgørelses- og domsharmonisering som følge af ekskurs, 

hvorved afgørelser og domme fra andre lande kan få en retskildemæssig værdi i dansk praksis. Dette 

syntes dog i højere grad at kunne blive en egentlig aktualitet, såfremt der eksisterer ratificerede 

dobbeltbeskatningsoverenskomster med nogenlunde samme ordlyd. Endvidere kunne vi konkludere, 

at det ændrede regelsæt må forventes at få indirekte indflydelse i dansk ret i kraft af det modificerede 

territorialprincip i SEL § 8, stk. 2, da de danske skattemyndigheder må forventes at læne sig op af 

den udenlandske kvalifikation, dersom der ikke skal opstå asymmetri – en kvalifikationskonflikt – i 

beskatningsgrundlaget. 
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Endvidere fandtes det, at BEPS Action 15, der adresserer et multilateralt instrument, reelt er en 

mulighed for at indføre BEPS-ændringerne, herunder ændringerne med BEPS Action 7, i de allerede 

gældende dobbeltbeskatningsoverenskomster multilateralt, der dog stadig fulgte den processuelle 

samtykkeregel. Vi kunne konkludere, at der endnu ikke er fremsat endeligt forslag om et multilateralt 

instrument, men ad hoc-gruppen, der er nedsat til at udarbejde forslaget, forventes at fremsætte et 

endeligt forslag i indeværende år. Til trods for, der ikke var fremlagt endelig rapport om det 

multilaterale instrument, kunne vi konkludere, at de fremtrædende holdninger i diskussionsudkastet 

såvel som på konferencen, der blev afholdt i Paris i juli, bar præg af, at der i det multilaterale 

instrument skulle inkorporeres kompatibilitetsklausuler. Herigennem kunne man adressere forholdet 

mellem dobbeltbeskatningsoverenskomster, der ligger før såvel som efter det multilaterale 

instruments effektuering. Dog var der skepsis over for en altomfattende kompatibilitetsklausul, da 

dette være vil være en for kompleks opgave. Samtidig fandtes det, at der kunne sikres fleksibilitet i 

landenes tiltrædelse til det multilaterale instrument, ved at man kunne benytte opt-in og opt-out-

mekanismer. Endeligt syntes der på konferencen og i diskussionsudkastet opbakning til, at der bør 

følge kommentarer med det multilaterale instrument, ligesom der var opbakning til, at den gensidige 

aftaleprocedure styrkes. 

Vores andet led i hovedproblemformuleringen, der omhandlede implementeringen i dansk ret, gav 

ligeledes anledning til EU-skatteretlige overvejelser – interferens – med BEPS-projektet. Her kunne 

vi konkludere, at Action 7 ikke fandtes at være i strid med EU-retten, eftersom ændringerne 

udelukkende omformulerer kvalifikationen af det faste driftssted, hvilket ligger inden for 

medlemsstaternes egne suveræne kompetence – ikke EU’s. Dog vil det være stridende, såfremt faste 

driftssteder af udenlandske foretagender – i værtsstatssituationer – forskelsbehandles i forhold til 

hjemmehørende selskaber. Ligeledes fandt vi det relevant at undersøge de øvrige actionpunkter i 

BEPS-projektet, da deres potentielle EU-stridighed kunne så usikkerhed ved det multilaterale 

instruments ratifikation af EU-medlemsstater, herunder Danmark. Herved fandt vi, at blandt andet 

Action 3 om CFC-regler potentielt kan være EU-stridige, såfremt reglerne ikke udelukkende tager 

sigte på rene kunstige arrangementer. Endeligt fandt vi dog, at potentielle EU-stridige actionpunkter 

kunne løses ved det multilaterale instruments opt-out-fravægelsesmekanismer for EU-medlemsstater, 

herunder Danmark.  

