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Abstract 
This master thesis concerns the Danish exit taxation legislation, regarding assets for individuals 

compared to case law in ECJ (The European Court of Justice).  

 

With its membership in the European Union, Denmark is obligated to make sure that national 

legislation does not hinder the internal market in the European Union i.e. ensure the free movement 

of goods, persons, services and capital cf. TEUF Art. 26 (2).  

 

In C-261/11 Commission vs. Denmark, the ECJ found that the Danish exit taxation rules for 

companies where in breach with TEUF art. 49 freedom of establishment. The decision resulted in 

changes in the Danish exit taxation legislation for companies cf. LFF 2013-12-04 nr. 91. The exit 

tax legislation for individuals were at that point of time similar to the rules about companies and as 

a consequence of C-261/11 Commission vs. Denmark, the legislation for individuals were also 

changed cf. LFF 2014-12-17 nr. 98. The new rules is now based on a postponed tax principle 

(henstandsordning) cf. KSL §§73B and 73C which means that the individuals can choose to either 

i) pay the calculated exit tax or ii) postpone the calculated exit tax up to seven years. The Danish 

henstandsordning is not unconditional and the thesis analyses these conditions according to case 

law in ECJ and concludes that there are some elements of the Danish henstandsordning that seems 

unproportionate according to EU-legislation.  

 

From an economic perspective, the thesis analyses incentives for the individual to choose and 

follow the henstandsordning. The principal-agent theory is used to understand the relationship of 

the individual and the legislator (Denmark). The Informativeness principle, The Incentive principle 

and The Monitoring Principle (Milgrom and Roberts: 1992) is used to understand the Danish exit 

tax legislation from a Principal-Agent theoretical perspective. This part of the master thesis 

concludes that the Danish henstandsordning contains elements that creates incentives for the 

individual to follow the process.  

 

Finally, the thesis discusses room for improvements and a possible addition to the current 

legislation is suggested.  
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Forkortelser 
KSL  Kildeskatteloven 

LL  Ligningsloven 

SEL Selskabsskatteloven 

KGL Kursgevinstloven 

EU Den europæiske union 

TEUF Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde 

DBO Dobbeltbeskatningsoverenskomst 

L98 Lov om ændring af kildeskatteloven 

PA-teori Principal-Agent teori 

JV Den juridiske vejledning 
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1 Præsentation af emne teori og metode 
 

1.1 Indledning og problemfelt 
Siden skatteflugtspakken i 1987 har der i Danmark været øget fokus på fraflytningsbeskatning for 

henholdsvis selskaber og fysiske personer. Formålet med skatteflugtspakken i 1987 var at sikre det 

danske skatteprovenu imod skatteflugt, således at man havde nationale regler som gjorde at 

Danmark i en fraflytningssituation ikke mistede beskatningsretten til aktier, hvis værdi var opstået 

eller steget, mens aktierne var omfattet dansk beskatningsret.  

 

Sidenhen har området for fraflytningsbeskatning for aktiver ligeledes været i fokus, og man har på 

baggrund af samme principper som for aktier i dag nationale regler som giver Danmark ret til at 

pålægge exitskat på aktiver som forlader det danske territorium. Som følge af Danmarks 

medlemskab i EU er Danmark forpligtet til at sørge for at de nationale exitskatteregler ikke er til 

hinder for det indre marked. Netop reglerne om det indre marked er et vigtigt princip inden for 

fællesskabsretten.1 Det indre marked skal forstås som værende et område blandt medlemsstaterne, 

hvorpå ingen nationale bestemmelser hindrer den frie bevægelighed for varer, personer, 

tjenesteydelser og kapital, jf. TEUF artikel 26(2). Dette indebærer alle former for hindringer, 

herunder blandt andet hindringer i form af nationale skatteregler.2 Dette princip, blev Danmark, i en 

skatteretlige henseende for alvor udfordret i, i sag C-261/11 Kommissionen mod Danmark, hvor 

EU-domstolen anså de danske exitskatteregler for selskaber som værende i strid imod den frie 

etableringsret.3 I forlængelse af denne dom blev de danske exitskatteregler for selskaber ændret ved 

lov nr. 170 af 26. februar 2014, således at de skulle være mere EU-konforme. På baggrund af de 

ændrede exitskatteregler for selskaber blev reglerne for fysiske personer også ændret ved lov nr. 

202 af 27. februar 2015, med følgende formål: 4  

”Lovforslaget har to overordnede formål. Dels at foretage en række tilpasninger som følge af EU-

retten, dels at sikre en større grad af fleksibilitet i forhold til anvendelsen af en række 

erhvervsrelaterede bestemmelser.” 5 

 

                                                
1 Koerver Schmidt, Peter mfl. - International skatteret – I et dansk perspektiv, s. 222 
2 Koerver Schmidt, Peter mfl. - International skatteret – I et dansk perspektiv, s. 222 
3 C-261/11 – Kommissionen mod Danmark, præmis 32 
4 Lovforslag nr. L98, afsnit 2.1. Fysiske personer og exitskat, s.10-11 
5 Lovforslag nr. L98, afsnit 2. Lovforslagets formål og baggrund, s.10 
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Man har altså forsøgt at tilpasse de danske exitskatteregler for fysiske personer som følge af EU-

retten, herunder især på baggrund af C-261/11 Kommissionen mod Danmark.6 Med lov nr. 202 af 

27. 02.2015 er der sket en række ændringer for området exitbeskatning af fysiske personers aktiver 

og der er blandt andet tilføjet muligheden for at vælge henstand med betaling af exitskatten. 

Spørgsmålet set fra et juridisk perspektiv er om de ændrede regler nu er EU-konforme eller 

stadigvæk strider imod de EU-retlige frihedsrettigheder. Da der er tale om en situation hvor 

skatteyderen bliver beskattet af en gevinst der endnu ikke er blevet realiseret, kan det fra lovgivers 

side være vanskeligt i en fraflytningssituation, at udforme regler som skaber incitament til at 

skatteyderen betaler den skat denne er forpligtet til. Set fra et økonomisk perspektiv findes det her 

nærliggende at undersøge om den danske henstandsordning som listet i KSL §§73B og 73C 

indeholder elementer som skaber incitamenter hos skatteyderne til at følge processen. I forlængelse 

af ovenstående, er afhandlingen baseret på følgende problemformulering.  

 

1.1.1 Problemformulering 
Hvorvidt er de danske regler om exitbeskatning af aktiver ejet af fysiske personer i 

overensstemmelse med EU-retten og foreligger der incitament hos den exitskattepligtige til at vælge 

og efterleve den danske henstandsordning? I forlængelse hertil søger afhandlingen at komme med 

løsningsforslag til forbedringer i henhold til den danske henstandsordning som listet i KSL §§73B 

og C.  

 

For at besvare ovenstående problemformulering, søger afhandlingen henholdsvis i den juridiske- og 

økonomiske analyse at svare på følgende problemstillinger: 

 

1.1.2 Juridisk problemstilling 
Hvad er gældende ret i forhold til exitbeskatning af aktiver ejet af fysiske personer, og er disse 

regler i overensstemmelse med det EU-retlige proportionalitetsprincip? 

 

1.1.3 Økonomisk problemstilling 
Med udgangspunkt i den danske henstandsordning undersøges om der hos skatteyderen foreligger 

incitament til at vælge og efterleve den danske henstandsordning.  

 

                                                
6 Michelsen, Aage mfl. – Lærebog om indkomstskat, s. 800 
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Fremgangsmåden er her anvendelse af Principal-Agent teorien med særlig henblik på en 

operationalisering af teorien i en exitskattesituation. Anvendelsen af denne teori bidrager med at 

forstå hvilke tiltag lovgiver har gjort for at skabe incitament hos skatteyderen til at følge 

henstandsprocessen som listet i KSL §§73C og B samt hvilke tiltag lovgiver kan overveje for at 

skabe yderligere incitament hos skatteyderen til at følge lovgivers interesser.  

 
1.2 Synsvinkel 
Afhandlingens juridiske analyse tager udgangspunkt i, hvilke regler der gælder på området for 

exitskat af aktiver for fysiske personer. Den økonomiske del er skrevet ud fra hvordan lovgiver kan 

påvirke adfærd hos skatteyderen. Den integrerede del er skrevet ud fra hvilke tiltag lovgiver bør 

overveje, hvis denne vil skabe incitament hos skatteyderen til at betale exitskatten tidligst muligt. 

På den baggrund anlægges en samfundsmæssig synsvinkel, hvor fokus er rettet mod hvordan 

lovgiver kan skabe en samfundsøkonomisk optimal udformning af de danske exitskatteregler, som 

så vidt muligt sikrer det danske skatteprovenu. De forskellige problemstillinger vil i forlængelse 

heraf blive set fra lovgivers perspektiv.    

 
 
1.3 Metode 
 
1.3.1 Juridisk metode 
Formålet med den juridiske del i afhandlingen er at opstille de danske exitbeskatningsregler for 

aktiver ejet af fysiske personer op i mod gældende EU-ret. Både danske og EU-retlige retskilder vil 

blive anvendt. Den juridiske metode ligger naturligt op til anvendelse af den retsdogmatiske 

metode, hvor gældende ret (de lege lata) udledes på baggrund af analyse af relevante retskilder på 

området.7 Gældende ret er et udtryk for det som en domstol ville komme frem til på baggrund af 

tilgængelige retskilder.8 Da de nye exitskatteregler for personer er relativt nye (gældende pr. 1. 

marts 2015)9 findes der endnu ikke nogen tilgængelige nationale afgørelser på området. Af den 

grund vil der udelukkende blive taget udgangspunkt i KSL §§10, 73B og 73C med dertilhørende 

lovforarbejder, suppleret med SKAT’s juridiske vejledning og diverse lærebøger. Den juridiske 

analyser sammenholder de danske exitskatteregler op imod EU-retten. For at måle de danske regler 

op imod EU-retten vil relevante EU-domme på området for exitskatter blive brugt til at udlede EU-

Domstolens praksis. Der tages udgangspunkt i dommene, da området for direkte skatter ikke er et 

                                                
7 Nielsen, Ruth & Tvarnø Christina, Retskilder og retsteorier, s. 30 
8 Nielsen, Ruth & Tvarnø Christina, Retskilder og retsteorier, s. 31 
9 jf. L98 §13 stk. 1 
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harmoniseret område.10 Hvorvidt de danske regler er forenelig med EU-retten skal således vurderes 

på baggrund af hvad EU-Domstolen har fastlagt i diverse EU-domme. Det er ikke en betingelse i 

EU-retten, at en dom afsiges specifikt imod en medlemsstat, før den får retsvirkninger. En dom, 

som eksempelvis vedrører exitskatteregler i Tyskland vil ligeledes have retsvirkninger for øvrige 

medlemslande i EU. Nationale skatteregler må ikke stride imod de EU-retlige regler om fri 

bevægelighed.11 EU-retten har forrang for nationale regler, hvilket betyder at en national regel 

dømmes ugyldig, hvis den strider imod de EU-retlige frihedsrettigheder.12 Endelig skal det nævnes 

at EU-Domstolens fortolkningsmetode er dynamisk, hvilket har den konsekvens at nyere domme 

har højere præjudikatsværdi end tidligere domme.13  

 
 
1.3.2 Økonomisk teori og metode 
Afhandlingens økonomiske metode har sit udgangspunkt i den organisationsøkonomiske 

teoriretning, med særlig henblik på forholdet mellem to parter, henholdsvis principal og en agent, 

som kendetegnet ved Principal-Agent teorien (herefter PA-teorien).14 PA-teorien er en 

organisationsøkonomisk teori som kan bruges til at kigge nærmere på en situation hvor en 

opgavegiver(principal) ønsker at en opgavemodtager(agent) handler inden for principalens 

interesser.15 Det er således en forudsætning i PA-teorien at der foreligger et Principal-agent forhold, 

som består i et under-/overordnelsesforhold. Teorien kan bruges til at analysere forholdet mellem en 

principal og agent med særlig henblik på incitamenter, herunder hvordan principalen kan påvirke 

agentens adfærd så agenten handler i overensstemmelse med principalens interesser.16 

Teorien bygger på den neoklassiske teori, der er fundamentet i moderne økonomisk teori, som er 

kendetegnet ved at forklare og forudsige markedsmæssig adfærd.17 PA-Teorien indeholder en 

række principper som findes relevant i forhold til opgavens problemformulering, da den bidrager til 

mulige løsningsmetoder til moral hazard problemet i forholdet mellem lovgiver-borger i en 

exitskattesituation. De gældende exitskatteregler holdes op imod Milgrom & Roberts kriterier for en 

incitamentskorrekt kontrakt herunder Incentive-intensity principle, Informativeness principle og 

                                                
10 Michelsen, Aage mfl. – Lærebog om indkomstskat, s. 133 
11 Koerver Schmidt, Peter mfl. - International skatteret – I et dansk perspektiv, s. 31 
12 Koerver Schmidt, Peter mfl. - International skatteret – I et dansk perspektiv, s. 31 
13 Koerver Schmidt, Peter mfl. - International skatteret – I et dansk perspektiv, s. 32 
14 Sornn-Friese, Henrik – Hvad er en virksomhed? s.125 
15 Sornn-Friese, Henrik – Hvad er en virksomhed? s. 125 
16 Milgrom & Roberts, 1992: 170 & Hansen, Anders Christian – Uden for Hovedstrømmen, s. 111  
17 Tvarnø og Nielsen, Retskilder og retsteorier, s. 439 
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Monitoring intensity principle.18 Disse principper bidrager til relevante overvejelser lovgiver kan 

varetage når denne vil lave en lovbestemmelse som skaber incitamenter hos agenten til at handle i 

lovgivers interesser.  

 

PA-teorien bliver normalt brugt til at analysere forholdet mellem en arbejdsgiver-arbejdstager eller 

forsikringsgiver-forsikringstager. I denne afhandling bliver teorien anvendt i forholdet mellem 

lovgiver-borger, da lovgiver som værende principal, står over for de samme problemer som 

henholdsvis arbejdsgiveren og forsikringsselskabet står over for i deres principal-agent relation. 

Teorien vil blive brugt til at undersøge hvilke tiltag lovgiver kan foretage for at skabe en effektiv 

lovbestemmelse i forhold til exitbeskatning af aktiver for fysiske personer. 

 

Formålet med PA-teorien er blandt andet at komme frem til en løsning via en incitamentskontrakt. 

Denne kontrakt skal udformes på en måde at den skaber incitament til at agenten handler i 

overensstemmelse med principalens ønsker. I nærværende lovgiver-borger forhold anses loven, at 

være kontrakten mellem principalen og agenten, hvilket vil være det empiriske udgangspunkt i den 

økonomiske del. I forlængelse hertil kunne det være relevant at have noget empiri i form af 

kvantitative data, som kunne give et billede af hvor mange personer, som årligt rammes af 

exitskattereglerne. Denne form for data er ikke tilgængelig hverken hos Danmarks statistik eller hos 

SKAT.19 Det kunne også være relevant at få et overblik over hvor stor en andel exitskatter for 

aktiver udgør af de offentlige restancer.20 Heller ikke dette kunne SKAT ved telefonisk henvendelse 

svare på, da indrivelsessystemet ikke er sat op til at kategorisere de forskellige krav. Det har heller 

ikke været muligt at finde relevant empiri i forhold til exitskatter i Danmark på OECD’s 

hjemmeside.   

 

Analysen i det økonomiske afsnit foretages på baggrund af en deduktiv tilgang, hvor der på 

baggrund af generelle principper drages slutninger om enkelte hændelser samt hvor formålet er at 

analysere problemstillingen ud fra generelle teorier og principper.21 Dette er tilfældet når der i 

afhandlingen bliver taget udgangspunkt i PA-teorien for at sige noget om skatteydernes 

incitamenter til at opfylde lovgivers interesser i en exitskattesituation. 

                                                
18 Milgrom & Roberts, Economics, Organization & Management, s. 219-234 
19 Se her bilag 1 e-mail korrespondance med Niels Ploug direktør, personstatistik, Danmarks Statistik 
20 Se her pressemeddelelse fra SKAT: Status på de offentlige restancer offentliggjort 08.04.2016 
21 Andersen IB, Den skindbarlige virkelighed, s 31 
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1.3.3 Integreret metode 
Den integrerede metode består i sammenspillet mellem den juridiske- og økonomiske metode. 

Formålet i den integrerede analyse er at bruge principal-agent teorien på juraen, for dermed at 

udlede hvordan retsstillingen på de i afhandlingen berørte exitskatteregler bør være. Den 

integrerede analyse vil af den grund have en retspolitisk (de lege ferenda) tilgang til den juridiske 

og økonomiske analyse og vil udgøre en samlet konklusion på baggrund af de juridiske og 

økonomiske betragtninger som afhandlingen arbejder med. 22 Den integrerede metode i 

afhandlingen anvendes både i kapitel 3 og 4.   

 
1.4 Afgrænsning 
For at sikre en dyberegående analyse af opgavens juridiske og økonomiske problemstilling, har det 

været nødvendigt at begrænse afhandlingens bredde.  

 
1.4.1 Juridisk afgrænsning 
Udgangspunktet i den juridiske del i afhandlingen er at analysere foreneligheden af de danske 

exitbeskatningsregler for aktiver ejet af fysiske personer som nævnt i KSL §10, herunder den 

dertilhørende henstandsordning som nævnt i KSL §§73B og 73C, med EU-retten. Afhandlingen 

behandler kun exitbeskatning af personers aktiver, hvorfor reglerne om exitbeskatning af personers 

aktier og andre værdipapirer (ABL §§38-40) afgrænses fra afhandlingen. Ligeledes afgrænser 

afhandlingen sig fra reglerne om exitbeskatning af fordringer og finansielle kontrakter (KGL §37) 

ligesom reglerne om exitbeskatning efter virksomhedsskattelovens §15C holdes udenfor.  

Afhandlingen afgrænser sig desuden fra reglerne om tilflytning og fraflytning, herunder de 

betingelser der skal være opfyldt før en person anses for tilflyttet henholdsvis fraflyttet.  