Sluttelig fandtes det, at EU også gjorde visse tiltag med hensyn til at luge ud i strategier til 

international skatteundgåelse, hvilket Anti-Tax Avoidance-pakken illustrerede. Dog var der som en 

del af denne henstillinger fra Kommissionen, hvorfor opfordringerne, der blandt andet omfatter, at 
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EU-medlemsstaterne benytter Action 7, har karakter af soft law-status, ligesom Action 7 havde det i 

forvejen. 
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8. Bilag  

8.1 Bilag 1: Eksempel på pkt. 26 og 28 til art. 5, stk. 4 
 

Der er tale om en couriervirksomhed og en tekstilvirksomhed. Tekstilforetagendet vil henvende sig 

til danske kunder, hvorfor det aktualiserer en tilstedeværelse i Danmark. Hvis tekstilforetagendet 

hurtigt ønsker at kunne betjene danske kunder, så kunne de istandsætte et varelager, for hvilket de vil 

kunne undtages ved, cf. litra b. Hvis de i stedet, såfremt de finder et fordyrende element i at opretholde 

et sådant varelager, overlader det til det udenlandske courierforetagende, vil dette andet foretagende 

– courierforetagendets arbejde – prima facie være litra b-undtaget, men de facto er de 

indtægtsgenerende i form af, at deres opdragsgiver er tekstilvirksomheden. Her ville litra b vedrøre 

tekstilvirksomheden og ikke couriervirksomheden – alt andet lige selvfølgelig. Sagt anderledes vil 

couriervirksomheden ikke kunne litra b-undtages, da de udøver aktivitet for et andet foretagende, jf. 

pkt. 26 og 28.  

8.2 Bilag 2: Action 7’s ændringer til art. 5, stk. 5-6 samt kommentarændringer 

 

Artikelændringer til stk. 5 – fra OECD/G20 BEPS: Action 7, 2015, final report, s. 16 

“Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 but subject to the provisions of 

paragraph 6, where a person is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise 

and, in doing so, habitually concludes contracts, or habitually plays the principal role 

leading to the conclusion of contracts that are routinely concluded without material 

modification by the enterprise, and these contracts are 

a) in the name of the enterprise, or 

b) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, property 

owned by that enterprise or that the enterprise has the right to use, or  

c) for the provision of services by that enterprise,  

that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any 

activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are 

limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would 

not make the fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that 

paragraph”.  
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Kommentarændringer til stk. 5 – fra pkt. 32.1 i OECD/G20 BEPS: Action 7, 2015, final report, 

s. 18 

“For paragraph 5 to apply, all the following conditions must be met: 

- a person acts in a Contracting State on behalf of an enterprise; 

- in doing so, that person habitually concludes contracts, or habitually plays the principal 

role leading to the conclusion of contracts that are routinely concluded without 

material modification by the enterprise, and  

these contracts are either in the name of the enterprise or for the transfer of ownership of, or for the granting 

of the right to use, property owned by that enterprise or that the enterprise has the right to use, or for the 

provision of services by that enterprise” 

Kommentarændringer til stk. 5 – fra pkt. 32.1, oversat til danske kumulative krav: 

1. Personen skal handle på foretagendets vegne 

2. Personen skal sædvanligvis indgå aftaler, eller sædvanligvis spille den 

væsentligste rolle, der fører til indgåelse af aftaler, som rutinemæssigt godkendes 

af foretagendet uden væsentlige modifikationer 

3. Aftalerne skal indgås i: 

a. foretagendets navn, eller indgås for at, 

b. overføre ejendomsretten til ejendom ejet af foretagendet, overføre retten til at 

anvende ejendom ejet af foretagendet eller retten til at anvende ejendom 

(brugsret), som foretagendet besidder retten til at anvende 

c. få ret til levering af tjenesteydelser fra foretagendet  

Artikelændringer til stk. 6 – fra OECD/G20 BEPS: Action 7, 2015, final report, s. 16 f 

a) “Paragraph 5 shall not apply where the person acting in a Contracting State on 

behalf of an enterprise of the other Contracting State carries on business in the 

first-mentioned State as an independent agent and acts for the enterprise in the 

ordinary course of that business. Where, however, a person acts exclusively or 

almost exclusively on behalf of one or more enterprises to which it is closely related, 

that person shall not be considered to be an independent agent within the meaning 

of this paragraph with respect to any such enterprise 
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b) For the purposes of this Article, a person is closely related to an enterprise if, based 

on all relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are 

under the control of the same persons or enterprises. In any case, a person shall be 

considered to be closely related to an enterprise if one possesses directly or indirectly 

more than 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a 

company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company’s 

shares or of the beneficial equity interest in the company) or if another person 

possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest (or, 

in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of 

the company’s shares or of the beneficial equity interest in the company) in the 

person and the enterprise”. 

8.3 Bilag 3: Beregning efter CIR nr. 82 af 29/5 1997 
 

Cirkulæret angiver, at i beregningen af, om et moderselskab ejer over 50 % af aktiekapitalen indirekte, 

skal der medregnes en forholdsmæssig andel, som moderselskabets datterselskab ligeledes besidder 

i det pågældende selskab (afsnit 7.2.2.1). Hvis et moderselskab (M) således ejer 25 % i D1 og 60 % 

i D2, og D2 ejer 50 % af D1, vil det indirekte ejerskab (af aktiekapitalen), M har i D1, udregnes 

forholdsmæssigt: 25 % + 0,6 * 50 % = 55 %. Herved ejer M indirekte mere end 50 % af aktiekapitalen 

i D1 efter cirkulæret. I beregningen af, om der indirekte rådes over mere end 50 % af stemmerne i et 

datterselskab, skal der for hvert ”led” opgøres, om betingelsen er opfyldt (afsnit 7.2.2.2). Hvis et 

moderselskab (M) således besidder 25 % af stemmerettighederne i D1 og 50 % af 

stemmerettighederne i D2, der igen besidder 50 % af stemmerettighederne i D1, vil M ikke besidde 

mere end 50 % af stemmerne i D2, hvorfor de stemmer, D2 besidder i D1, ikke skal medregnes i 

beregningen af, om M indirekte besidder mere end 50 % af stemmerne i D1. Altså anses M 

udelukkende for at besidde 25 % af stemmerne i D1. Havde M derimod rådet over 51 % af stemmerne 

i D2, ville M kontrollere D2 på baggrund af stemmerettighederne, og herved ville 

stemmerettighederne, D2 råder over i D1, medregnes fuldt ud hos M, og herved ville beregningen 

blive: 25 % + 50 % = 75 %. Samtidig skal det bemærkes, at der i beregningen af indirekte indflydelse 

på baggrund af stemmer skal tages hensyn til henholdsvis ejeraftaler, som moderselskabet har indgået 

med øvrige aktionærer (LL § 2, stk. 2, 3. pkt.), ligesom der også skal tages hensyn til ejeraftaler, 

datterselskabet har indgået med øvrige aktionærer, som ikke omfatter moderselskabet. Endeligt skal 

der også tages højde for forskellige typer af stemmeretsbegrænsninger i vedtægterne.   
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8.4 Bilag 4: Action 7’s ændringer til art. 5, stk. 4 samt den ny stk. 4.1 
 

Artikelændringer til stk. 4 – fra OECD/G20 BEPS: Action 7, 2015, final report, s. 28 f. 

’’Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall 

be deemed not to include:  

a. the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or 

merchandise belonging to the enterprise;  

b.  the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for 

the purpose of storage, display or delivery;  

c.  the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for 

the purpose of processing by another enterprise;  

d.  the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or 

merchandise or of collecting information, for the enterprise;  

e. the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the 

enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;  

f. the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities 

mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of 

business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character, 

provided that such activity or, in the case of subparagraph f), the overall activity of the fixed place 

of business, is of a preparatory or auxiliary character.’’ 

Artikeltilføjelse til stk. 4 (stk. 4.1) – fra OECD/G20 BEPS: Action 7, 2015, final report, s. 39 

’’4.1 Paragraph 4 shall not apply to a fixed place of business that is used or maintained by an enterprise if the 

same enterprise or a closely related enterprise carries on business activities at the same place or at another 

place in the same Contracting State and  

a) that place or other place constitutes a permanent establishment for the enterprise or the 

closely related enterprise under the provisions of this Article, or  

b) the overall activity resulting from the combination of the activities carried on by the two 

enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the 

two places, is not of a preparatory or auxiliary character, 
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provided that the business activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same 

enterprise or closely related enterprises at the two places, constitute complementary functions that are part of 

a cohesive business operation.’’ 