Endvidere vil nationale regler om selskabers exitbeskatning af aktiver (SEL §§8 stk. 4 og 5 stk. 5 og 

stk. 7) også holdes uden for afhandlingen. Dog vil relevante EU-domme på området blive brugt til 

at udlede gældende EU-ret på området for exitskatter. De EU-Domme som bliver anvendt, vil 

hovedsageligt tage udgangspunkt i hvorvidt proportionalitetsprincippet er overholdt. Det juridiske 

afsnit vil eksempelvis ikke indeholde en dyberegående analyse af hvorvidt der er tale om 

diskrimination eller ej. Principperne i den EU-retlige test vil blive gennemgået, men hovedfokus for 

analysen er hvorvidt proportionalitetsprincippet er opfyldt eller ej, hvorfor domsanalyserne 

hovedsageligt vil fokusere på dette. 

 

                                                
22 Tvarnø og Nielsen, Retskilder og retsteorier, s. 448 
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Endelig afgrænses afhandlingen fra EU-praksis samt andet relevant materiale som måtte være 

publiceret efter afhandlingens afleveringsdato 1. maj 2017.  

  

1.4.2 Økonomisk afgrænsning 
Udgangspunktet i den økonomiske del i afhandlingen er at analysere forholdet mellem to parter, 

navnlig forholdet mellem lovgiver-borger. Principal agent teorien indeholder ex ante elementer som 

eksempelvis i en arbejdsgiver-arbejdstager situation kan forklare hvordan arbejdsgiveren kan vælge 

den bedst egnede medarbejder når denne skal rekrutterer nye medarbejdere. Dette kan gøres via 

Adverse selection som indeholder nogle udvælgelsesmetoder (screening, signalering, 

selvudvælgelse) som principalen kan benytte sig af for at finde den bedst egnede agent. 

Afhandlingen afgrænser sig fra denne model, da det ikke findes relevant i henhold til 

agentrelationen mellem lovgiver-borger, eftersom lovgiver ikke selv kan vælge sine borgere. 

Afhandlingen anvender PA-teorien på et operativt plan, hvorfor bagvedliggende matematiske 

beregninger og modeller i PA-teorien holdes uden for afhandlingen.  

 

Det økonomiske aspekt i afhandlingen kunne bestå i en analyse af værdiansættelse af de omtalte 

aktiver især fordi der er tale om beskatning af endnu ikke realiserede avancer. Problemstillingen 

består i, at skatteyderen bliver beskattet af et beløb som værdiansættes på fraflytningstidspunktet 

sammenlignet med hvad denne burde være blevet beskattet af på afståelsestidspunkt. En sådan 

tilgang vil kræve en dyberegående analyse og diskussion af værdiansættelsesproblematikken, 

hvorfor afhandlingen af den grund afgrænser sig fra økonomiske teorier vedr. værdiansættelse. 

Milgrom & Roberts opererer med 5 principper for en incitamentskorrekt kontrakt.23 Da principal 

agent relationen i nærværende afhandling består af lovgiver-borger vil kun principperne om 

incentive-intensity principle, informativeness principle og monitoring intensity principle blive 

anvendt. The equal compensation principle og the ratchet effect holdes uden for afhandlingen. 

Førstnævnte går ud på at hvis agentens allokering af tid fordelt mellem to opgaver ikke kan 

overvåges, skal aflønning af hver opgave være lige stor, da agenten ellers have fokus på den opgave 

der giver den bedste aflønning.24 I afhandlingens PA-relation er der ikke tale om mere end en 

opgave og af den grund vil dette princip ikke tages med. The ratchet effect går ud på at agenten ikke 

må straffes med højere produktionsmål hvis denne yder en ekstra indsats.25 Det er ikke hensigten i 

                                                
23 Milgrom & Roberts, Economics, Organization & Management, s. 219-234 
24 Milgrom & Roberts, Economics, Organization & Management, s. 228 
25 Milgrom & Roberts, Economics, Organization & Management, s. 232-23 
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denne afhandling at kigge nærmere på ekstra indsats, hvorfor dette princip også holdes uden for den 

økonomiske analyse. Danmark skal som følge af sit medlemskab i EU respektere og indordne sig 

EU-retlige principper. Her opstår der samtidig en principal-agent relation mellem Danmark og EU 

som fra lovgivers synsvinkel er værd at være opmærksom på, når denne skal udforme nogle 

lovbestemmelser i sit principal-agent forhold med sine borgere. Dette forhold findes relevant at 

undersøge nærmere, men det findes på baggrund af omfanget af sideantal ikke muligt at inddrage en 

analyse som går dybt nok ned i reglerne. Af denne grund holdes denne PA-relation udenfor 

afhandlingen.  

 
 
1.5 Struktur 
Afhandlingens struktur er som følger:  

 

Kapitel 1 indeholder en præsentation af emne, teori og metode. 

 

Kapitel 2 indeholder en juridisk analyse af de nuværende exitskatteregler i forhold til EU-retten. 

 

Kapitel 3 indeholder en økonomisk-integreret analyse af Principal Agent teorien med særlig 

henblik på forholdet lovgiver-borger i en exitskattesituation.  

 

Kapitel 4 indeholder en analyse og diskussion af hvilke overvejelser lovgiver bør foretage sig i 

forhold til de omtalte regler.  

 

Kapitel 5 indeholder afhandlingens konklusion.  
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1.6 Kildekritik 
 
Da reglerne for exitbeskatning af aktiver for fysiske personer er forholdsvis nye, foreligger der 

endnu ikke retspraksis i forhold til KSL §10. Af den grund vil den retsdogmatiske analyse være 

behæftet med usikkerhed i henhold til anvendelsen af KSL §10 i praksis. I opgaven anvendes også 

høringssvar og diverse bemærkninger fra forskellige virksomheder. Disse kan være præget af 

subjektive holdninger til lovforslaget, hvilket ikke nødvendigvis harmonerer med lovgivers 

opfattelse af reglerne.  

 

Afhandlingen lider desuden af den svaghed, at der ikke findes empiriske data for området for 

exitskat, hvorfor konklusionen alene vil bero på baggrund af en teoretisk tilgang. Konklusionen i 

afhandlingen er bygget på baggrund af retspraksis fra EU-Domstolen i henhold til lovgivningen 

(KSL §§10, 73B og 73C) som på baggrund af PA-teorien argumenterer for hvilke incitamenter der 

foreligger i den konkrete situation. Dette er ikke ensbetydende med at skatteyderne vil agere på den 

måde som der fremvises, hvilket gør at afhandlingen lider af den svaghed at den ikke kan bevise at 

skatteyderen handler efter hvad teorien antager.   
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2 De danske exitskatteregler i et EU-retligt perspektiv 

2.1 Indledning 
I dette kapitel behandles de danske exitskatteregler, som følge af L98, for fysiske personer i forhold 

til EU-retten. Indledningsvis gennemgås de relevante regler (KSL §10 samt KSL §§73B og C) for 

at skabe et overblik over gældende ret. Da afhandlingen har et EU-retligt perspektiv, vil 

principperne om den EU-retlige regulering på de direkte skatter blive gennemgået, herunder hvilken 

betydning EU-retten har i forbindelse med national lov i en medlemsstat. I den forbindelse vil den 

EU-retlige test blive gennemgået. Endelig vil de danske exitskatteregler blive testet i forhold til EU-

Domstolens retspraksis på området og det vil blive diskuteret hvorvidt bestemmelsen er i 

overensstemmelse med det EU-retlige proportionalitetsprincip.   

 

2.2 Exitbeskatning af aktiver (KSL §10) 
Ved lov nr. 202 af 27. februar 2015 indføres de nye regler om beskatning af aktiver for fysiske 

personer. Følgende fremgår af KSL §10:  

”Ophører en person med at være skattepligtig efter § 1, uden at der er tale om dødsfald, eller bliver 

en person efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst hjemmehørende i en fremmed 

stat, på Færøerne eller i Grønland, anses aktiver, som ikke fortsat er omfattet af dansk beskatning, 

for afhændet på fraflytningstidspunktet. Aktiverne anses for afhændet til handelsværdien på 

fraflytningstidspunktet. 

Stk. 2. Overfører en person, der er skattepligtig efter § 2, aktiver til en fremmed stat, Færøerne eller 

Grønland, således at aktiverne efter overførslen ikke længere er omfattet af dansk beskatning, anses 

aktiverne for afhændet på overførselstidspunktet. Aktiverne anses for afhændet til handelsværdien 

på overførselstidspunktet. 

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på aktiver, der er omfattet af 

aktieavancebeskatningslovens § 38, kursgevinstlovens § 37 eller ligningslovens § 28.” 

 

De tidligere bestemmelser omkring exitskat af aktiver som fremgik i henholdsvis KSL §§8 A stk. 2 

og 10 blev med lovændringen sammenskrevet til én bestemmelse. Mens KSL §10 stk. 1 omfatter 

den situation hvor en fysisk person opgiver sin fulde skattepligt eller bliver hjemmehørende i en 

anden stat, omfatter stk. 2 den situation hvor begrænset skattepligtige overfører deres aktiver til en 

anden stat.  
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2.2.1 Exitbeskatning ved ophør af fuld skattepligt – fraflytning (KSL §10 stk. 1) 
 

KSL §10 stk. 1 omfatter den situation hvor en fuld skattepligtig person (jf. KSL §1), uden at der er 

tale om dødsfald, efter reglerne om fraflytning anses for at være flyttet fra Danmark og dermed 

ophører med at være fuld skattepligtig hertil. Fraflytning kan opstå i følgende 2 situationer:  

• Når en fysisk person ophører med at være fuld skattepligtig efter KSL § 1. 

• Når en fysisk person efter bestemmelserne i en DBO bliver hjemmehørende i et andet land.  

 

Som nævnt i afhandlingens juridiske afgrænsning vil der ikke komme en nærmere redegørelse af de 

danske fraflytningsregler samt principperne bag reglerne om hjemmehør efter en DBO (jf. artikel 4 

i OECD’s modeloverenskomst). Der henvises til den juridiske vejledning afsnit C.F.1.2.3 ”Hvornår 

ophører skattepligten ved fraflytning” samt Koerver Schmidt, Peter mfl. International skatteret – I 

et dansk perspektiv, s. 88, afsnit 2.3.1 Fysiske personer. 

 

Såfremt en af de ovenstående omtalte fraflytningsscenarier opfyldes, betragtes aktiver som ikke 

fortsat er omfattet af dansk beskatning, for afhændet på fraflytningstidspunktet jf. KSL §10 stk. 1.  

Aktiverne må således ikke være omfattet af reglerne om begrænset skattepligt, før der kan ske 

exitbeskatning efter KSL §10 stk. 1. Såfremt aktivet eksempelvis kan allokeres til et fast driftsted i 

Danmark, forlader aktivet ikke det danske territorium, og Danmark vil stadigvæk have 

beskatningsretten for disse aktiver efter reglerne om begrænset skattepligt, jf. henholdsvis 

territorialprincippet. En sådan situation kan opstå, hvis der eksempelvis er tale om en fast ejendom 

beliggende i Danmark eller hvis der er tale om erhvervsaktiver som kan knyttes til et fast drifsted i 

Danmark. Hvis ejeren ophører sin fulde danske skattepligt eller bliver hjemmehørende i en anden 

stat vil exitbeskatningen ikke indtræde, da aktiverne fortsat vil være omfattet af dansk beskatning, 

nu efter reglerne om begrænset skattepligt jf. KSL §2 stk. 1 nr. 4 og 5. 26 

Det fremgår direkte af bestemmelsen at den værdi der vil danne grundlag for exitbeskatningen er 

handelsværdien på fraflytningstidspunktet.  

 

 

 

 

                                                
26 Michelsen, Aage mfl. – Lærebog om indkomstskat, s. 801 
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2.2.2 Exitbeskatning ved overførsel af aktiver til udlandet (KSL §10 stk. 2) 
 
KSL §10 stk. 2 omfatter den situation hvor en begrænset skattepligtig person (jf. KSL §2), 

overfører sine aktiver til udlandet. Betingelserne er som følger:  

• Der skal være tale om en overførsel af aktiver til udlandet. 

• Aktiverne må efter overførslen ikke længere være omfattet af dansk beskatning. 

 

Ligesom ved stk. 1 fremgår det direkte af bestemmelsen, hvilken værdi der vil danne grundlag for 

exitbeskatning. Eftersom der er tale om overførsel, er udgangspunktet her handelsværdien på 

overførselstidspunktet. Det skal bemærkes at der her ikke er en betingelse om at der skal ske ophør 

af personens begrænsede skattepligt, som der er i stk. 1 med fuld skattepligt. Det skyldes, at en 

person stadigvæk kan være begrænset skattepligtig i forhold til andre aktiver end de aktiver der 

bliver overført til udlandet.27 Bestemmelsen retter sig primært mod aktiver som har været knyttet til 

et fast driftsted i Danmark, som nu overføres til et andet land.28 

 

2.2.3 Aktiver der er omfattet af bestemmelsen og aktiver der ikke er 
Det fremgår direkte af bestemmelsen at KSL §10 ikke finder anvendelse på aktiver, som er omfattet 

af de særlige exitbeskatningsregler i ABL §38 (aktier og andre værdipapirer), KGL §37 (fordringer 

og finansielle kontrakter) eller LL §28 (købe- og tegningsretter til aktier) jf. KSL §10 stk. 3. 

Selvom det ikke fremgår direkte af bestemmelsen hvilke aktiver der er omfattet, er det stadigvæk en 

betingelse for KSL §10’s anvendelsesområde at der er tale om et skatterelevant aktiv.29  

 

Et aktiv er skatterelevant når:  

”Indtægter og udgifter vedrørende aktivet, herunder gevinst og tab ved en afståelse og foretagne 

afskrivninger mv. efter gældende danske regler skal medregnes ved indkomstopgørelsen”30 

 

I dansk ret er disse aktiver typisk aktiver omfattet af:  

• Afskrivningsloven 

• Statsskatteloven 

• Ejendomsavancebeskatningsloven 

                                                
27 JV C.C.6.9.1 afsnit, Kort overblik over reglerne pr. 1. marts 2015  
28 Michelsen, Aage mfl. – Lærebog om indkomstskat, s. 801 
29 JV C.C.6.9.1 afsnit Aktiver omfattet af exitskatten jf. KSL § 10 
30 JV C.C.6.9.1 afsnit, Aktiver omfattet af exitskatten jf. KSL § 10 



 18 

Såfremt det aktiv som afstås ville være skattepligtigt for en dansk hjemmehørende person hvis 

denne havde afstået samme aktiv til tredjemand, vil KSL §10 finde anvendelse.31 Beskatningen 

udløses først, såfremt samme afståelse ville være skattepligtig for en dansk hjemmehørende person. 

En ikke afståelsesskattepligtig aktiv kan heller ikke exitbeskattes. Beskatningen indebærer desuden 

at exitbeskatningen altid vil omfatte urealiserede kapitalgevinster og ikke kun genvundne 

afskrivninger.32 

 

En fast ejendom i udlandet vil også være omfattet af exitbeskatningen, såfremt ejendommen har 

opnået gevinst, i den periode hvor personen har været fuldt skattepligtig til Danmark. Hvis 

ejendommen anses at være omfattet af parcel-, sommer- eller stuehusreglerne, vil disse ikke 

exitbeskattes, selvom der er en fortjeneste.33 

 

2.2.4 Henstandsordning med betaling af exitskat efter KSL § 10 
Med de nye exitskatteregler kom der en bestemmelser, der giver mulighed for henstand for 

exitskatten. Denne bestemmelse er en direkte konsekvens af EU afgørelsen C-261/11 

Kommissionen mod Danmark.  

 

Såfremt en fysisk opfylder betingelserne i henholdsvis KSL §§10 stk. 1 eller stk. 2, anses aktiver 

omfattet af exitskatten for afhændet på henholdsvis fraflytnings- (KSL §10 stk. 1) eller 

overførselstidspunktet (KSL §10 stk. 2). Med de nye regler har fysiske personer, ligesom selskaber, 

nu mulighed for at vælge henstand med betaling af den beregnede exitskat jf. KSL §§73 B og 73 C. 

Som nævnt tidligere er henstandsordningen en direkte konsekvens af EU-Domstolens dom C-

261/11 Kommissionen mod Danmark. Det fremgår af lovforarbejderne at: ”Forslaget om en 

harmonisering af exitskattereglerne er en opfølgning på EU-Domstolens dom af 18. juli 2013 i sag 

C-261/11, som forpligtede Danmark til at indføre en henstandsordning for selskabers 

exitskattebetaling”.34  

Henstandsordningen skal betragtes som en lempelse af de gamle exitskatteregler, og ordningen 

indebærer i sin enkelthed at personer kan vælge henstand med betaling af den beregnede exitskat, i 

stedet for at betale ved fraflytnings- eller overførselstidspunktet. Ordningen er valgfri og gælder for 

                                                
31 JV C.C.6.9.1 afsnit, Aktiver omfattet af exitskatten jf. KSL § 10 
32 JV C.C.6.9.1 afsnit, Aktiver omfattet af exitskatten jf. KSL § 10 
33 JV C.C.6.9.1 afsnit, Aktiver omfattet af exitskatten jf. KSL § 10 
34 Se, lovforslag nr. L98, afsnit 12. Sammenfattende skema under: Forholdet til EU-retten, s.26  
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aktiver der efter de nye regler er afhændet den. 01.03.2015 eller senere. Det forhold at ordningen er 

valgfri, betyder at personer selv må vælge om de ønsker i) at betale den beregnede exitskat på 

fraflytningstidspunktet eller ii) udskydelse af den beregnede exitskat (henstand).  

Henstandsordningen er dog begrænset til at den i) kun kan anvendes for personer som bliver 

skattemæssigt hjemmehørende i et EU/EØS land, herunder efter en evt. 

dobbeltbeskatningsoverenskomst og at ii) aktiverne overføres til (eller befinder sig) i et EU/EØS 

land jf. KSL §73B stk.1.  

Ordningen er endvidere betinget af følgende forhold35:  

• At der selvangives rettidigt, for det indkomstår hvor aktivet forlader Danmark (dvs. typisk 

senest 1. juli året efter indkomstårets udløb jf. SKL §4 stk. 1). 

• At der samtidig med indsendelse af selvangivelsen, informeres SKAT om at der ønskes 

henstand. 