8.5 Bilag 5: Eksempler på de nye a-d-undtagelser 
 

Eksempler på litra a 

I pkt. 22 eksemplificeres, hvornår litra a finder anvendelse. Det nævnes, at et foretagende fra en stat, 

der opretholder et stort lager i en anden stat med et betydeligt antal ansatte, hvis hovedformål er at 

arbejde med oplagring og udlevering af varer, der ejes af foretagendet men sælges online til 

forbrugere i denne stat, ikke vil omfattes af stk. 4-undtagelsen. Dette skyldes, at den opbevaring og 

udlevering, der udføres gennem lageret, repræsenterer vigtige aktiver tillige med, der er et betydeligt 

antal ansatte. Lageret konstituerer således en betydelig del af foretagendets salgs- og 

udleveringsfunktion og har derfor ikke forberedende eller hjælpende karakter efter litra a. Litra a skal 

således ses i forhold til den samlede virksomhed.  

Omvendt vil litra a være opfyldt, hvis en frugteksportør fra en stat opretholder et toldoplag med 

særlige biogasinstallationer i en anden stat, når formålet alene er sigtet mod opbevaring af frugten i 

et kontrolleret miljø indtil tilendebragt toldbehandling, jf. pkt. 22.1. På samme måde opfyldes litra a, 

når et fast forretningssted opretholdes af et foretagende i en stat, der har til hensigt at udlevere 

reservedele til maskiner solgt til kunder i denne stat, jf. pkt. 22.1. 

Eksempler på litra b 

I pkt. 22.3 beskrives, at litra b er irrelevant i situationen, hvor et varelager – tilhørende et foretagende 

– opretholdes af en anden part i dennes faciliteter, og foretagendet ikke har dispositionsret. Den bliver 

irrelevant eller illusorisk, fordi foretagendet alligevel ikke kan få fast driftssted. Litra b er dog ikke 

illusorisk, når foretagendet er tilladt ubegrænset adgang til en bestemt del af lageret, hvis det vil bese 

deres varer eksempelvis. Her er dispositionsretten således til stede, så først i dette tilfælde skal det 

vurderes om aktiviteten er af forberedende eller hjælpende karakter.  

Eksempler på litra c 

Litra c i pkt. 22.4 drejer sig om, når foretagendet opretholder et varelager ligesom i litra b, men dette 

opretholdes udelukkende til bearbejdelse eller forædling hos et andet foretagende. Af samme grund 

ekspliciteres dispositionsretten også i de nye kommentarer til dette litra samtidig med, at der henvises 
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til litra b. Som eksempel nævnes en varebeholdning tilhørende et foretagende, som opretholdes af en 

halvfabrikataproducent eller en råvareleverandør i en anden stat for foretagendet, der har til hensigt 

at videreforarbejde varebeholdningen. I dette tilfælde vil der ikke være et fast forretningssted til 

foretagendets disposition, hvorfor der ikke kan være tale om fast driftssted. Ligesom litra b fremgår 

det således, at hvis foretagendet har ubegrænset adgang til et en bestemt del af 

halvfabrikataproducentens eller råvareleverandørens lokaler, så foretagendet kan inspicere deres 

varer opbevaret hos leverandøren i denne anden stat, så vil litra c finde anvendelse. I så fald, der 

findes denne ubegrænsede adgang til en bestemt del af leverandørens lager – i tråd med litra b, vil 

der efter litra c skulle vurderes, om opretholdelsen af foretagendets varer vil konstituere en 

forberedende eller hjælpende aktivitet. Dette vil være tilfældet, når foretagendet kun er distributør af 

produkter forarbejdet af leverandøren, da det ikke vil være en del af foretagendets kernevirksomhed. 

Det er nemlig ikke en betydelig og væsentlig del af foretagendets samlede aktivitet.  

Eksempler på litra d 

I pkt. 22.5 omhandles det sidste mere konkrete eksempel – nemlig i relation til litra d – før vi bevæger 

os ind i litra e-f, der fanger de komplementære tilfælde. Dette litra d består i to led: et indkøbsled og 

et informationsindsamlingsled. Vedrørende indkøbsleddet er det som regel ikke opfyldt, når det faste 

forretningssted bliver brugt til at indkøbe varer, hvor foretagendets samlede aktivitet består i at sælge 

selvsamme varer, når indkøbsfunktionen er en kernefunktion i foretagendets virksomhed. Til dette 

nævnes to konkrete eksempler, jf. pkt. 22.5. Det andet led, informationsindsamlingsleddet, nævner i 

pkt. 22.6, at dette led vil blive illusorisk, når foretagendet indsamler information, hvor det ikke 

opretholder et fast forretningssted i forbindelse hermed. Dette kan synes noget trivielt at 

eksemplificere, da det burde være indlysende. Det nævnes også, at såfremt der så opretholdes et fast 

forretningssted, skal informationsindsamlingen vurderes i forhold til tærsklen for forberedende eller 

hjælpende karakter. Dette eksemplificeres ved et investeringsfond, der istandsætter et kontor i en 

anden stat alene for at indsamle information om mulige investeringsmuligheder i den stat. I det 

tilfælde vil der være tale om aktivitet med forberedende karakter. Der nævnes også et 

forsikringsforetagende. 
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8.6 Bilag 6: Eksempler på den ny stk. 4.1 

Eksempel A 

Eksempel A drejer sig om en bank, der hører hjemme i en stat, men som har en masse filialer i en 

anden stat, som konstituerer et fast driftssted(er). Denne bank har ligeledes et kontor i denne anden 

stat med et par ansatte, der har til hensigt at verificere information på kunder, der har fået oprettet 

låneengagementer gennem filialerne. Disse verificerede informationer videresendes til 

hovedkvarteret for banken i den første stat, hvor ansatte her – altså på foretagendets – bankens – 

hovedkvarter analyserer informationen, der således udarbejder rapporter til filialerne i den anden stat, 

der har til opgave at godkende låneengagementerne. I dette eksempel vil stk. 4 – nemlig litra d’s 2. 

led – ikke kunne anvendes på kontoret, da en af filialerne eller flere i forvejen konstituerer et fast 

driftssted(er) og aktiviteterne på kontoret og filialerne udgør komplementerende funktioner.  

Eksempel B 

Det andet eksempel – eksempel B – drejer sig om et foretagende i en stat, der fremstiller og sælger 

apparater. Samme foretagende har et wholly-owned subsidiary, der er hjemmehørende i den anden 

stat. Dette helejede datterselskab i denne anden stat har en butik, hvorfra det sælger apparater, det har 

købt af moderselskabet, der er hjemmehørende i den førstnævnte stat. Hovedforetagendet ejer også 

et mindre lager i denne anden stat, hvor det oplagrer et par få store produkter, der er de samme, der 

udstilles på stedet, hvor det helejede datterselskabs butik er. Når en kunde så køber sådan et produkt 

af det helejede datterselskab, henter de ansatte i det helejede datterselskab produktet i lageret, der 

tilhører hovedforetagendet. De ansatte i det helejede datterselskab kommer således i besiddelse af 

produktet, inden selvsamme produkt leveres til kunden: Ejerskabet af produktet erhverves af det 

helejede datterselskab, når produktet således forlader hovedforetagendets lager. I dette tilfælde vil 

stk. 4.1 udelukke anvendelsen af stk. 4 – nærmere litra a – for lageret, som hovedforetagendet 

opretholder. Stk. 4.1 vil nemlig finde anvendelse, fordi hovedforetagendet og det helejede 

datterselskab er nærtbeslægtede (closely related enterprises) efter stk. 6, litra b.  
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8.7 Bilag 7: Diverse konventioner med kompatibilitetsklausuler og andre 

fleksibilitetsværktøjer ifm. et multilateralt instrument 
 

Uddrag fra den europæiske konvention om udlevering af lovovertrædere (BKI nr. 36 

28/09/1963) 

Art. 28, stk. 1, lyder: ’’Denne konvention skal for så vidt angår de lande, på hvilke den finder 

anvendelse, træde i stedet for bestemmelserne i bilaterale traktater, konventioner eller 

overenskomster vedrørende udlevering mellem to kontraherende parter’’. 