Hvis SKAT efter SKL § 4stk. 4 (dvs. hvis særlige omstændigheder taler herfor) giver udsættelse 

med selvangivelsen, skal meddelelse om henstand være givet inden denne frist jf. KSL §73 B stk. 2, 

2.pkt.  

Såfremt selvangivelsen ikke sendes rettidigt eller meddelelse om henstand ikke sendes ind før 

fristen, bortfalder retten til henstand, og den opgjorte exitskat vil i givet fald blive forfalde til 

betaling.36 SKAT kan efter en konkret vurdering se bort fra overskridelse af de nævnte frister, hvis 

omstændighederne taler herfor jf. KSL §73 B stk. 3.  

Udover ovenstående fremgår det af KSL §73 C, stk. 6 at for at en person fortsat kan anvende 

henstandsordningen skal følgende betingelser være opfyldt:  

• Der skal indsendes selvangivelse for hvert enkelt indkomstår, hvor henstandssaldoen er 

positiv (dvs. der stadigvæk skyldes nogle penge). 

• Personen skal oplyse hvilket land denne befinder sig i, og i hvilket land de exitbeskattede 

aktiver befinder sig i, i slutningen af året.  

                                                
35 Se KSL §73 B stk. 2 
36 JV C.C.6.9.1 afsnit, Betingelser om rettidig selvangivelse og meddelelse til SKAT 
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Disse regler er omfattet af de samme frister som beskrevet overfor. Såfremt selvangivelsen ikke 

sendes rettidigt eller meddelelse om henstand ikke sendes ind før fristen, bortfalder retten til 

henstand, og den opgjorte exitskat vil i givet fald blive forfalde til betaling jf. KSL §73 C, stk. 6. 

Det vil sige, at hvis en person har fået henstand i en periode på eksempelvis 7 år og denne i år 4 

glemmer at indsende selvangivelse eller meddelelse om henstand, forfalder henstandssaldoen til 

betaling på dette tidspunkt, selvom der førhen er givet henstand for 7 år.  

SKAT kan dog se bort fra overskridelse af fristen, såfremt konkrete omstændigheder taler herfor jf. 

KSL §73 C, stk. 6, 4. pkt.  

2.2.4.1 Henstandsperioden samt afdrag og renter i henstandsordningen 
Henstandsordningen indebærer at henstandsbeløbet skal betales inden for en rimelig tidshorisont, 

hvilket man i Danmark har valgt at fastsætte til 7 år.37 Ved udarbejdelse af denne 7 årige periode, 

har man gjort opmærksom på at den 7 årige periode ikke strider imod EU-retten.38 Skatteministeren 

slår i sit høringssvar overfor Dansk Erhverv fast, at EU-Domstolen ved dom af 23. januar 2014 i sag 

C-164/12 har udtalt, at en ratebetaling på 5 år udgør en passende og proportional foranstaltning. 

Ordningen indebærer desuden at det beløb som fremgår af henstandssaldoen afdrages og forrentes i 

henstandsperioden, da henstandsbeløbet betragtes som en gæld til Danmark.  

Afdraget skal ske løbende i takt med at de overførte aktiver oppebærer indtægt jf. KSL §73 C stk. 2. 

Indtægt indebærer både løbende indtægter, men også eventuelle avancer ved afståelse.  

Henstandssaldoen skal afdrages med mindst 1/7 årligt af den totale henstandssaldo som afregnet på 

stiftelsestidspunktet for henstandsordningen. Gælden kan afdrages med større årlige beløb end 1/7, 

ligesom restsaldoen til enhver tid kan indfris.39 Afdraget er først slut når henstandssaldoen er gået i 

0.  

Henstandsordningen indebærer desuden at henstandsbeløbet forrentes med 1 procentpoint over 

Nationalbankens diskonto (dog mindst med 3 % p.a.) jf. KSL §73 C, stk. 8.40 Renterne kan ikke 

fradrages jf. LL §17 A stk. 1. 41  

                                                
37 JV C.C.6.9.1 afsnit, Afdrag 
38 L98, bilag 1, høringsskema og høringssvar fra skatteministeren, s. 9 under kommentarer til Dansk Erhverv 
39 Michelsen, Aage mfl. – Lærebog om indkomstskat, s. 802 
40 JV C.C.6.9.1 afsnit, Forrentning af selve henstandsbeløbet 
41 Michelsen, Aage mfl. – Lærebog om indkomstskat, s. 802 
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Hvis et aktiv som allerede er omfattet af henstandsordningen på ny bliver omfattet af dansk 

beskatning, skal den resterende del af henstandssaldoen afdrages og der skal stadigvæk indsendes 

rettidig selvangivelse jf. KSL §73 C stk. 3.  

 

Hvis et aktiv som er omfattet af henstandsordningen bliver afstået, men der stadigvæk er en positiv 

saldo, skal den resterende del af henstandssaldoen fortsat afdrages og der skal stadigvæk indsendes 

rettidig selvangivelse jf. KSL §73 C stk. 3.  

 

Såfremt en person som har fået henstand efter §73B senere bliver hjemmehørende i et land der ikke 

er medlem af EU/EØS, vil aktiverne anses for afstået og henstandsbeløbet vil forfalde til betaling, 

såfremt aktiverne heller ikke befinder sig (eller kommer til at befinde sig) i et EU/EØS land jf. KSL 

§73 C stk. 4. Samme regler gør sig gældende for aktiver som bliver videreoverført til et land som 

ikke er medlem af EU/EØS. Personer kan derfor frit bevæge sig inden for EU/EØS og overføre 

aktiverne frit inden for EU/EØS uden at dette får nogen skattemæssig betydning for den beregnede 

exitskat i Danmark. Først når disse forlader EU/EØS vil beløbet forfalde til betaling.  

 

Der er altså taget hensyn for det indre marked inden for EU’s grænser, således det ikke er til ugunst 

for personer at flytte frit inden for EU. Og netop EU-skatteretten er særlig relevant at kigge 

nærmere på, især i forhold til, hvorvidt de danske exitskatteregler, på trods af en lovændring, er i 

overensstemmelse med EU-retten. 

 

2.3 EU-retten i en skatteretlig kontekst og dets betydning for nationale skatteregler 
 
EU-retten har væsentlig indflydelse for hvorledes nationale regler skal udformes inden for EU/EØS. 

Som følge af Danmarks medlemskab i EU er Danmark underlagt EU-rettens primære regulering 

som udtrykt i Lissabontraktaten (TEUF) samt de dertilhørende grundlæggende frihedsrettigheder.  

Nationale skatteregler må ikke må stride imod TEUF, forordninger og direktiver.42 EU-retten har 

forrang for national ret og kan tilsidesætte nationale regler som strider imod princippet om det indre 

marked jf. her C-6/64 – Costa v E.N.E.L. EU-retten er særlig relevant, da den over tid sammen med 

national skatteret og dobbeltbeskatningsoverenskomster er blevet anerkendt som værende en 

dimension i den internationale skatteret.43 EU består af flere forskellige institutioner, hvoraf 

                                                
42 Koerver Schmidt, Peter mfl. - International skatteret – I et dansk perspektiv, s. 221 
43 Michelsen, Aage mfl. – Lærebog om indkomstskat, s. 753 
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Domstolen, set fra et juridisk perspektiv, er den mest interessante institution, da det er her 

retspraksis på et givet område fastlægges. Domstolens rolle er at sikre at de forskellige 

medlemsstaters nationale lovgivning er forenelig med EU-retten. En anden vigtig institution inden 

for EU-retten er Kommissionen som kan betragtes som et overvågningsorgan hvis opgave primært 

går ud på at holde øje med om direktiverne er blevet implementeret korrekt i de forskellige 

medlemsstater. Kommissionen kan anlægge en traktatbrudssag imod en medlemsstat, hvis denne 

ikke finder nationale regler forenelig med EU-retten, ligesom en medlemsstat kan anlægge et 

præjudicielt spørgsmål til EU-Domstolen i forhold til fortolkning af EU-retten.44  

 

For at vurdere, hvorvidt en national skatteregel er i overensstemmelse med EU-retten kan det ud fra 

EU-Domstolens praksis udledes den EU-retlige test 45 som er den fremgangsmåde EU-Domstolen 

bruger, når de skal vurdere hvorvidt en regel hindrer den frie bevægelighed.46 

 

2.3.1 Den EU-retlige test 
Den EU-retlige test består af 4 punkter og ses i en lang række sager, som værende den 

fremgangsmåde EU-Domstolen benytter sig af, i deres sagsbehandling. Testen blev især gjort 

tydelig i sag C-446/03 Marks & Spencer47 og består af følgende 4 punkter:  

 

1. Hvilken frihedsrettighed er der tale om i den konkrete situation? 

2. Udgør den nationale regel en hindring for udøvelsen af den relevante frihedsrettighed 

(diskrimination/restriktion)? 

3. Hvis der er tale om en hindring, kan den retfærdiggøres? 

4. Er hindringen proportional? 

 

2.3.1.1 Hvilken frihedsrettighed 

Det første punkt EU-Domstolen altid starter med at kigge på, er om den konkrete situation er 

beskyttet af en frihedsrettighed. Det forhold at et område er beskyttet af en frihedsrettighed, 

indebærer i et skatteretligt perspektiv, at en skatteyder frit skal kunne flytte inden for EU’s grænser 

                                                
44 Koerver Schmidt, Peter mfl. - International skatteret – I et dansk perspektiv, s. 222 
45 Også kaldet Gebhard-testen jf. C-55/94 
46 Koerver Schmidt, Peter mfl. - International skatteret – I et dansk perspektiv, s. 222 
47 Koerver Schmidt, Peter mfl. - International skatteret – I et dansk perspektiv, s. 223 
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uden at hverken oprindelsesstaten eller værtsstaten opstiller hindringer herfor.48 TEUF indeholder 

følgende 5 typer af frihedsrettigheder, som danner rammerne for det indre marked:  

• Varernes frie bevægelighed (TEUF artikel 34) 

• Arbejdskraftens frie bevægelighed (TEUF artikel 45) 

• Etableringsfriheden (TEUF artikel 49) 

• Tjenesteydelsernes frie bevægelighed (TEUF artikel 56) 

• Kapitalens frie bevægelighed (TEUF artikel 63) 

Mens de 4 første frihedsrettigheder gælder inden for EU’s grænser, gælder kapitalens frie 

bevægelighed i hele verden og er altså en beskyttet rettighed globalt. Hvad angår direkte skatter er 

det etableringsfriheden, kapitalens frie bevægelighed samt arbejdskraftens frie bevægelighed der er 

de fremtrædende frihedsrettigheder.49 Det kan være svært at fastlægge, hvilken af ovenstående 

frihedsrettigheder der er tale om i den konkrete situation.50 I de fleste exitskattesager følger det af 

EU-Domstolens retspraksis at en national regel som er udformet på en måde at den afholder 

personer/selskaber fra at bruge deres ret til at etablere sig i et andet EU-land, udgør en hindring i 

strid med etableringsfriheden (TEUF art. 49) jf. henholdsvis C-9/02 Lasteyrie, C-470/04 N, C-

371/10 National Grid Indus og C-261/11 Kommissionen mod Danmark. Etableringsfriheden er 

således den relevante frihedsrettighed i forhold til afhandlingens fokusområde.   

 

2.3.1.2 Diskrimination/restriktion af sammenlignelige situationer 

Såfremt det er blevet fastslået at den konkrete situation er beskyttet af en frihedsrettighed er det 

næste punkt at vurdere, hvorvidt den nationale foranstaltning er diskriminerende eller restriktiv.51 

 

Diskrimination er den situation, hvor en skatteyder/en vare/en tjenesteydelse i sammenlignelige 

situationer på baggrund af nationalitet direkte eller indirekte behandles anderledes i forhold til 

medlemsstatens egne skatteydere/varer/tjenesteydelser.  

 

Restriktion er den situation hvor en medlemsstat sætter foranstaltninger, der gør det mindre 

attraktivt eller afskrækker personer/selskaber fra at benytte sig af de traktatfæstede 

frihedsrettigheder. I sag C-242/03 Weidert & Paulus udtalte EU-Domstolen, at en restriktion er:  

                                                
48 Koerver Schmidt, Peter mfl. - International skatteret – I et dansk perspektiv, s. 224 
49 Koerver Schmidt, Peter mfl. - International skatteret – I et dansk perspektiv, s. 224 
50 Koerver Schmidt, Peter mfl. - International skatteret – I et dansk perspektiv, s. 225 
51 Koerver Schmidt, Peter mfl. - International skatteret – I et dansk perspektiv, s. 225 
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”Nationale foranstaltninger, der kan afskrække borgere/virksomheder fra at udøvelsen af de 

traktatsikrede frihedsrettigheder, eller som kan gøre dette mindre attraktivt”52 

 

Såfremt en regel eksempelvis gør det mindre attraktivt for personer/selskaber, eller afskrækker 

disse, til at etablere sig i et EU-land, vil en sådan regel som udgangspunkt udgøre en restriktion. 

 

Det er i praksis velkendt, at EU-Domstolen i deres sagsbehandling typisk anvender en 

diskriminationstilgang.53 Det afgørende er her:  

Om sammenlignelige situationer behandles forskelligt. 

Dette går igen i en lang række sager, herunder blandt andet i sag C261/11 Kommisionen mod 

Danmark:  

”Kommissionen foreholder Kongeriget Danmark at give urealiserede kapitalgevinster en ugunstig 

skattemæssig behandling i tilfælde, hvor et selskabs aktiver overføres til en anden medlemsstat, 

sammenlignet med den behandling, som finder anvendelse ved tilsvarende overførsler, der 

foretages inden for dansk område.” 54 

 

Det afgørende i denne fase er derfor, at opstille en situation, hvor forskellen alene består i at en 

skatteyder/vare/tjenesteydelse passerer en grænse i forhold til en sammenlignelig 

skatteyder/vare/tjenesteydelse, som flytter sig inden for medlemsstatens grænser. En illustration af 

dette scenarie følger af figur 2.1. 

                                                
52 C-242/03 præmis 13-16 
53 Koerver Schmidt, Peter mfl. - International skatteret – I et dansk perspektiv, s. 226 
54 C261/11 Kommisionen mod Danmark, præmis 24 
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Figur 2.1 – fremstillet ved egen tilvirkning.55 

 

Figur 2.1 illustrerer en fysisk person F som ønsker at flytte til et andet EU-land og dermed benytter 

sig af etableringsfriheden. Det skal vurderes om F bliver dårligere behandlet end hvis F valgte at 

flytte inden for Danmarks grænser. Hvis situationen behandles forskelligt, vil denne betingelse i den 

EU-retlige test anses som opfyldt, da Danmark ikke må opstille regler som gør at F behandles 

dårligere ved etablering af F i et andet EU-land end ved etablering i en anden dansk by. Samme 

scenarie gør sig gældende såfremt det ikke er personen selv, men aktiverne som forlader landet.   

 

  

                                                
55 Med inspiration af Koerver Schmidt, Peter mfl. - International skatteret – I et dansk perspektiv 
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2.3.1.3 Retfærdiggørende hensyn 

Såfremt en regel anses at være diskriminerende/restriktiv, skal det vurderes, hvorvidt denne regel 

kan retfærdiggøres.56 Her sondres der imellem henholdsvis traktatfæstede hensyn og 

domstolsskabte hensyn57.  

 

De traktatfæstede hensyn har til formål:  

At sikre den offentlige orden, sikkerhed og sundhed.58 

 

En diskrimination eller restriktion kan således retfærdiggøres, såfremt der er tale om en regel der 

sikrer den offentlige orden, sikkerhed og sundhed. 

 

De domstolsskabte hensyn har til formål59:  

• At sikre en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen 

• At modvirke dobbeltfradrag 

• At modvirke skatteunddragelse 

• At sikre sammenhængen i beskatningsordningen 

• At sikre territorialprincippet 

• At sikre en effektiv skattekontrol 

• At sikre en effektiv skatteopkrævning 

 

I forhold til exitbeskatningsregler kan de fleste af ovenstående hensyn bruges som retfærdiggørende 

hensyn, men alligevel har EU-Domstolene fastlagt hvilke to hensyn der er mest fremtrædende.  

 

EU-Domstolen har i sin retspraksis anerkendt nationale exitbeskatningsregler som værende 

begrundet i hensynet til at sikre en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem 

medlemsstaterne.60 EU-Domstolens argumentation kommer særligt til udtryk i sag C-371/10 

National Grid Indus:  

 

                                                
56 Koerver Schmidt, Peter mfl. - International skatteret – I et dansk perspektiv, s. 229 
57 Også kaldet tvingende almene hensyn 
58 Jf. henholdsvis Koerver Schmidt, Peter mfl. - International skatteret – I et dansk perspektiv, s. 229 og TEUF artikel 
36(varer), artikel 45(arbejdskraft), artikel 52(tjenesteydelser og etablering) og artikel 65(kapital)  
59 Koerver Schmidt, Peter mfl. - International skatteret – I et dansk perspektiv, s. 230 
60 jf. henholdsvis C-470/04 N præmis 42 samt C-371/10 National Grid Indus præmis 43-46 
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”Under disse omstændigheder udgør en national lovgivning, som giver et selskab, der flytter sit 

faktiske hovedsæde til en anden medlemsstat, mulighed for at vælge mellem på den ene side den 

øjeblikkelige betaling af skattebeløbet – hvilket skaber en likviditetsmæssig ulempe for selskabet, 

men som fritager det for senere administrative byrder – og på den anden side en udskudt betaling af 

nævnte skattebeløb, i givet fald med tillæg af renter i henhold til den nationale lovgivning, der 

finder anvendelse – hvilket nødvendigvis indebærer en administrativ byrde for det omhandlede 

selskab i forbindelse med opfølgningen på de udflyttede aktiver – en foranstaltning, som både er 

egnet til at sikre den afbalancerede fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne, 

og som er mindre indgribende i etableringsfriheden end den i hovedsagen omhandlede 

foranstaltning. Såfremt et selskab vurderer, at de administrative byrder, der er forbundet med 

udskudt opkrævning, er urimelige, kan det således vælge at betale skatten straks.”61  

 

I samme sag er også nævnt hensynet til territorialprincippet som værende et relevant hensyn i 

exitskattesagerne jf. C-371/10 National Grid Indus præmis 43-46. Dette udspringer af, at der i en 

exitskattesituation er tale om beskatning af den værdiskabelse, som er sket på et lands territorium. 