Uddrag fra den europæiske konvention om bekæmpelse af terrorisme (BKI nr. 91 02/11/1978) 

Art. 8, stk. 3, lyder: ’’Bestemmelserne i samtlige traktater og ordninger vedrørende gensidig bistand 

i straffesager mellem de kontraherende stater, herunder den europæiske konvention om gensidig 

bistand i straffesager, er herved ændret i forholdet mellem de kontraherende stater i det omfang, 

sådanne bestemmelser er uforenelige med denne konvention.’’ 

Uddrag fra den europæiske konvention om gensidig retshjælp i straffesager (BKI nr. 18 

17/07/1963) 

Art. 26, stk. 2: ’’Denne konvention berører dog ikke forpligtelser, som følger af reglerne i andre 

bilaterale eller multilaterale internationale konventioner, som indeholder eller kommer til at 

indeholde bestemmelser vedrørende særlige spørgsmål angående gensidig retshjælp på et bestemt 

område.’’ 

Uddrag fra konventionen om bekæmpelse af ulovlige handlinger mod søfartssikkerheden (BKI 

nr. 12 23/04/1998) 

Art. 11, stk. 1, lyder det: ’’De i artikel 3 nævnte forbrydelser skal i enhver udleveringstraktat mellem 

de kontraherende stater anses for omfattet af de forbrydelser, der ifølge en sådan traktat kan medføre 

udlevering…’’ 

Uddrag fra Chicagokonventionen om international civil luftfart 

art. 83 under ’’Registration on new arrangements’’: ’’Subject to the provisions of the preceding 

Article, any contracting State may make arrangements not inconsistent with the provisions of this 

Convention.’’ 
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Uddrag fra konventionen om forebyggelse af forurening fra skibe, Marpol, med senere 

tillægsprotokol 

art. 14, stk. 1: ’’A state may, at the time of signing, ratifying […] declare that it does not accept any 

one or all of Annexes III, IV…’’ 

Uddrag fra konventionen om administrative bistand i skattesager 

art. 28, stk. 2: ’’This Convention shall enter into force on the first day of the month following the 

expiration of a period of three months after the date on which five States have expressed their 

consent…’’. 

art. 28, stk. 5: ’’ In respect of any State ratifying the Convention as amended by the 2010 Protocol in 

accordance with this paragraph, this Convention shall enter into force on the first day of the month 

following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of 

ratification with one of the Depositaries. ‘’ 

art. 28, stk. 6: ’’The provisions of this Convention, as amended by the 2010 Protocol, shall have 

effect for administrative assistance related to taxable periods beginning on or after 1 January of 

the year following the one in which the Convention, as amended by the 2010 Protocol, entered 

into force in respect of a Party, or where there is no taxable period, for administrative assistance 

related to charges to tax arising on or after 1 January …’’. 

 

Uddrag fra Haag-konventionen om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om underholds-

pligt 

Art. 25: “Any Contracting State may, at any time, declare that the provisions of this Convention  

will be extended, in relation to other States making a declaration under this Article, to an official  

deed (‘acte authentique’) drawn up by or before an authority or public official and directly  

enforceable in the State of origin insofar as these provisions can be applied to such deeds.” 

 

Uddrag fra tillægsprotokollen i den europæiske konvention til beskyttelse af  

menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder 

 

Art. 6: “1. The provisions of the present Protocol shall apply as additional provisions to the  

Covenant. 2. Without prejudice to the possibility of a reservation under article 2 of the present  

Protocol, the right guaranteed in article 1, paragraph 1, of the present Protocol shall not be  
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subject to any derogation under article 4 of the Covenant.” 

8.8 Bilag 8: Udvalgte citater fra konferencen om det multilaterale instrument 
 

Philip Baker, Field Court Tax Chambers 

’’Can I just follow Mary’s two step approach and again to remember a little bit of history. 10+ years 

ago John Avery Jones and I with a lot of assistants from Working Party 1 – wrote about the idea of a 

multilateral instrument to amend bilateral treaties. And I think that we found the only way to do it 

was a two step fashion. That is: the multilateral instrument would be a sort of general 

agreement/framework the countries would then ’call off’ by exchange of notes in which they identified 

what provisions being amended, what language and what date the amendment took place from …’’ 

‘’I do not see how you can ask non-OECD counties to bind itselves to changes to the explanatory 

statements in which it is not participating in the making of those statements. It’s like a country binding 

to TP-Guidelines when it haven’t been involved in the making’’ 

William Morris, BIAC 

‘’We are concerned with the practicability with an all-encompassing compatability clause that 

counties could sign in order to modify treaties in a single action. This is especially true with countries 

ability to sign up to only some clauses.’’ 