Dog synes hensynet til afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne 

alligevel at være mere fremtræden i exitskattesagerne.62 

 

Såfremt en af de nævnte hensyn kan gøres gældende, vil en national regel kunne retfærdiggøres, 

selvom denne er diskriminerende eller udgør en restriktion.  

 

2.3.1.4 Proportionalitetsprincippet 

Selvom en foranstaltning kan retfærdiggøres, er dette ikke ensbetydende med at den også er EU-

konform. Reglen skal nemlig også være proportional, dvs. være egnet til at sikre virkeliggørelsen af 

det formål de har og ikke gå ud over hvad der er nødvendigt for at opnå formålet.63 Den 

forskelsbehandlingen der bliver lavet, skal således altså både være egnet til det legitime formål den 

har, og samtidig ikke gå udover hvad der er nødvendigt for at opnå formålet.  

 

Betingelsen om egnethed vil i de fleste tilfælde være opfyldt og denne betingelser er sjælden 

diskussionsgrundlaget i EU-Domstolens vurdering af proportionalitetsprincippet. Modsat er 

                                                
61 C-371/10, National Grid Indus, præmis 73. 
62 Koerver Schmidt, Peter mfl. - International skatteret – I et dansk perspektiv, s. 232 
63 Koerver Schmidt, Peter mfl. - International skatteret – I et dansk perspektiv, s. 233 
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betingelsen om ikke at gå ud over hvad der er nødvendigt for at opnå formålet mere vanskelig, og 

denne betingelse har ofte været det afgørende element i vurderingen af, hvorvidt en national regel er 

i overensstemmelse med EU-retten eller ej.   

 

Hvorvidt en regel er egnet og ikke går udover hvad der er nødvendigt, bygger på en konkret 

vurdering, hvilket gør proportionalitetsprincippet svær at forudsige.64 Det afgørende ved denne 

vurdering er blandt andet om det relevante hensyn kan varetages på en mindre indgribende måde. 

 

Såfremt en regel er omfattet af en af de gennemgåede frihedsrettigheder, samt denne regel er 

diskriminerende/restriktiv, samt reglen kan retfærdiggøres samtidig med at denne er egnet til at 

opfylde formålet og ikke går ud over hvad der er nødvendigt for at opnå formålet, er reglen EU-

konform. Såfremt reglen går ud over hvad der er nødvendigt, vil reglen være i strid med EU-retten.  

Konsekvensen heraf, er at reglen vil være uvirksom og vil typisk føre til at en medlemsstat 

ændrer/justerer den EU-stridige nationale regel. Skatter opkrævet i strid med EU-retten skal betales 

tilbage med renter. 65  

 

2.4 De danske exitbeskatningsregler for fysiske personer i forhold til EU-retten 
I starten af dette kapitel blev de danske exitskatteregler for fysiske personer vedr. aktiver 

gennemgået. Dernæst blev de EU-retlige regler gennemgået, da Danmark som medlemsstat 

samtidig skal respektere EU-retten. EU-Domstolen har ikke taget stilling til, hvorvidt de nuværende 

danske exitskatteregler for personer, er forenelig med EU-retten. Nærværende afsnit vil således 

anvende den EU-retlige test i forhold til, at undersøge om de danske exitbeskatningsregler er i 

overensstemmelse med EU-retten. 

 

2.4.1 De danske reglers forenelighed med EU-retten 
EU-Domstolen har afsagt en del domme vedr. exitbeskatning og de nationale reglers forenelighed 

med EU-retten henholdsvis for personer og selskaber. I nærværende afsnit vil udvalgte EU-domme 

vedr. exitbeskatning for både personer og selskaber blive brugt i forhold til de danske exitregler. 

Hensigten er at opstille EU-Domstolens praksis i forhold til hvor langt medlemsstaterne (herunder 

Danmark) må gå for at opkræve exitskatter. Denne fremgangsmåde skal især ses i lyset af at 

reglerne for exitskat for personer blev ændret på baggrund af C-261/11 Kommissionen mod 

                                                
64 Koerver Schmidt, Peter mfl. - International skatteret – I et dansk perspektiv, s. 233 
65 Koerver Schmidt, Peter mfl. - International skatteret – I et dansk perspektiv, s. 236 
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Danmark, som vedrørte exitskat af selskaber. Fremgangsmåden styrkes af det forhold at EU-

Domstolen selv har brugt praksis vedrørende personer i sin domsfremstilling for selskaber.66  

 

2.4.2 Exitskattesystemet som indført ved Lov nr. 202 af 27. februar 2015 i forhold til EU-
retten 

Som nævnt i starten af dette kapitel gælder det, at hvis en person ophører med at være skattepligtig 

til Danmark eller overfører aktiver til et andet land, indtræder exitskattepligten på 

fraflytningstidspunktet jf. KSL §10. Mens opgørelsen af exitskatten sker på fraflytningstidspunktet, 

kan opkrævningen udskydes til et senere tidspunkt, såfremt betingelserne for henstandsordningen 

opfyldes jf. KSL §§73B og 73C.  

 

Henstandsordningen indebærer: 

• At henstandsbeløbet betales i en periode på 7 år.  

• At henstandsbeløbet afdrages i takt med at aktiverne oppebærer indtægt (herunder med 

mindst 1/7 årligt af den totale henstandssaldo). 

 

Derudover indeholder henstandsordningen:  

• Administrative foranstaltninger i form af:  

o At der selvangives rettidigt for det år aktivet forlader Danmark. 

o At der samtidig med indsendelse af selvangivelsen, informeres SKAT om at der 

ønskes henstand. 

o At der indsendes årlig selvangivelse, for hvert enkelt indkomstår, hvor 

henstandssaldoen er positiv. 

• Renter i form af 1 procentpoint over Nationalbankens diskonto (dog mindst med 3% p.a.). 

 

Det skal nu vurderes, hvorvidt de danske regler er i overensstemmelse med EU-retten, herunder det 

EU-retlige proportionalitetsprincip.  

 

                                                
66 Jf. C-371/10 National Grid Indus præmis 37 sidste pkt., præmis 45 1. pkt., præmis 46 2. pkt. og præmis 54, hvor EU-
Domstolen blandt andet gav udtryk for at retspraksis vedr. exitbeskatning for personer kan overføres til exitbeskatning 
for selskaber. Dette blev også fastlagt i sag C-503/14 Kommissionen mod Portugal hvor EU-Domstolen nævner at 
nyere praksis vedr. exitbeskatning af selskaber finder anvendelse på exitbeskatning af fysiske personer.  
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Det væsentlige i denne vurdering er, at kigge nærmere på, hvorvidt de danske regler om 

exitbeskatning for fysiske personer:  

1. Er beskyttet af en EU-retlig frihedsrettighed. 

2. Er diskriminerende eller restriktiv. 

3. Kan retfærdiggøres (dvs. kan begrundes i tvingende almene hensyn). 

4. Er proportionel (dvs. den er egnet til at opfylde dette hensyn samt den ikke går videre end 

nødvendigt til at opnå sit formål).  

 

2.4.2.1 Hvilken frihedsrettighed 

EU-Domstolen har i en lang række exitskattesager for personer og selskaber fundet nationale regler 

som en hindring af etableringsfriheden efter TEUF artikel 49. Dette ses blandt andet i sagerne for 

personer C-470/04 N & C-9/02 Lasteyrie, hvor EU-Domstolen løste problemet efter TEUF artikel 

49. I begge sager udtaler EU-Domstolen at såfremt der er tale om en skatteyder (person såvel som 

selskab) som ønsker at etablere sig i en anden medlemsstat er dette en hindring for 

etableringsfriheden.67 Domstolen har sidenhen gentaget denne vurdering i sagerne C-371/10 

National Grid Indus & C-261/11 Kommissionen mod Danmark som omhandlede exitskattesager for 

selskaber. Her fastlagde EU-Domstolen ligeledes, at tvisten skulle løses efter reglerne om den fri 

etableringsret, eftersom betingelserne for at påberåbe sig TEUF artikel 49 var opfyldt.68 

 

Med henvisning til de ovenfor nævnte sager, kan det argumenteres at de danske exitskatteregler for 

personer (KSL §§10, 73B og 73C) skal løses efter TEUF artikel 49 etableringsfriheden.  

 

2.4.2.2 Diskrimination/restriktion af sammenlignelige situationer 

Det skal herefter undersøges hvorvidt de danske exitskatteregler er diskriminerende eller udgør en 

restriktion, dvs. om de hindrer udøvelsen af etableringsfriheden for skatteyderne. Her er det 

afgørende at kigge på hvorvidt sammenlignelige situationer behandles forskelligt.  

 

I sag C-9/02 Lasteyrie fastlog EU-Domstolen, at det forhold at en person flytter sit skattemæssige 

hjemsted fra det franske område, behandles ufordelagtigt i forhold til en person, som beholder sin 

                                                
67 C-9/02, præmis 40 samt C-470/04, præmis 27 & 30 
68 Betingelserne for at påberåbe sig TEUF artikel 49 er at selskabet skal være oprettet i overensstemmelse med en 
medlemsstats lovgivning hvis vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed er beliggende inden for 
Unionen jf. TEUF artikel 54 
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bopæl i Frankrig udgjorde diskrimination af sammenlignelige situationer.69 De franske regler var på 

daværende tidspunkt udformet således, at en person som følge af at denne flytter til et andet EU-

land, bliver skattepligtig af et beløb denne endnu ikke har realiseret, hvorimod en person som bliver 

i Frankrig (eller laver samme bevægelse inden for landets grænset) først bliver beskattet når beløbet 

bliver realiseret.70 Der var her tale om nogle regler der behandlede sammenlignelige situationer 

forskelligt. Der henvises til figur 2.1.  

 

I sag C-470/04 N fastslog EU-Domstolen, at de hollandske exitskatteregler var udformet på en 

måde, at de førte til at en person som ønsker at etablere sin bopæl uden for Hollands grænser, dvs. 

benytte sig af den frie etableringsret, bliver behandlet ufordelagtigt i forhold til en person, som 

beholder sin bopæl i Holland.71 Her blev det også fastslået at sammenlignelige situationer blev 

behandlet forskelligt.  

 

De samme forhold må siges at være gældende for de danske exitskatteregler. KSL §10 indtræder 

kun, såfremt en person enten ophører sin fulde skattepligt til Danmark eller overfører aktiver til 

udlandet uden at aktiverne samtidig knyttes til et fast driftsted. Sagt med andre ord indtræder 

exitskatten kun, når en person eller et aktiv passerer den danske grænse. Exitskatten indtræder ikke 

for de bevægelser som sker inden for de danske grænser. De danske regler er således udformet på 

en måde, at de behandler sammenlignelige situationer forskelligt. Reglen medfører en ulempe i 

likviditetsmæssig forstand for den person/aktiv som passerer den danske grænse i forhold til en 

person som flytter inden for landets grænser og udgør således en restriktion for udøvelsen af 

etableringsretten som nævnt i retspraksis fastslået ved sag C-470/04N samt C-9/02 Lasteyrie. 

Det kan derfor udledes, at det forhold, at en fysisk person, bliver hjemmehørende eller overfører 

aktiver til et andet land, likviditetsbelastes, gør det mindre attraktivt for en fysisk person at etablere 

sig i Danmark (eller et andet EU-land), hvorfor den danske regel dermed indebærer en restriktion i 

forhold til TEUF artikel 49.  

 

Reglen kan af den grund betragtes som værende en hindring for etableringsfriheden.  

 

                                                
69 C-9/02, præmis 46 
70 C-9/02, præmis 46 
71 C-470/04, præmis 35 
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2.4.2.3 Retfærdiggørende hensyn 

Det skal nu undersøges, hvorvidt denne restriktion kan retfærdiggøres. Det skal således 

argumenteres, at reglen er begrundet i et tvingende samfundsmæssigt hensyn, før en sådan regel kan 

retfærdiggøres. For så vidt angår tvingende samfundsmæssige hensyn synes hensynet til at sikre en 

afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne at være det relevante 

hensyn i forhold til de danske exitskatteregler.  

 

EU-Domstolen har i sin domspraksis anerkendt at en national regel om exitbeskatning for personer 

kan begrundes i hensynet til at sikre en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem 

medlemsstaterne: 

”Det skal for det første bemærkes, at opretholdelsen af fordelingen af beskatningskompetencen 

mellem medlemsstaterne er et lovligt formål, der er anerkendt af Domstolen (jf. i denne retning 

Marks & Spencer-dommen, præmis 45”).72 

 

Den danske lovbestemmelse (KSL §10) sikrer netop, at Danmark ved en persons exit, har retten til 

at beskatte den værdiskabelse aktiverne har fået, mens disse var omfattet af dansk skattepligt. Der er 

altså tale om en regel som beskatter de værdistigninger som er oparbejdet mens aktiverne har været 

underlagt dansk beskatning. På baggrund af praksis fra EU-Domstolen vil en sådan regel kunne 

retfærdiggøres i tvingende almene hensyn, som følge af en afbalanceret fordeling af 

beskatningskompetencen. EU-Domstolene har i en række sager anerkendt at værdi på aktiver, som 

er oparbejdet imens aktiverne har været underlagt en medlemsstats skattepligt, godt kan beskattes 

når aktiverne forlader medlemslandets beskatningsområde.73 

 

Det kan på baggrund heraf argumenteres at det forhold at KSL § 10 sørger for at beskatte 

værdistigninger som er sket mens aktiverne har været inden for dansk territorium, kan retfærdiggøre 

den restriktive foranstaltning. Det skal herefter vurderes, om reglen opfylder 

proportionalitetsprincippet.  

 

                                                
72 C-470/04, præmis 42 
73 Se her C-470/04 N præmis 41 & 54, C-371/10 National Grid Indus præmis 4, C-261/11 Kommissionen mod 
Danmark præmis 46 
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2.4.2.4 Proportionalitetsprincippet 

Det afgørende spørgsmål er, hvorvidt de danske exitskatteregler er egnede til at opfylde dets formål, 

og ikke går udover hvad der er nødvendigt for at opnå formålet. På baggrund af domspraksis er det 

især sidste led i proportionalitetsprincippet som har været den afgørende faktor for om en national 

regel er i strid med etableringsfriheden.  

  

EU-Domstolen har siden gentaget denne vurdering I sag C-261/11 Kommissionen mod Danmark 

anerkender kommissionen at exitbeskatning af urealiserede kapitalgevinster udgør et egnet middel 

til at opnå det legitime formål.74  

 

I forhold til det første led, egnethed, har EU-Domstolen tidligere udtalt at en medlemsstat, som 

følge af mangel på harmonisering på området, selv kan fastlægge sine kriterier for fordelingen af 

beskatningskompetencen. Her henviser EU-Domstolen til OECD’s modeloverenskomst, hvor 

fortjeneste ved afståelse af formuegoder beskattes i den stat hvor afhænderen er hjemmehørende.75 

EU-Domstolen fastslog at den i sagen omhandlede nationale regel var egnet til at sikre hensynet til 

fordelingen af beskatningskompetencen.76 I forhold til de danske exitskatteregler vurderes KSL 

§§10 og 73B-C på samme måde at være egnet til at sikre opretholdelsen og fordelingen af 

beskatningskompetencen, da reglen sikrer at Danmark ikke mister beskatningsretten af aktiver som 

forlader den danske skattebase.  

 

Det skal herefter vurderes, hvorvidt de danske exitskatteregler går ud over hvad der er nødvendigt 

for at opnå formålet.  

 

EU-Domstolen har tidligere slået fast at der i forhold til proportionalitetsvurderingen skal sondres 

mellem:77 

• Opgørelsen af skatten 

• Opkrævning af skatten 

 

                                                
74 C-261/11 præmis 11 
75 C470/04 præmis 45 
76 C470/04 præmis 47 
77 C-371/10 National Grid Indus, C-261/11 Kommissionen mod Danmark og C164/12 DMC 
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De danske exitskatteregler indeholder nogle elementer, som gør at de befinder sig i en gråzone for 

hvad der er nødvendigt for at opnå formålet. De områder hvor de danske exitskatteregler giver 

anledning til problemer er: 

• At der ved opgørelsen af skatten ikke tages hensyn til efterfølgende tab. 

• At der ved opkrævning af skatten som følge af henstandsordningen opstår:  

o Administrative byrder (herunder at afdragene kræves i takt med at der oppebæres 

indtægt eller afkast af aktiverne). 

o Renter. 

 

2.4.2.4.1 Opgørelsen af skatten 

Hvad angår spørgsmålet om opgørelsen af skatten, har EU-Domstolen udtalt at det er i 

overensstemmelse med proportionalitetsprincippet at en medlemsstat opgøre exitskatten på 

fraflytningstidspunktet.78 Her sætter EU-Domstolen opgørelsen af skatten på fraflytningstidspunktet 

op imod formålet og finder det rimeligt at en medlemsstat opgøre exitskatten på 

fraflytningstidspunktet for at sikre sin beskatningskompetence.  

  

De danske regler opgøre også skatten på fraflytningstidspunktet jf. KSL §§10 stk. 1, 2. pkt., stk. 2, 

2. pkt., hvilket ikke giver anledning til problemer i forhold til EU-retten. Det som giver anledning 

til problemer er det forhold at de danske exitbeskatningsregler for aktiver ejet af fysiske personer 

ikke tager hensyn til efterfølgende tab på aktiver. Dette behandles nærmere i næste afsnit.   

 

2.4.2.4.1.1 Ingen hensyn til efterfølgende tab  

EU-Domstolen har i praksis taget stilling til spørgsmålet om hvorvidt der skal tages hensyn til 

kurstab eller ej. I forhold til exitbeskatning af aktier for personer har EU-Domstolen i C-470/04 N 

udtalt, at TEUF art. 49 (dengang 43 EF) skal fortolkes således, at den:  

”… er til hinder for, at en medlemsstat indfører en beskatningsordning vedrørende avancer som 

den i hovedsagen omhandlede i tilfælde. hvor den skattepligtige flytter sin bopæl væk fra denne 

medlemsstat, og denne ordning foreskriver, at der skal stilles sikkerhed som forudsætning for 

bevilling af henstand med betaling af skatten, og ikke fuldt ud tager hensyn til de kurstab, der kan 

                                                
78 C-371/10, præmis 52 
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være indtrådt efter, at vedkommende har flyttet sin bopæl, og som værtsmedlemsstaten ikke har 

taget i betragtning.” 79 

Med ovenstående præmis, fastlægger EU-Domstolen at oprindelsesmedlemsstaten skal tage hensyn 

til kurstab som indtræder efter fraflytningstidspunktet, såfremt værtsmedlemsstaten ikke har taget 

hensyn til dette. Skatteopgørelsen fastsættes således på det tidspunkt aktivet faktisk afstås. EU-

Domstolen har efterfølgende vedrørende exitskat på selskaber anlagt en lidt anden opfattelse. Dette 

kommer til udtryk i C-371/10 National Grid Indus, hvor EU-Domstolen fastslog følgende:  

”I modsætning til, hvad der var tilfældet i den sag, der gav anledning til N-dommen, kan den 

omstændighed, at oprindelsesmedlemsstaten i denne sag ikke tager hensyn til de kurstab, som er 

indtrådt efter et selskabs flytning af sit faktiske hovedsæde, imidlertid ikke anses for at være 

uforholdsmæssig i forhold til det formål, som forfølges med den i hovedsagen omhandlede 

lovgivning”80 

EU-Domstolen bemærkede at dette stemmer overens med territorialprincippet og den tidsmæssige 

komponent som knytter sig hertil samt symmetrien mellem adgangen til at beskatte overskud og 

fradrage underskud på denne måde ligeledes varetages.81 Når det alene er værtsmedlemsstaten som 

kan tage hensyn til efterfølgende kurstab, undgår man således det scenarie, hvor et selskab både får 

skattenedsættelse i den skyldige exitskat i oprindelsesstaten og samtidig nedsætter sit 

beskatningsgrundlag i værtsmedlemsstaten, ved at den skattemæssige værdi af et aktiv nedskrives. 

 

Ovenstående problemstilling har ført til en situation, hvor der enten:  

• Er to fortolkningsspor. Et for selskaber og et for personer, eller 

• Et fortolkningsspor, hvor nyere domme for selskaber er et udtryk for en præcisering af den 

tidligere forståelse af EU-Domstolens praksis vedr. fysiske personer.  

 

Sondringen har særligt betydning for, hvorledes der skal tages hensyn til efterfølgende tab eller ej. 

EU-Domstolen har eksplicit taget stilling til ovenstående i C-503/14 Kommissionen mod Portugal 

som omhandlede exitbeskatning på aktier for fysiske personer. Kommissionen anfører at den i 

sagen omhandlede tvist skulle løses efter Lasteryie- samt N-Dommen og ikke National Grid Indus, 

da denne vedrørte selskaber. Til dette fastlægger EU-Domstolen følgende:  

                                                
79 C-470/04 præmis 55 
80 C-371/10, præmis 56 
81 C-371/10, præmis 58 
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”Selv om dom af 29. november 2011, National Grid Indus ganske vist blev afsagt i forbindelse med 

beskatning af selskabers kapitalgevinster, har Domstolen dog ikke desto mindre efterfølgende også 

overført de principper, der er opstillet i denne dom, til beskatning af fysiske personers 

kapitalgevinster (jf. dom af 12.7.2012, Kommissionen mod Spanien, C-269/09, EU:C:2012:439, 

præmis 75-78, og af 16.4.2015, Kommissionen mod Tyskland, C-591/13, EU:C:2015:230, præmis 

65-67).” 82 

Domstolen fremhævede derudover at det i forhold til problemstillingen er uden relevans at de i 

præmissen henviste domme omhandlede beskatning af realiserede kapitalgevinster og ikke latente 

kapitalgevinster.83 Med henvisning til National Grid Indus fastlægger Domstolen herefter at 

oprindelsesmedlemsstaten ikke er forpligtet til at tage hensyn til eventuelle kurstab, som påløber 

aktiverne efter overførselstidspunktet, uagtet om værtsmedlemsstaten ej heller tager hensyn.84 Efter 

Domstolens opfattelse er der således:  

”.. ingen objektiv grund til at sondre mellem beskatningen af latente kapitalgevinster ved 

henholdsvis fysiske og juridiske personers fraflytning med henblik på begrundelsen om målet om at 

sikre en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne.” 85 

Af ovenstående kan det således udledes at nyere praksis vedr. exitskat for selskaber tilsvarende 

finder anvendelse på exitskat for fysiske personer. Der er i dansk ret ingen national hjemmel til at 

tage hensyn til efterfølgende tab hvad angår exitskat for fysiske personer. Dette har skabt anledning 

til diskussion, især pga. det forhold at tilsvarende exitskatteregler for aktier og fordringer netop 

tager højde for efterfølgende tab. Med C-503/14 Kommissionen mod Portugal synes denne 

diskussion at være afklaret. Nyere retspraksis vedr. exitskat af selskaber må således være et udtryk 

for en præcisering af tidligere retspraksis. Med udgangspunkt i ovenstående kan det argumenteres at 

oprindelsesstaten ikke er forpligtet til at tage hensyn til efterfølgende tab. De danske regler for 

fysiske personer findes på baggrund heraf at være forenelige med EU-retten på dette punkt.  

 

2.4.2.4.2 Opkrævning af skatten - Henstandsordningen 

Mens EU-Domstolen har fastlagt at det er i orden at opgøre exitskat på fraflytningstidspunktet samt 

oprindelsesstaten ikke er forpligtet til at tage hensyn til efterfølgende tab, er det derimod ikke i 

overensstemmelse med proportionalitetsprincippet at opkræve exitskat på fraflytningstidspunktet. 

                                                
82 C-503/14, præmis 53 
83 C-503/14, præmis 54 
84 C-503/14, præmis 55 
85 C-503/14, præmis 56 
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Den afbalancerede fordeling af beskatningskompetencen findes på dette tidspunkt ikke at være i 

fare, hvorfor EU-Domstolen har fastlagt at det er unødvendigt, og dermed ikke i overensstemmelse 

med proportionalitetsprincippet, at opkræve exitskatten på fraflytningstidspunktet.86 I og med der er 

tale om en situation hvor skatteyderen bliver beskattet af en gevinst denne endnu ikke har realiseret, 

ligger EU-Domstolen vægt på at en straksopkrævning af skatten vil skabe en likviditetsmæssig 

ulempe for skatteyderen, hvilket ikke er i overensstemmelse med princippet om det indre marked.87  

 

Det var også på baggrund af National Grid Indus, at Danmark i sag C-261/11 Kommissionen mod 

Danmark, fik dømt de daværende exitskatteregler for selskaber (SEL §§7A, 8 stk. 4) som værende i 

strid med EU-Retten.88 Reglerne betød at den beregnede exitskat skulle opkræves på 

fraflytningstidspunktet. EU-Domstolen nævner at et andet udløsende kriterium med fordel kan 

anvendes, da et sådan forslag vil være mindre indgribende end en straks opkrævning af den 

beregnede exitskat.89 EU-Domstolen fastligger at det er i orden at en medlemsstat tilbyder 

skatteyderen muligheden for at betale med det samme eller på et senere tidspunkt. Spørgsmålet er 

her, hvor længe en medlemsstat skal vente med at betale senere. Her har EU-Domstolen i sag C-

164/12 DMC godkendt at en henstandsordning på 5 år er en rimelig udskydelse af exitskatten. I 

samme sag udtaler EU-Domstolen at en afdragsordning på 5 år uden renter, men med bankgaranti 

(sikkerhedsstillelse) er i orden.  

 

På baggrund af C.261/11 Kommissionen mod Danmark bliver en henstandsordning indført i 

Danmark, med udskydelse af skatten op til 7 år. I forlængelse af dette bliver reglerne for personer 

også tilpasset efter denne dom, således at der også bliver indført en henstandsordning for fysiske 

personer.90 De danske regler for exitskat giver med henstandsordningen skatteyderne mulighed for 

at udskyde den beregnede skat. Spørgsmålet er blot om denne henstandsordning går udover hvad 

der er nødvendigt for at opnå dets formål.  

 

I nærværende afsnit diskuteres to elementer i den danske henstandsordning som synes at befinde sig 

i en gråzone i forhold til det EU-retlige proportionalitetsprincip.   

                                                
86 C-371/10 præmis 81-82 
87 C-371/10, præmis 68 & 73 
88 C-261/11, præmis 47 
89 C-261/11, præmis 37 
90 L98, afsnit 12 – Sammenfattede skema, s. 26 under Forholdet til EU-retten 
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2.4.2.4.2.1 Administrative byrder 

Det første element som befinder sig i en gråzone i forhold til EU-retten er de administrative byrder 

som følge af henstandsordningen.  

 

I forhold til administrative byrder fremgår det af lovforarbejderne L 98 at:  

”For selvstændigt erhvervsdrivende, der vælger at anvende den foreslåede henstandsordning for 

exitskat, vil dette indebære en øget administrativ byrde”. 91 

Regeringen anerkender altså den øgede administrative byrde, som henstandsordningen medfører.  

 

Som det er blevet beskrevet tidligere er henstandsordningen betinget af:  

- Rettidig indsendelse af selvangivelse for det år hvor aktivet udgår af dansk beskatning, samt 

meddelelse til SKAT om at der ønskes henstand jf. KSL §73B, stk. 2. 

- Indsendelse af årlig selvangivelse for hvert år i henstandsperioden jf. KSL §73C, stk. 6.  

- Minimumskrav om indbetaling af 1/7 af det fulde henstandsbeløb pr. år.  

- Afdragsordning som indebærer at henstandsbeløbet, afdrages løbende i takt med at der 

oppebæres indtægt af aktiverne jf. KSL §73C stk. 2.  

 

EU-Domstolen har i sin praksis anerkendt administrative byrder som en proportional foranstaltning. 

I National Grid Indus kom EU-Domstolen frem til at det er proportionalt såfremt en national 

lovgivning giver et selskab mulighed for: 92 

1) At udskyde den opgjorte exitskat til et senere tidspunkt (henstand), med tillæg af renter, 

hvilket indebærer en administrativ byrde for selskabet, eller 

2) At vælge at betale den opgjorte exitskat med det samme, hvilket likviditetsbelaster 

selskabet, men samtidig fritager selskabet for senere administrative byrder.  

 

I Lasteyrie som omhandlede exitskat for fysiske personer indeholdte de daværende franske regler 

også en henstandsordning som var betinget af: 93 

• At den skattepligtige selvangiver fortjenesten. 

                                                
91 L98, afsnit 12 – Sammenfattede skema, s. 26 under Administrative konsekvenser for erhvervslivet  
92 C-371/10, præmis 73 
93 C-9/02, præmis 3 
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• At den skattepligtige udpeger en repræsentant, hjemmehørende i Frankrig, som blev 

bemyndiget til at modtage meddelelser om påligning, opkrævning og retsmidler mod 

skatteansættelsen.  

• At den skattepligtige over for skatteforvaltningen før fraflytningen skulle stille sikkerhed for 

at det skattepligtige beløb kan opkræves til statskassen.  

   

EU-Domstolen fandt at de franske regler vedrørende henstand var underlagt strenge betingelser. 

Selvom det var muligt at få henstand, skete dette ikke automatisk og det forhold at der skal stilles 

sikkerhed har i sig selv en restriktiv virkning, da sikkerhedsstillelsen fratager den skattepligtige 

råderetten over det som stilles til sikkerhed.94  

 

Ud fra dommen kan følgende udledes:  

• Det er i strid med etableringsfriheden i TEUF art. 49 at påligge strenge betingelser for at 

give en skatteyder henstand, især når dette ikke sker automatisk. 

• Det er i strid med etableringsfriheden i TEUF art. 49 at der kræves sikkerhedsstillelse.  

 

2.4.2.4.2.1.1 Selvangivelsespligt 
I N-dommen fandt EU-Domstolen at betingelsen om selvangivelsespligt på fraflytningstidspunktet 

ikke anses for uforholdsmæssig i forhold til det legitime formål (fordeling af 

beskatningskompetencen med henblik på at undgå dobbeltbeskatning imellem medlemsstaterne). 95 

Ydermere fastlagde Domstolen at en sådan regel ikke har en mindre indgribende effekt for en 

skatteyder, da denne alligevel ville være forpligtet til at bevare relevante dokumenter på fra det 

tidspunkt denne fraflyttede.96 EU-Domstolen fastlagde således, at det forhold at henstanden er 

betinget af selvangivelsespligt i fraflytningsåret. KSL §73B stk. 2 er i overensstemmelse med EU-

Retten. 

 

2.4.2.4.2.1.2 Årlig indsendelse af selvangivelse 
Det er værd at bemærke at EU-Domstolen blot tog stilling til selvangivelsespligten i 

fraflytningsåret. I forhold til årlig indsendelse af selvangivelse i henstandsperioden tog EU-

Domstolen stilling hertil i National Grid Indus. EU-Kommissionen fremhævede i sagen følgende:  

                                                
94 C-9/02, præmis 47 
95 C-470/04 præmis 49 
96 C-470/04 præmis 50 
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”at den administrative byrde, som en udskudt opkrævning af skatten indebærer, ikke er urimelig. 

Blot en årlig erklæring udstedt af det omhandlede selskab, hvorved angives at sidstnævnte fortsat er 

i besiddelse af det udflyttede aktiv, i kombination med en erklæring, der udarbejdes, når aktivet 

faktisk afhændes, er tilstrækkelig med henblik på at gøre det muligt for oprindelsesmedlemsstaten at 

opkræve den skyldige skat på de latente kapitalgevinster på tidspunktet for aktivets realisering”.97 

 

EU-Domstolen forholder sig til dette ved at fremhæve, at når et selskab flytter sit hovedsæde kan 

dette samtidig ledsages af flytning af et stort antal aktiver, hvilket gør at en præcis opfølgning af 

aktiverne kan være næsten umulig at foretage, samt at en sådan opfølgning vil føre betydelige samt 

urimelige vanskeligheder for selskabet.98 EU-Domstolen påpeger at det derfor ikke kan udelukkes 

at denne løsning vil udgøre en hindring for etableringsfriheden og samtidig ikke nødvendigvis er 

mindre indgribende end straksopkrævning på fraflytningstidspunktet. 99 Ifølge EU-Domstolen er 

dette samtidig ikke ensbetydende med at den administrative byrde er uforholdsmæssig. Domstolen 

påpeger at et selskab i andre situationer let kan foretage en årlig opfølgning på de omhandlede 

aktiver og konkluderer på baggrund heraf at skatteyderen selv bør vælge om denne ønsker 1) at 

betale straks, og slippe for de administrative byrder eller 2) udskyde betaling og dermed får en 

administrativ byrde.100 Dommen fastligger således at nationale regler kan være betinget af årlig 

opfølgning af aktiverne, så længe skatteyderen kan vælge 1) at betale straks eller 2) at udskyde 

betalingen. Den proces som udtrykkes i præmis 66, som Domstolen efterfølgende anerkender, 

minder i høj grad om betingelsen om årlig indsendelse af selvangivelse i Danmark. Det kan på 

baggrund heraf argumenteres at et krav om årlig indsendelse af selvangivelse er en proportional 

foranstaltning.   

 

2.4.2.4.2.1.3 Minimumskravet 
I forhold til betingelsen om at der minimum indbetales 1/7 af henstandsbeløbet pr. år kan nævnes C-

657/13 Verder Labtec, hvor EU-Domstolen tog stilling til om det er foreneligt med TEUF art. 49 at 

exitskatten afdrages lineært i en periode på 10 år. Hertil fastlagte EU-Domstolen, med henvisning 

til DMC-dommen, at en rateopkrævning over 10 år er en proportionel foranstaltning.101 På 

baggrund af denne dom kan det udledes at det efter EU-Domstolens praksis er i orden at afdrage 

                                                
97 C-371/10, præmis 66 
98 C-371/10, præmis 69-70 
99 C-371/10, præmis 69-71 
100 C-371/10, præmis 73 
101 C-657/13, præmis 52 
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henstandsbeløbet løbende. Spørgsmålet er således om afdraget kan ske på baggrund af indtægt som 

de omhandlede aktiver oppebærer.  

 

2.4.2.4.2.1.4 Afdrag løbende i takt med aktiverne oppebærer indtægt 
Det følger af KSL §73C stk. 2 at henstandsbeløbet skal afdrages løbende i takt med at der 

oppebæres indtægt af aktiverne. I sag c-261/11 Kommissionen mod Danmark fastlagde EU-

Domstolen at medlemsstater er berettiget til at foreskrive et andet udløsende kriterium som er 

mindre indgribende end beskatning på overførselstidspunktet.102 Det fremgår ikke nærmere af 

dommen hvilket andet udløsende kriterium medlemsstaterne kan anvende. EU-Domstolen har 

således ikke taget stilling til, hvorvidt et kriterium i form af at henstandsbeløbet skal afdrages 

løbende i takt med at aktiverne oppebærer indtægt er ”mindre indgribende” end beskatning på 

overførselstidspunktet. En lignende regel findes ved exitbeskatning af selskaber. Hertil har EU-

Kommissionen ved brev af 21.01.2014 henvendt sig til skatteudvalget i Danmark, hvor de påpeger 

følgende: ”Ud over sådanne afdrag foreskriver lovforslaget også yderligere afdrag i takt med, at 

der oppebæres indtægt eller afkast fra aktiverne… det står i misforhold til hensynet til at sikre en 

afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemslandene, hvis oppebærelse af 

udbytte eller anden indtægt knyttet til aktivet udløser betaling af et afdrag på skatten, da en sådan 

indtægt ikke ville give anledning til skat på kapitalgevinst hvis den skattepligtige person var 

forblevet hjemmehørende i Danmark”.103 Samme situation er gældende for fysiske personer og 

KSL §73C stk. 2 synes umiddelbart ikke at være mindre indgribende end beskatning på 

overførselstidspunktet, da reglen fører til en løbende likviditetsmæssige byrde for fysiske personer.  