Mary Bennett, IAPT, USCIB 

‘’One would be to have in the MLI the sort of generic proposed changes with compatability clauses, 

but also have a sort of two step process for putting those changes into effect. Countries could sign 

the MLI and indicate what their preferred positions might be under the different provisions – but not 

to have the MLI entering into force between any two bilateral partners until those two countries have 

signaled through some kind of instrument on ratification, or deposit on notifications decorations – 

exactly what they are changing their treaties on. And that obviously would mean that those changes 

could be unique to the particular bilateral partners and would not have to adhere to at premade 

suggestion from the MLI itself’’ 

‘’It would really help to see some particular language to have a better feel for what technical issues 

there are. Perhaps a further consultation would be more comfortable with the language being 

proposed cause I think…’’ 
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Tax Executives Institute, TEI 

‘’One thing we would like to see is that if you were to sign under the MLI, that somewhere in there it 

could say that you have agreed to or used the commentary, that follows with the provisions to interpret 

the provisions. When you sign it – MLI – you should commit to be using the commentary – and also 

to make clear that the new commentary supersedes the old one’’ 

Mouvement des entreprises de France – MEDEF 

’’Our suggestion was that we are counting on the OECD to create something like body or commission 

to ensuring that there will be the same understanding and this commission would gather people from 

tax administrations and judges. Because we know that even though there are a large number of 

countries – that are included in the commentaries it might ensure coherent uniform application’’ 

Association of Chartered Certified Accountants – ACCA 

‘’The potential impact of the PE-rules changes on the SME-sector […] The SME-landscape in 

particular is not going to have access to detailed tax advise – in-house – tax teams. For them the 

accessibility and availability on guidance on interpretation and implementation on the MLI will be 

key to ensuring there is not a break put on cross-border operations at the that lower end of the market. 

Consistency and accessibility to information on interpretation and implementation would be 

important’’  

Barsalou Lawson Rheault 

‘’ I believe the baseball arbitration style would be the preferred approach for – particular TP cases 

(well suited). Baseball arbitration offers the opportunity for a faster decision…’’ 

Jesse Eggert, OECD – Senior Advisor 

’’We can’t say strike out paragraph 4 of article 12 or something and replace it with the following 

text. We have to do something a little more nuanced (if we want to make clear – what provisions we 

are talking about that across a variety of treaties – that simply don’t have the same provisions’’ 

‘’Somewhere in the middle seems where things are heading. It’s getting harder when you’re dealing 

with provisions like permanent establishment… like dividend withholding … where there will 

continue to be differences in court tax policy among countries and there it seems harder to us to 

imagine a provision that could set as a stand alone provision’’ 
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‘’… ensure that the measures can be implemented as consistently as possible. Interpretation of the 

provisions is clear. There are also questions on the MLI itself. We need to produce tools: some kind 

of explanatory statement… there is a possibility to explain more in accompanied documents to the 

MLI’’  

Mr. Mike Williams og Jesse Eggert, OECD, hhv. Chair og Senior Advisor 

‘’Temptation have been seen to apply the new measures before the treaty language have changed. 

There will be a process: sign, ratify and provisions will have time date. MLI will also have some rules 

about when the treaties enters into force – for instance when an amount of XX countries have applied 

first’’ 

8.9 Bilag 9: EU’s henstilling i Anti-Tax Avoidance-pakken om Action 7 
 

’’Member States are encouraged, in tax treaties which they conclude among themselves 

or with third countries, to implement and make use of the proposed new provisions to 

Article 5 of the OECD Model Tax Convention in order to address artificial avoidance of 

permanent establishment status as drawn up in the final report on Action 7 of the Action 

Plan to address Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).’’ 

 

 

 