 

Det forhold at der skal afdrages løbende i takt med at der oppebæres indtægt af et aktiv, medfører 

desuden at skatteyderen bør have et særskilt regnskab for hvilken del af overskuddet af et aktiv 

denne skal tilbageholde, for dermed at afdrage beløbet i henstandssaldoen. Det kan være svært for 

en fysisk person, at fastligge hvilke indtægter, der knyttes til aktiver som er omfattet af 

henstandsordningen. Videncentret for landbrug fremhæver ved bemærkning fra Jens Jul Jacobsen, i 

forhold til KSL §73C, stk. 2 at hvis der eksempelvis er en situation hvor en entreprenørmaskine 

overføres til udlandet, så vil det være svært for skatteyderen at fastlægge, hvad netop denne 

maskine genererer af indkomst.104 Det bliver fremhævet, at en sådan afdragsordning er 

                                                
102 C-261/11, præmis 37 
103 L91, bilag 6 – EU-kommissionens brev, s. 1 punkt 2 
104 L98, bilag 1, Samlede høringssvar til exitskatten, sidste bilag. 
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regnskabsmæssig og praktisk umulig. Det bliver desuden nævnt, at der her er tale om en 

besynderlig konstruktion, da Danmark normalt ikke har ret til at beskatte løbende indkomster i 

udlandet, når der ikke foreligger nogen dansk skattepligt. Til dette svarer ministeren at opgørelsen 

af indtægter følger lovens almindelige regler og at det ikke findes hensigtsmæssigt at indføre en 

yderligere beskrivelse af hvordan indtægter skal opgøres, da loven ikke indeholder en særordning 

hertil.105 Derudover fremhæver ministeren at skatteyderen af den grund, skal opgøre sin indtægt af 

virksomheden, som denne ville gøre, såfremt denne var forblevet i Danmark.  

 

Udover ovenstående problematik, gør afdragsordningen det at skatteyderen i sin økonomiske 

planlægning hele tiden skal være opmærksom på henstandssaldoen og tage højde for dette, hvilket 

begrænser skatteyderens mulighed for frit at råde over sine aktiver. Skatteyderen vil ikke på samme 

måde have en frihed over sine aktiver, som denne ville have hvis aktiverne ikke var underlagt denne 

betingelse. EU-Domstolen har tidligere i forhold til sikkerhedsstillelse lagt vægt på at 

medlemsstater ikke må fratage skatteyderen råderetten over sine aktiver. I Lasteryie har EU-

Domstolen i den forbindelse udtalt: ”Denne sikkerhed har i sig selv en restriktiv virkning, for så 

vidt som den fratager den skattepligtige adgangen til at råde over det formuegode, der stilles som 

sikkerhed”.106 

I N-dommen vurderede Domstolen at et krav om sikkerhedsstillelse gik ud over, hvad der var 

nødvendigt for at opnå formålet, da dette kan gøres ved brug af mindre indgribende midler, som er 

mindre restriktive.107 Her kunne formålet ifølge EU-Domstolen opnås via gensidig bistand mellem 

medlemsstaterne, hvilket betyder, at en medlemsstat kan anmode en anden medlemsstats 

kompetente myndigheder (eksempelvis skattevæsenet) de oplysninger denne skal bruge, for at 

foretage en korrekt fastsættelse af indkomstskatten.108 

 

Alle disse administrative byrder betyder øgede omkostninger for skatteyderen. Det er ikke 

usandsynligt, at skatteyderen vælger en ekstern rådgiver til at udføre dette indtil henstandsbeløbet er 

betalt af. Henstandsordningen gør det nødvendigt for personer, at have et særskilt regnskab af 

aktiverne som oppebærer indtægt, som så skal bruges til at afdrage henstandsbeløbet med. Mens 

sammenlignelige overførsler af aktiver inden for landets grænser ikke udløser en sådan 

                                                
105 L98, bilag 1, Høringsskema DOK69323841X, nederst s. 23. 
106 C-9/02, præmis 47 
107 C-470/04, præmis 51 & 55 
108 C-470/04, præmis 52 
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administrativ byrde for personer, bliver personer der benytter sig af den fri etableringsret, pålagt en 

større administrativ byrde. Ordningen kan afholde personer fra at benytte sig af 

henstandsordningen, hvilket rejser spørgsmål om henstandsordningen er proportional dvs. hvorvidt 

den går udover hvad der er nødvendigt for at opnå en afbalanceret fordeling af 

beskatningskompetencen. Efter de danske regler skal en person ved flytning indsende selvangivelse 

samt meddelelse til SKAT om at der ønskes henstand i det år aktiverne forlader den danske 

skattebase. Herefter skal skatteyderen i en periode på 7 år afregne, hvilket beløb henstandssaldoen 

skal afdrages med. På samme tid skal skatteyderen, på trods af skattepligten er ophørt, indsende en 

selvangivelse for hvert år i henstandsperioden. Såfremt beløbet ikke betales rettidigt, bliver det 

forfaldne beløb forrentet med rentesatsen i KSL §63 1. pkt. jf. KSL §73 C, stk. 7.109 

 

På baggrund af ovenstående synes betingelsen om løbende afdrag i takt med aktiverne oppebærer 

indtægt at gå udover hvad der er nødvendigt og udgør dermed en uforholdsmæssig foranstaltning.  

 

2.4.2.4.2.2 Renter 

Det andet element som kan give problemer i forhold til EU-retten er forrentning af 

henstandsbeløbet jf. KSL §73C stk. 8. EU-Domstolen har i sin praksis udtalt sig om renter og 

sikkerhedsstillelse, men da den danske henstandsordning for personer ikke indeholder et krav om 

sikkerhedsstillelse, vil EU-rettens syn på sikkerhedsstillelse holdes uden for i nærværende afsnit.  

 

Som det tidligere i afhandlingen er blevet beskrevet, forrentes henstandsbeløbet med en rentesats på 

1 procentpoint over Nationalbankens diskonto, dog mindst med 3 % p.a. jf. KSL §73C, stk. 8. 

Såfremt beløbet ikke betales rettidigt, bliver det forfaldne beløb yderligere forrentet med rentesatsen 

i KSL §63 1. pkt. jf. KSL §73C, stk. 7.110 En sådan rente gælder kun for aktiver som ikke længere 

er omfattet af dansk beskatning. Renten kræves ikke for personer som flytter sine aktiver inden for 

landets grænser. Det centrale spørgsmål er derfor om det er nødvendigt at man i Danmark sætter en 

rente på, for at sikre en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen.  

 

I personsagerne C-9/02 Lasteyrie og C-470/04N påløb der i henhold til de omfattede nationale 

regler ikke renter i henstandsordningen. Der foreligger på baggrund heraf ikke noget EU-praksis for 

                                                
109 KSL §63 henviser videre til §7, stk. 2 i lov om opkrævning af skatter og afgifter, hvoraf renten beregnes pr. 
indkomstår. Hertil kommer et tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen 
110 KSL § 73 C, stk. 8 henviser videre til forrentningsprincippet i KSL § 73 C, stk. 7 
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personsagerne som kan bruges i forhold til de danske regler. Det kan således ud fra EU-Domstolens 

praksis for fysiske personer ikke udledes noget generelt om hvorledes opkrævning af renter i 

henstandsordningen er en hindring for etableringsfriheden. Det findes derfor hensigtsmæssigt at 

bruge domspraksis for selskabssagerne, da EU-Domstolen i en række selskabssager har taget 

stilling til om renter i henstandsordningen er en hindring for etableringsfriheden.  

I C-371/10 National Grid Indus anerkendte EU-Domstolen at en udskudt betaling af den beregnede 

exitskat (henstand) kan tillægges renter i henhold til national lovgivning.111 Dette kommer ligeledes 

til udtryk i C-38/10 Kommissionen mod Portugal samt C-164/12 DMC hvor EU-Domstolen, med 

henvisning til præmis 73 i National Grid Indus, fastligger at en udskudt betaling af exitskatten i 

givet fald med tillæg af renter er i orden.112  

EU-Domstolen tog i C-261/11 Kommissionen mod Danmark ikke specifikt stilling til, hvorvidt en 

medlemsstat kan påligge renter på henstandsbeløbet fra overførselstidspunktet (præmis 18), men 

udtalte derimod blot at medlemsstaterne er berettiget til: at foreskrive et andet udløsende kriterium 

for denne beskatning end den faktiske afståelse for at sikre beskatningen af aktiver, som ikke er 

bestemt til at blive realiseret, og som er mindre indgribende i etableringsfriheden end beskatning 

på tidspunktet for overførslen.113 Spørgsmålet er således om den danske forrentning af 

henstandsbeløbet kan betragtes som en mindre indgribende foranstaltning i forhold til 

straksopkrævningen. Opkrævning af renter kan være et udtryk for enten 1) kompensation ved 

forsinket betaling, eller 2) kompensation for at kreditor påtager sig en risiko for at det lånte beløb 

ikke opkræves.114 I forhold til renter som opkræves efter KSL §73C stk. 8 vurderes sidstnævnte at 

være relevant, da SKAT netop påtager sig en risiko for at henstandsbeløbet ikke opkræves. 

Diskussionen må herefter bero på en vurdering af, hvorledes en rente på 1 procentpoint over 

Nationalbankens diskonto, dog mindst med 3 % p.a. jf. KSL §73C, stk. 8, afspejler den øgede risiko 

for at henstandsbeløbet ikke opkræves. 

 

Ved lovforslag om ændring af selskabsskatteloven L91, som kom i forlængelse af C-261/11 

Kommissionen mod Danmark, fandtes en tilsvarende regel om forrentning af henstandsbeløbet, som 

stadig gælder i dag. Det gælder også for selskaber at henstandsbeløbet forrentes med en rentesats på 

1 procentpoint over Nationalbankens diskonto, dog mindst med 3% p.a. jf. SEL §27 stk. 7. Der er 

                                                
111 C-371/10 præmis 73-74 
112 C-164/12 DMC og C-38/10 præmis 32 
113 C-261/11 præmis 37 
114 Tell Michael, Exit Taxation within the European Union/European Economic Area – After Commission v. Denmark 
(C-261/11), s. 7-8 
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altså tale om samme forrentningsprincip for selskaber som der er for personer. Corit Advisory har 

ved henvendelse af 20. januar 2014 bedt skatteministeriet om at redegøre for, hvorledes 

forrentningen af henstandsbeløbet er i overensstemmelse med det EU-retlige 

proportionalitetsprincip.115 Corit Advisory understreger, at nationalbankens diskonto er et udtryk 

for en risikofri rente samt at renten er for vilkårlig sat, da den ikke har nogen sammenhæng med 

risikoen for at skatten kan gå tabt. Som modsvar til dette, henviser skatteministeren blot til C-

371/10 National Grid Indus samt C-38/10 Kommissionen mod Portugal, og fremhæver herefter at 

EU-Domstolen i disse sager har anerkendt at en medlemsstat kan opkræve renter, på samme vilkår 

som ved anden henstand med skatter. I forlængelse af dette fremhæver ministeren, at 

minimumsrenten på 3% p.a. svarer til renten ved henstand med betaling af bo- og gaveafgift som 

fremgår af boafgiftsloven §36 stk. 1.116 Hverken i lovforarbejderne til SEL §27 stk. 7, KSL §73C 

stk. 8 eller BAL §36 stk. 1 fremgår at den omtalte rente er et udtryk for risikoen ved at den 

beregnede skat kan gå tabt.117 Af forarbejderne til KSL §73C stk. 8 fremgår det blot at rentesatsen 

”… stort set svarer til den rente, staten i gennemsnit kan opnå. Det er endvidere lagt til grund, at 

kreditrisikoen ved henstand er meget begrænset”.118  

Renten som fremgår i KSL §73C stk. 8 synes ikke at udtrykke den risiko staten påtager sig. Renten 

bør regnes på baggrund af den reelle risiko der er ved at skatten ikke opkræves. Reglen sondrer ikke 

mellem forskellige personer, som kan have anerledes incitament samt likviditet til at betale den 

beregnede exitskat. Reglen er nok tiltænkt at ramme personer, hvor risikoen for at disse ikke betaler 

exitskatten, er stor. Men den rammer også de personer, hvor risikoen for at disse ikke betaler 

exitskatten, er lav. Risikoen for at den skyldige skat ikke betales, kan ikke generaliseres at være det 

samme i alle tilfælde. De gældende regler for rente indikerer at risikoen er den samme.  

 

I forlængelse af ovenstående vurderes rentekravet at gå udover hvad der er nødvendigt for at opnå 

en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen. Rentekravet i henstandsordningen udtrykker 

ikke den reelle risiko forbundet med at skatterne aldrig kommer i statskassen. På trods af at EU-

Domstolen end ikke har taget stilling til hvorledes rente kan fastsættes, synes den nuværende rente 

som fremgår af KSL §73C, stk. 8 at være for vilkårlig fastlagt. Reglen synes ikke at være i 

overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.  

                                                
115 L91, bilag 4, s. 4 afsnit 2.4 - Forrentning af henstandsbeløbet 
116L91, spørgsmål og svar, spørgsmål 4, s. 4 
117 Udover L91 samt 98 henvises der her til L218, lovforslag som fremsat, side 27 
118 L98, afsnit 4.1 – Exitskat og henstand for fysiske personer, s. 24 

http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l91/bilag/4/1324514.pdf
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2.5 Delkonklusion 
Som led i ovenstående gennemgang kan det konkluderes at, når en fysisk person ophører med at 

være skattepligtig til Danmark (enten ved fraflytning eller ved skift af hjemsted efter en DBO) eller 

overfører aktiver ud af Danmark, så indtræder exitskattepligten for de af personen ejede aktiver, 

som ikke længere er omfattet af dansk beskatning jf. KSL §10. Mens opgørelsen af skattebeløbet 

sker på fraflytningstidspunkt er der ved opkrævningen af skattebeløbet mulighed for at vælge 

henstand jf. KSL §§73B og 73C. Henstandsordningen indebærer at en fysisk person skal overholde 

en række betingelser. Såfremt betingelserne ikke overholdes, bortfalder retten til henstand, og 

henstandsbeløbet forfalder til betaling. I forhold til EU-retten kan det konkluderes at exitbeskatning 

skal løses efter TEUF artikel. 49 etableringsfriheden. EU-Domstolen har i en række sager anerkendt 

at nationale exitskatteregler kan begrundes i tvingende almene hensyn, herunder særligt hensynet til 

opretholdelsen af fordelingen af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne. En 

likviditetsbelastning af fysiske personer i den foreliggende situation er en foranstaltning, der 

vurderes at udgøre en restriktion i henhold til artikel 49 TEUF, som kan retfærdiggøres med 

henvisning til den afbalancerede fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne. Af 

EU-Domstolens praksis kan følgende konkluderes:  

- Det er i orden at medlemsstater opgøre exitskattebeløbet på fraflytningstidspunktet.  

- Medlemsstater skal give en fysisk person mulighed for udskydelse af den beregnede exitskat 

(henstand).  

- Oprindelsesstaten har ikke en forpligtigelse til at tage hensyn til efterfølgende tab.  

- Medlemsstater kan kræve at der indgives årlig selvangivelse.  

- Medlemsstater kan kræve, at henstandsbeløbet afdrages løbende. 

- Henstandsbeløbet kan pålægges renter.  

Vurderingen af hvorvidt de danske regler er i overensstemmelse med EU-retten beror således på 

diskussionen om, hvorvidt reglerne er proportionelle, dvs. reglerne ikke går videre end nødvendigt 

for at opfylde dets formål. I forhold til spørgsmålet om at der i de danske exitskatteregler vedr. 

aktiver ikke foreligger hjemmel til at tage hensyn til efterfølgende tab på aktiverne, vurderes de 

danske regler på baggrund af C-503/14 Kommissionen mod Portugal at være forenelige med EU-

retten.  

Ud fra en proportionalitetsbetragtning vurderes den danske henstandsordning på en række andre 

punkter at være i strid med det EU-retten. Særligt det forhold at der skal afdrages løbende i takt med 

at aktiverne oppebærer indtægt vurderes at være en uforholdsmæssig foranstaltning, da dette øger 

de administrative byrder for en fysisk person som ikke vurderes at være mindre indgribende end 
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straksopkrævning af exitskatten. Yderligere kan det konkluderes at den danske rente er for vilkårlig 

sat i henhold til hvordan den burde være sat. Rentekravet udtrykker ikke den reelle risiko forbundet 

med at exitskattebeløbet aldrig kommer i statskassen. Det synes at være uegnet at kræve samme 

rentesats i alle situationer, da denne sats bør fastlægges på baggrund af risikoen.  

De danske regler om exitbeskatning for fysiske findes på baggrund af den juridiske analyse ikke at 

være i overensstemmelse med det EU-retlige proportionalitetsprincip. 
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3 Principal-Agent teorien med særlig henblik på exitskat 

3.1 Indledning 
 
Den økonomiske analyse i denne afhandling består i at undersøge forholdet lovgiver-

skatteyder/borger. Principal-agent teorien findes særlig relevant, da den bidrager til forståelse af 

hvordan lovgiver som værende principal kan påvirke skatteyderens adfærd så denne handler i 

overensstemmelse med lovgivers ønsker i en exitskattesituation. Afsnittet kommer dybere ind i den 

danske henstandsordning og bruger teorier fra Milgrom & Roberts til at konkludere, hvorvidt der 

foreligger tilstrækkelig incitament til at følge henstandsordningen. Kapitlet indeholder desuden en 

integreret analyse af de gældende exitskatteregler i forhold til Principal-Agent teorien.  

De økonomiske konklusioner bliver senere brugt i forhold til mulige løsningsmetoder til de 

problemstillinger som afhandlingen diskuterer.  

 
3.2 Principal-Agent teorien med særlig henblik på forholdet mellem lovgiver og 

borger i en exitskattesituation 
 
I forholdet mellem lovgiver-borger anses lovgiver at være principalen, fordi denne via lov, sætter 

rammerne for hvordan skatteyderne skal agere. Agenten er den betragtes at være skatteyderen, da 

han skal overholde nogle retningslinjer for at sikre statens interesser. Normalt er der i principal-

agent henseende en kontrakt imellem parterne. I forholdet mellem lovgiver-borger er der ikke en 

direkte kontrakt imellem parterne, men loven binder de nævnte parter til hinanden i den forstand at 

borgeren er forpligtet til at overholde (eller i hvert fald gøre sit bedste) lovgivningen. I dette tilfælde 

skal KSL §10 og KSL §§ 73B og 73C betragtes som den relevante ”kontrakt” imellem lovgiver og 

borger, da reglerne om exitbeskatning af aktiver er skrevet i disse bestemmelser. Kontrakten i 

nærværende lovgiver-borger forhold går ud på at når en person (eller et aktiv) fraflytter Danmark, 

så har den danske stat ret til at beskatte avancer på aktiverne uanset at avancen på 

fraflytningstidspunktet endnu ikke er realiseret. Dette kan give incitamentsproblemer for 

skatteyderne da disse typisk ikke vil have likviditeten (og viljen hvis der ikke er tilstrækkelig 

overvågning og risiko) på fraflytningstidspunktet til at betale den beregnede exitskat især fordi de 

reelt set ikke har modtaget noget vederlag. 
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3.2.1 Principal-Agent teoriens præmisser 
 

Præmisserne for PA-teorien er følgende:119 

• Der er asymmetrisk information mellem parterne 

• Parterne har modsatrettede interesser 

• Der er omkostninger forbundet med at indsamle information om agentens adfærd 

 

Asymmetrisk information indebærer, at informationen mellem principal og agent er inkomplet. Det 

betyder at parterne ikke har adgang til samme information og principalen har ikke mulighed for at 

se om agenten yder sit bedste for at opfylde principalens interesser.120 I en exitskattesituation 

besidder lovgiver (og dermed også SKAT) ikke de samme informationer om en fysisk person, som 

personen selv gør. Selvom SKAT på baggrund af selvangivelse og årsopgørelse har information om 

en persons forhold, vil SKAT ikke have adgang til samme information om personen som personen 

har i en exitskattesituation. En fysisk person kan tilbageholde relevant information eller ikke have 

incitament til at oplyse SKAT om nogle forhold, som normalt vil være relevant for SKAT at kende. 

I en exitskattesituation, vil en sådan oplysning eksempelvis kunne bestå i at være den fysiske 

persons betalingsevne (likviditet) eller betalingsvillighed i henhold til den beregnede exitskat. 

SKAT vil ikke vide om personen er i stand til at betale det fulde exitskattebeløb på 

fraflytningstidspunktet og har efter fraflytningstidspunktet ej heller mulighed for at se om den 

fysiske person yder sit bedste for at betale den beregnede exitskat. Det vil senere blive diskuteret 

hvad SKAT kan gøre for at modarbejde dette. 

 

Modsatrettede interesser indebærer at principal og agent ofte har forskellige præferencer og mål.121 

Begge parter er optagede af at vælge den situation der er bedst for dem selv, hvilket gør at de hver 

især vil have individuelle mål. Principalens mål vil ofte være profitmaksimering, hvorimod 

agentens mål typisk vil være nyttemaksimering. På den ene side er der lovgiver som har en interesse 

i at få flest mulig penge i statskassen (sikre skatteprovenu) og på den anden side skatteyderen som 

har en interesse i at betale så lidt i skat som muligt. I en exitskattesituation er interessen fra 

lovgivers perspektiv, at en værdiforøgelse af aktiver, mens disse har været omfattet af dansk 

                                                
119 Sornn-Friese, Henrik – Hvad er en virksomhed? s.129 & Hansen, Anders Christian – Uden for Hovedstrømmen, s. 
117 
120 Hansen, Anders Christian – Uden for Hovedstrømmen, s. 117 
121 Sornn-Friese, Henrik – Hvad er en virksomhed? s.135 
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beskatning, beskattes på fraflytningstidspunktet. Skatteyderen vil ikke have en interesse i at betale 

en skat af en gevinst denne endnu ikke har realiseret og der opstår således modstridende interesser 

imellem parterne. Det kan diskuteres om skatteyderens interesser i en sådan situation overhovedet 

kan være forskellig fra lovgivers, da denne ud fra en rationel tilgang bør have samme interesser som 

lovgiver og dermed også en interesse i at der kommer flere penge i statskassen. Det er bare ikke 

tilfældet især på baggrund af antagelsen om at parterne er nyttemaksimerende og at egen optimering 

altid vil gå forrest i stedet for fællesoptimering, især i en exitskattesituation, hvor avancen endnu 

ikke er realiseret. 

 

Det forhold at der foreligger asymmetrisk information samt at parterne har forskellige interesser 

øger sandsynligheden for at skatteyderen udviser opportunistisk adfærd i forhold til lovgivers 

ønsker. Dette kan formindskes, såfremt det lykkes lovgiver at udforme en lovbestemmelse som 

lever op til agentteoriens efficienskriterium.122 En kontrakt kan siges at være efficient hvis den i) 

for det første formår at få agenten til at acceptere kontrakten, hvilket agenten vil gøre, såfremt 

kontrakten indeholder en belønning som for agentens vedkommende er ligeså god som det bedste 

alternativ denne kan få andetsteds (minimumslønnen).123 Kontrakten skal ii) for det andet være 

udformet på en måde, at den sikrer at agenten har incitament til at leve op til betingelserne i 

kontrakten. PA-teorien fremhæver at agenten har en tendens til at nyttemaksimere. Der foreligger af 

den grund en stor risiko for skulkeri, hvilket i en exitskattesituation betyder at skatteyderen ikke vil 

handle i lovgivers interesser. 124  

I en exitskattesituation er der som før nævnt tale om beskatning af urealiserede avancer. Denne 

avancebeskatning kan give skatteyderen incitament til at skulke og dermed ikke betale den 

beregnede exitskat, simpelthen fordi personen ikke har lyst til at betale skat af en gevinst denne 

endnu ikke har realiseret. Risikoen for skulkeri er derfor høj og der opstår således opportunistisk 

adfærd. I en situation som denne, vil det fra lovgivers side være relevant at sikre sig imod denne 

trussel, hvis man vil undgå at henstandsbeløbet ender i inddrivelse, især fordi en eventuel 

inddrivelsesproces af et krav, hvor skyldneren befinder sig i udlandet kan være for 

omkostningskrævende at retsforfølge. Indrivelsesprocessen vil blive behandlet nærmere senere.  

Skulkeri kan minimeres på et generelt plan via følgende 3 forhold: 125 

                                                
122 Sornn-Friese, Henrik – Hvad er en virksomhed? s.130 
123 Sornn-Friese, Henrik – Hvad er en virksomhed? s.130 
124 Sornn-Friese, Henrik – Hvad er en virksomhed? s.130 
125 Sornn-Friese, Henrik – Hvad er en virksomhed? s.130 note 41 
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1. Principalen ved hvilke handlinger der er efficiente (ingen asymmetrisk information, fordi 

agenten og principalen besidder samme information). 

2. Principalen har fuld information om adfærd og præstationer. 

3. Agenten belønnes for at foretage korrekte handlinger (dvs. han ved han belønnes hvis han 

ikke skulker). 

 

En kontrakt der formår at skabe incitamenter hos agenten til at foretage efficiente handlinger i 

henhold til principalens ønsker, siges at leve op til agentteoriens efficienskriterium.126 Hvis 

kontrakten ikke i tilstrækkelig omfang lever op til efficienskriteriummet vil agenten skulke, hvilket 

betyder at der opstår opportunistisk adfærd.   

 

Milgrom & Roberts forklarer i deres bog: Economics, Organization and Management (1992), 

hvilke tiltag principalen kan foretage sig, for at formindske opportunistisk adfærd. I den forbindelse 

kommer de blandt andet ind på at skjult information kan opstå som følge af adverse selection og 

moral hazard. Adverse selection er ex ante knyttet til situationen før kontraktindgåelse127, hvilket 

ikke er omdrejningspunktet for denne afhandling, da det ikke er tidspunktet før indtræden af 

exitskattepligt der er relevant i afhandlingen, men tidspunktet for efter indtræden af skattepligt. 

Moral hazard knytter sig ex post til situationen efter kontraktindgåelse, hvilket periodisk sidestilles 

med det tidspunkt exitskattepligten indtræder. 

 

3.2.2 Moral Hazard 
Moral Hazard kendetegnes ved at være den situation som opstår når en agent som følge af at denne 

har modsatrettede interesser og information som principalen ikke besidder, handler i 

uoverensstemmelse med principalens ønsker.128 Problemet opstår ifølge teorien netop pga. 

antagelsen om at agenten er nyttemaksimerende og dermed ikke nødvendigvis handler i 

principalens interesser. Skatteyderen vil i en exitskattesituation have en interesse i at 

nyttemaksimere, hvilket øger sandsynligheden for at den beregnede exitskat ikke betales. Risikoen 

for amoralsk adfærd opstår og det findes relevant at undersøge hvilke muligheder lovgiver har for at 

mindske denne adfærd og skabe incitament hos en fysisk person til at betale exitskatten.  

 

                                                
126 Sornn-Friese, Henrik – Hvad er en virksomhed? s.130 
127 Milgrom & Roberts, Economics, Organization & Management, s. 150 
128 Milgrom & Roberts, Economics, Organization & Management, s. 168 



 52 

For lovgiver vil det være svært at overvåge skatteyderens fulde indsatsniveau, fordi lovgiver ikke er 

i besiddelse af samme information som skatteyderen er. Skatteyderen ved dette, hvilket i PA-teorien 

betyder at sandsynligheden for at han som værende agent skulker (shirking) stiger.  

 

Milgrom & Roberts fremhæver at principalen med henblik på at minimere risikoen for 

opportunistisk adfærd og derved moral hazard problematikken, kan vælge at overveje følgende 

muligheder:  

- The Informativeness Principle  

- The Incentive Intensity Principle 

- The Monitoring Intensity Principle  

 

3.2.3 Informationsdeling - The Informativeness Principle 
 

The Informativeness principle går ud på at principalen identificerer hvordan han ved at evaluere sin 

agent mest effektivt kan kompensere sin agent. Her sondres mellem comparative performance 

evaluation og relative performance evaluation.129 Principalen bør vurdere om agentens indsats er 

afhængig af udefrakommende omstændigheder eller udelukkende er afhængig af agentens egen 

indsats. Ved comparative performance evaluation er agentens kompensation afhængig af 

udefrakommende omstændigheder. Dette opfattes i teorien som værende unfair og fører til at 

agenten bærer en unødvendig risiko. Denne evalueringsteori bruges i situationer hvor graden af 

common effects er høj, eksempelvis en manager hvis belønning afhænger af udefrakommende 

omstændigheder som oliepris og renteniveau.130 Efter relative performance evalueringsteorien skal 

agentens kompensation være afhængig af agentens egen indsats. Når mængden af common effects 

er større end mængden af random effects bør principalen anvende comparative performance 

evaluation. Når mængden af random effect er større end common effect, bør principalen vælge 

relativ performance evaluation. Ved valg af korrekt evalueringsform, kan principalen kompensere 

agenten på en måde der minimerer agentens incitament til at skulke, da agentens indsats evalueres 

på en efficient måde. Af samme grund er agenten nu villig til at påtage sig risiko mere end hvis 

dennes indsats ikke blev evalueret på efficient vis.  

 

                                                
129 Milgrom & Roberts, Economics, Organization & Management, s. 220 
130 Milgrom & Roberts, Economics, Organization & Management, s. 220 
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I forhold til exitskat, synes den efficiente evalueringsmetode at være relative performance teorien. 

Såfremt lovgiver vil kompensere skatteyderen, bør dette ske på baggrund af skatteyderens egen 

indsats og ikke udefrakommende omstændigheder. Hvis udefrakommende omstændigheder 

(eksempelvis skatteyder A som ikke betaler sin andel af beregnet exitskat) havde en betydning for 

hvordan lovgiver kompenserer skatteyder B, vil en sådan regel være unfair for skatteyder B samt 

påføre denne unødvendig risiko. Det findes i denne sammenhæng relevant for lovgiver at overveje 

at indføre en regel om at kompensere agenten da denne særligt i en exitskattesituation er afhængig 

af skatteyderens indsats for om exitskatten bliver betalt. En sådan regel kunne bestå i at 

skatteyderen får et fradrag jo hurtigere denne afdrager den beregnede exitskat, således man for det 

første får skabt incitament til at betale den beregnede exitskat og for det andet skabt incitament til at 

fremskynder betalingsvilligheden hos den enkelte skatteyder da denne ved hurtigere at lukke sin 

gæld til den danske stat kan spare nogle penge. Dette vil yderligere blive behandlet nedenfor.  

 
3.2.4 Incitamentdannelse – The Incentive Intensity Principle 
 
En anden løsning på principal-agent problemet kan ifølge Milgrom & Roberts bestå i at give 

skatteyderne en del af fortjenesten som opstår ved at disse handler i princi1palens interesser 

(incitamentdannelse).131 Incitamentdannelse kan efter PA-teorien bestå i at gøre agentens løn 

afhængig af dennes præstation. Det er bevist i teorien, at agenten vil have det største incitament til 

at varetage principalens interesser, hvis hans belønning gøres helt afhængig af hans indsats. En 

risikoavers agent vil dog helst ikke påtage sig risiko, medmindre gevinsten ved at påtage sig 

risikoen overstiger den faste indkomst. I en exitskattesituation er der tale om en situation hvor 

staten er risikoneutral og skatteyderen risikoavers. Det er staten der bærer risikoen for at exitskatten 

ikke betales. Helt risikoneutrale kan staten ikke siges at være, da man i Danmark har valgt at sætte 

en rente på og begrunder dette med at staten løber en risiko med at exitskatten ikke betales. 132 

Derudover pålægger man alligevel skatteyderen en risiko, ved at have en regel om at exitskatten 

forfalder til betaling, hvis betingelserne om henstand ikke opfyldes. Således bærer skatteyderen 

risikoen for at hele henstandsbeløbet forfalder til betaling og staten bærer risikoen for at exitskatten 

aldrig bliver betalt.  

 

                                                
131 Milgrom & Roberts, Economics, Organization & Management, s. 186 
132 C-261/11, præmis 18-19 
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The Incentive Intensity Principle går ud på at fastlægge intensiteten af de foranstaltninger som skal 

skabe incitament for skatteyderne at handle i lovgivers interesser. Lønincitament i form af bonus 

kan i denne henseende betragtes at være et intenst incitament. I forhold til intensiteten nævnes 4 

faktorer som kan bruges i forhold til hvor intens lovgiver skal udforme et incitament. 133   

 

Den første faktor går ud på at det skal kunne betale sig for skatteyderen at handle i lovgivers 

interesser på baggrund af en given incitament. Hvis lovgiver eksempelvis vælger at indføre en regel 

som belønner skatteyderen for at betale exitskatten, skal der være en sammenhæng mellem denne 

beløningsincitament og skatteyderens omkostninger ved at handle i lovgivers interesser.  

 

Den anden faktor er agentens risikoaversion. Stærkere incitamenter medfører større risiko til 

skatteyderen og lovgiver bør efter teorien ved udarbejdelse af en incitamentskabende foranstaltning 

tage hensyn til skatteyderens risikovillighed. Ifølge teorien bør risikoaverse agenter blive pådraget 

lav grad af intens incitament. Lovgiver bør således udforme en mindre intens incitamentskabende 

foranstaltning således at skatteyderen bliver pålagt mindre risiko.  

 

Tredje faktor går ud på at målet skal være angivet klart og tydeligt for skatteyderen. Hvis målet er 

uklart, vil det skabe usikkerhed hos skatteyderen omkring hvilken adfærd der ønskes opfyldt.  

 

Fjerde faktor går ud på at skatteyderen egenhændigt skal have mulighed for at påvirke resultatet og 

dermed opfylde incitamentet. Hvis opfyldelse af målet ligger udenfor skatteyderens hænder, vil 

incitamentet ikke have nogen virkning på skatteyderen.  

 

Milgrom & Roberts kommer i deres analyse frem til at det er ineffektivt at overføre risiko til en 

risikoavers medarbejder medmindre en sådan foranstaltning vil føre til øgede incitamenter. 134 

Det vil kun være effektivt at overføre risiko til en risikoavers agent, hvis en sådan foranstaltning vil 

føre til øgede incitamenter.135 En regel om rente samt at exitskatten forfalder til betaling såfremt der 

ikke selvangives rettidigt er et udtryk for at skatteyderne påligges en risiko. Det kan ikke med 

sikkerhed siges, at sådanne foranstaltninger vil føre til øgede incitamenter hos skatteyderne til at de 

følger henstandsordningen. Denne vurdering knytter sig til vurderingen af den risiko skatteyderne 

                                                
133 Milgrom & Roberts, Economics, Organization & Management, s.  221-222 
134 Milgrom & Roberts, Economics, Organization & Management, s. 188 
135 Milgrom & Roberts, Economics, Organization & Management, s. 188 
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løber ved ikke at overholde henstandsordningen og konsekvenserne heraf. En nærmere behandling 

af dette finder sted i det følgende afsnit.  

 

3.2.5 Overvågning- The Monitoring Intensity Principle 
 
En principal kan ifølge Milgrom & Roberts vælge at overvåge (monitorering) sin agent for at 

minimere risikoen for at agenten udviser skulkeri (shirking).136 Overvågning vil være med til at 

give principalen informationer som principalen normalt ikke vil være i besiddelse af uden 

overvågning. Det forhold at principalen får flere informationer, formindsker sandsynligheden for 

asymmetrisk information imellem parterner, hvilket vil være med til at formindske opportunistisk 

adfærd.137 Det svarer til at SKAT overvåger skatteyderens indsats i forhold til at betale den 

beregnede exitskat, hvilket man i en exitskattesituation har valgt at gøre i form af 

henstandsordningen som gennemgået i det juridiske afsnit. Monitoring Intensity princippet går ud 

på at SKAT kan øge deres informationsniveau omkring den exitskattepligtige ved at overvåge 

denne. Samtidig skal Monitoring Intensity ses i det perspektiv, at hvis der ikke er noget 

overvågning og kontrol så er sandsynligheden for at agenten bliver opdaget lille. En sådan 

foranstaltning er ikke omkostningsfri og omfanget af overvågning kan overvejes på baggrund af en 

samlet vurdering af omkostningerne ved overvågning over for skatteyderens adfærd, såfremt der 

ikke forelå overvågning. En analyse af omkostninger forbundet med henstandsordningen behandles 

under afsnit 3.2.8 Agentomkostninger.  

 

3.2.6 Henstandsordning som monitoreringsforanstaltning 
 
Som nævnt i det juridiske afsnit indeholder de danske regler om exitbeskatning en 

henstandsordning. Henstandsordningen er først og fremmest betinget af:138  

• At der selvangives rettidigt, for det indkomstår hvor aktivet forlader Danmark. 

• At der samtidig med indsendelse af selvangivelsen, informeres SKAT om at der ønskes 

henstand.  

 

Derudover er henstandsordningen endvidere betinget af139:  

                                                
136 Milgrom & Roberts, Economics, Organization & Management, s. 186 
137 Milgrom & Roberts, Economics, Organization & Management, s. 186 
138 Se KSL §73 B stk. 2 
139 Se KSL §73 C, stk. 6 
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• At der fortsat indsendes selvangivelse for hvert enkelt indkomstår, hvor henstandssaldoen er 

positiv. 

• At skatteyderen oplyser hvilket land denne befinder sig i, og i hvilket land de exitbeskattede 

aktiver befinder sig i, i slutningen af året.  

Henstandsordningen er ikke tidsubegrænset. Den beregnede exitskat skal betales i en periode på 7 

år og samtidig skal der afdrages på henstandssaldoen med et beløb svarende til 1/7 af 

henstandssaldoen jf. KSL §73C stk. 2. 

 

Alle ovenstående betingelser er et samlet udtryk for at lovgiver med henstandsordningen forsøger at 

overvåge aktiver som forlader den danske skattebase. Som nævnt i det juridiske afsnit er 

konsekvenserne af misligholdelse af ovenstående betingelser, at den opgjorte exitskat forfalder til 

betaling jf. KSL § 73C, stk. 6. En foranstaltning, som er et udtryk for at agenten bliver straffet for 

ikke at handle i overensstemmelse med principalens interesser. Efter PA-teorien vil en sådan 

foranstaltning minimere opportunistisk adfærd. Set fra skatteyderens perspektiv vil en sådan 

sanktion føre til at man bliver ved med at indgive selvangivelse for hvert indkomstår og dermed 

bliver ved med at give SKAT mulighed for at overvåge aktiverne, hvis man ikke ønsker at hele 

beløbet skal forfalde til betaling.  

 

Der er dog det problem, at lovgiver med en sådan regel indirekte formoder at det forhold at der ikke 

indgives selvangivelse for et år, er ensbetydende med at personen ikke har incitament til at betale 

exitskatten. Det forhold at skatteyderen i ét år ikke indgiver selvangivelse (eller overholder nogle af 

de andre betingelser i henstandsordningen) er ikke nødvendigvis et udtryk for at skatteyderen ikke 

har incitament til at betale/afdrage på henstandssaldoen (dvs. skulker). Reglen tolerer ikke 

fejltagelser/forglemmelser, hvilket giver anledning til at optimere loven. Forslag til at optimere 

loven vil blive diskuteret i afhandlingens integrerede afsnit. 

 

Det forhold at SKAT via henstandsordningen overvåger skatteyderne er ikke ensbetydende med at 

det skaber tilstrækkelig incitament til at betale den beregnede exitskat. En ting er at SKAT 

overvåger, men hvis SKAT samtidig ikke kontrollerer skatteyderne vil incitamentet til at betale den 

beregnede exitskat ikke være så stor, da det som ofte disciplinerer agenten er kontrol. Det som 

skaber incitament hos skatteyderen til at følge henstandsprocessen er, når overvågningsintensiteten 
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er høj og når sandsynligheden for at blive opdaget såfremt denne ikke selvangiver er stor. Dette 

beror på en risikovurdering, som behandlet nedenfor. 

 
3.2.7 Risiko set fra skatteyderens perspektiv  
Som tidligere nævnt afhænger skatteyderens incitamenter af: 

- Risiko forbundet med at blive opdaget 

- Risiko forbundet med at SKAT inddriver gælden 

 

Det er ikke utænkeligt at en person overvejer ikke at betale den beregnede exitskat, især fordi der er 

tale om beskatning af endnu ikke realiserede avancer på aktiverne. En nyttemaksimerende agent vil 

således overveje risikoen forbundet med at SKAT kan retsforfølge sit krav. Den risiko skatteyderen 

løber er risiko forbundet med at blive opdaget (såfremt man ikke meddeler skat om henstand) samt 

risiko forbundet med at SKAT inddriver gælden (såfremt man ikke betaler den beregnede exitskat).  

 

Overvågningsintensiteten i dette tilfælde består fra lovgivers side af at der er indført en 

henstandsordning. Risikoen ved ikke at indsende selvangivelse samt meddelelse om henstand 

vurderes på baggrund af følgende. Når en fysisk person flytter ud af landet og framelder sig 

folkeregisteret vil SKAT automatisk modtage oplysning herom. Det vil for SKAT være relativt 

nemt på fraflytningstidspunktet at se, om pågældende person ejer nogle aktiver samt hvorvidt der i 

fraflytningsåret er indsendt selvangivelse samt henstandsblanket. På denne måde vil SKAT relativ 

nemt og omkostningsfrit kunne identificere de personer som fraflytter Danmark og ikke indsender 

selvangivelse samt meddeller om henstand. En konsekvens heraf er at hele henstandsbeløbet 

forfalder til betaling jf. KSL §73C stk. 6 sidste pkt. På dette punkt synes overvågningsintensiteten i 

dette tilfælde at skabe incitament hos skatteyderne til at følge den proces SKAT ønsker. 

 

I forhold til risiko forbundet med at SKAT inddriver gælden, beror denne vurdering på hvorvidt 

SKAT kan håndhæve sit krav i udlandet. Såfremt det er svært for SKAT at håndhæve sit krav i 

udlandet, er risikoen for at blive tvunget til at betale exitskatten minimal, hvilket medfører at der 

ikke er incitament hos skatteyderen til at betale exitskatten. Denne vurdering beror på SKAT’s 

inddrivelsesproces som gennemgås i det følgende afsnit.  
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3.2.7.1 Indrivelsesprocesen i en exitskattesituation 
 

Det er restanceindrivelsesmyndigheden(RIM) som står for inddrivelse af et dansk krav i udlandet. 

Før Danmark kan inddrive et krav i udlandet (anmodning om bistand med inddrivelse af et krav) er 

der en række betingelser som skal være opfyldt. Første betingelse er om skyldner har aktiver i 

Danmark, som kan gøres til genstand for udlæg. 140 En anmodning til de udenlandske myndigheder 

må således kun bestå i det omfang skyldneren ikke har nogle aktiver i landet som kan dække det 

skyldige beløb. Anden betingelse for at anmode om bistand fra en udenlandsk stat, er at kravet skal 

være eksigibelt, dvs. skal forfalde til betaling. Kravet må altså ikke være forældet.  

Derudover er der et skriftlighedskrav, som består i at RIM skal sende et skriftligt varsel til skyldner, 

som på skrift informerer at der foreligger et krav som ønskes fuldbyrdet eventuelt med hjælp fra 

myndighederne i udlandet, hvis betaling ikke sker. Det er samtidig en forudsætning at RIM kender 

skyldnerens adresse i udlandet. Såfremt det ikke lykkes at finde adressen er der mulighed for at rette 

adresseforespørgsel til udlandet, via International Inddrivelse.  

 

Som nævnt i det juridiske afsnit omfatter henstandsordningen kun de situationer hvor en person 

eller et aktiv flytter til et andet EU/EØS land. Det land som personen flytter til vil således være 

omfattet af Inddrivelsesdirektivet (2010/24), hvis formål er at beskytte medlemsstaternes finansielle 

interesser og skabe et velfungerende indre marked ved at sikre en effektiv og gensidig bistand til 

inddrivelse af skatter.141 I forhold til inddrivelse af skatter følger det af direktivet at den 

bistandssøgte medlemsstat (dvs. udlandet) er forpligtet til at inddrive skat, såfremt en anden 

medlemsstat (i dette tilfælde Danmark) anmoder herom. Det er dog en betingelse at beløbet ikke er 

anfægtet samt at den bistandssøgende stat har indledt egne inddrivelsesprocedure jf. artikel 11.  

I forhold til ovenstående kan det udledes at der i forhold til henstandsordningen ligger en klar 

proces for inddrivelse af gælden. Risikoen fra skatteyderens side er således stor, medmindre denne 

flytter til et andet land uden at angive nogen adresse. Omkostningerne for den danske stat består i at 

tilstræbe sig at inddrive gælden i Danmark samt søge om bistand. Dernæst må det siges at 

omkostningerne i nærværende situation faktisk påføres udlandet, da det er dem som de facto skal 

                                                
140 Jf. den juridiske vejledning afsnit G.A.3.6.2.1 – Grundlæggende undersøgelser og betingelser forud for inddrivelse af 
danske krav i udlandet.  
141 Jf. Inddrivelsesdirektivet (2010/24) 
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inddrive gælden på vegne af Danmark. Dette synes at være en omkostningseffektiv og samtidig 

incitamentskabende proces, som er med til at holde skatteydere væk fra at ende i en sådan situation.  

Også på dette punkt synes overvågningsintensiteten at skabe incitament hos skatteyderne til at følge 

den proces SKAT ønsker. 

 

3.2.8 Agentomkostninger 
De nævnte løsningsmuligheder er ikke omkostningsfrie. Der sondres mellem følgende 

agentomkostninger (transaktionsomkostninger): 142 

• Principalens overvågningsomkostninger af agenten 

• Omkostninger forbundet med at koncipere den mest efficiente kontrakt mellem principalen 

og agenten (dvs. omkostninger ved lovforarbejder) 

• Principalens residualomkostninger, dvs. det velfærdstab principalen får ved at agenten 

handler imod principalens interesser (øvrige omkostninger, der er forbundet med at 

kontraktrelationen ikke er efficient). 

 

For SKAT vil det ikke desto mindre være dyrt, men samtidig også tidskrævende at kontrollere 

samtlige skatteydere. På baggrund af det gennemgåede består omkostningerne fra SKAT’s side i 

følgende:  

- Omkostninger ved at udarbejde loven  

- Omkostninger ved at finde ud af hvilke personer og aktiver, der forlader landet 

- Omkostninger ved årligt at behandle selvangivelser samt henstandsblanketter 

- Omkostninger ved at inddrive gælden 

 

For skatteyderne handler det om at følge henstandsprocessen og dermed handle i overensstemmelse 

med principalens interesser.143 I det juridiske afsnit blev det gennemgået hvilke administrative 

omkostninger henstandsperioden kan have for en person.  

 

Der er således en interesse i at formindske agentomkostningerne, hvilket kan gøres i kontrakten 

mellem parterne, hvor en del af den besparelse principalen opnår ved at formindske 

agentomkostningerne evt. kan bruges til at kompensere agenten. 

                                                
142 Hansen, Anders Christian – Uden for Hovedstrømmen, s. 136 
143 Hansen, Anders Christian – Uden for Hovedstrømmen, s. 136 



 60 

 

Det forhold at parterne har modstridende interesser har den konsekvens for SKAT og den fysiske 

person at der er omkostninger forbundet med at indsamle information om personens adfærd. I en 

exitskattesituation indsamler SKAT information via henstandsordningen. Omkostningerne ved at 

indsamle information er på denne måde lagt over på skatteyderen, da det er op til denne at leve op 

til henstandsordningen og indgive de oplysninger SKAT har brug for. Omkostningerne fra lovgivers 

side består i at denne ved lov har udarbejdet en sådan henstandsordning, samt at de 

administrationsomkostninger der er ved at registrere og behandle henstandsblanketterne. I forhold 

til The Monitoring Intensity Principle er overvågning set fra principalens side ikke en efficient 

foranstaltning mod moral hazard, hvis omkostningerne forbundet ved at overvåge agenten 

overstiger gevinsten ved agentens korrekte adfærd som følge af overvågningen. 144 Helt konkret 

betyder det, at de administrationsomkostninger SKAT har som følge af henstandsordningen (dvs. 

behandling af selvangivelse og henstandsblanket) ikke må overstige den beregnede exitskat. I og 

med at SKAT ved henstandsordningen har overladt en selvangivelsespligt til skatteyderne synes det 

at være usandsynligt at SKAT’s administrationsomkostninger vil overstige den gevinst der er ved at 

man som følge af henstandsordningen (overvågning) får nogle penge i statskassen. Graden af 

overvågning synes i denne sammenhæng at være tilstrækkelig i henhold til The Monitoring 

Intensity Principle. En regel om fradrag jo hurtigere skatteyderen afdrager (som nævnt under The 

Informativeness Principle) vil samtidig mindske begge parters omkostninger. For SKAT’s side vil 

besparelsen bestå i at såfremt skatteyderen i år 5 har nået at afdrage sin gæld, så forsvinder 

administrationsomkostningerne for SKAT i år 6 og 7, da denne nu ikke skal behandle en 

selvangivelse og udstede årsopgørelse. Samtidig mindsker det også skatteyderens omkostninger, da 

denne nu slipper for at selvangive for 2 år. Hvad omkostninger angår, findes det derfor 

hensigtsmæssigt at indføre en sådan regel.   

 

  

                                                
144 Milgrom & Roberts, Economics, Organization & Management, s. 289 
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3.3 Delkonklusion 
Med afsæt i ovenstående gennemgang kan det for det første på baggrund af The Informativeness 

Principle konkluderes, at lovgiver kan kompensere den exitskattepligtige ved at indføre en regel om 

fradrag jo hurtigere denne afdrager henstandsbeløbet. Derudover konkluderes det på baggrund af 

The Incentive Intensity Principle at lovgiver med en regel om rente samt at exitskatten forfalder til 

betaling såfremt der ikke indsendes selvangivelse, påfører skatteyderne en risiko. En vurdering af 

hvorledes dette skaber øgede incitamenter hos skatteyderen beror på en vurdering af risiko som 

skatteyderne løber ved ikke at overholde henstandsordningen. Denne risikovurdering finder sted 

under The Monitoring Intensity Principle og set i lyset af et større billede, vurderes det i hvert fald 

at en regel om at henstandsbeløbet forfalder til betaling såfremt der ikke indsendes selvangivelse, at 

skabe øgede incitamenter, da beløbet ellers forfalder til betalig med en eventuel inddrivelsesproces, 

hvor SKAT relativ omkostningsfrit kan indfri sit krav. I henhold til The Monioring Intensity 

Principle konkluderes det, at henstandsordningen er et udtryk for en monitoreringsforanstaltning. 

KSL §§73B og 73C indeholder således elementer som betragtes som værende et udtryk for 

overvågning. Den opportunistiske adfærd hos skatteyderne i dette tilfælde består i i) ikke at 

selvangive samt oplyse SKAT om henstand samt ii) ikke at betale den beregnede exitskat. Risikoen 

fra skatteyderens side består i for det første at blive opdaget ved ikke at oplyse SKAT og for det 

andet at SKAT inddriver gælden, hvis der ikke betales. Her konkluderes, at 

overvågningsintensiteten i forhold til risiko for at blive opdaget skaber incitament hos skatteyderne 

at følge henstandsprocessen og meddele SKAT ønske om henstand ved fraflytning.  

Yderligere konkluderes, at overvågningsintensiteten i forhold til SKAT’s inddrivelsesproces 

ligeledes skaber incitament hos skatteyderne til at følge den proces SKAT ønsker. Set i lyset af et 

helheldsbillede konkluderes, at overvågningsintensiteten som implementeret ved lov skaber 

incitament til at følge den lovbestemte proces. Endelig diskuteres agentomkostningerne, hvor det 

kan konkluderes at begge parter har interesse i at formindske sine omkostninger og at der som 

udgangspunkt foreligger incitament fra begge parters side, at der bliver indført en regel om fradrag 

jo hurtigere skatteyderne betaler exitskatten. På baggrund heraf synes der at være et rum til 

forbedringer i henhold til PA-teorien. Det har ikke været muligt at tilføre den økonomiske analyse 

empiriske undersøgelser, da praksis samt data på området er yderst sparsommelig. Den 

gennemgåede analyse kan af den grund kun begrundes i teorien.  

Samlet set kan det således konkluderes, at den danske henstandsordning indeholder elementer som 

skaber incitamenter hos skatteyderen til at følge processen. Det konkluderes endvidere at en 

incitamentskabende element i form af fradrag med fordel kan implementeres ved lov. 
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4 Sammenkobling og løsningsforslag 

4.1 Indledning 
De danske exitskatteregler som nævnt i KSL §§10, 73B og 73C er i denne afhandling blevet 

behandlet ud fra et juridisk-, økonomisk-, og integreret perspektiv. Mens den juridiske del har søgt 

at svare på hvorledes den danske henstandsordning er i overensstemmelse med EU-retten, har den 

økonomiske del søgt at svare på om der hos de berørte skatteydere foreligger tilstrækkelig 

incitament til at følge den danske henstandsordning. På baggrund af den juridiske analyse synes den 

danske henstandsordning på en række punkter ikke at være i overensstemmelse med det EU-retlige 

proportionalitetsprincip. Derudover er det via den økonomiske analyse blevet konkluderet at der 

foreligger tilstrækkelig incitament hos den exitskattepligtige til at følgeden danske 

henstandsordning især på baggrund af den gældende inddrivelsesproces i Danmark og EU. Den 

økonomiske analyse har desuden åbnet op for muligheden for at supplere den danske 

henstandsordning i en retning som findes interessant at undersøge nærmere. Kapitel 4 

sammenholder betragtninger fra de foregående kapitler og indeholder således en diskussion af, 

hvilke tiltag lovgiver bør overveje i henhold til EU-retten og hvad lovgiver kan gøre for at skabe 

incitament til at fremskynde betalingsvilligheden hos skatteyderen.  

 

4.2 Sammenkobling af det juridiske og det økonomiske afsnit 
Formålet med vedtagelsen af de nye exitskatteregler for fysiske personer var at tilpasse 

lovgivningen som følge af EU-retten.145 Tilpasningen af lovgivningen bestod i at Danmark som 

følge af C-261/11 Kommissionen mod Danmark, indførte en regel om henstand i en 

exitskattesituation. Hvor den exitskattepligtige førhen blev beskattet på fraflytningstidspunktet, er 

der nu mulighed for at udskyde den beregnede exitskat til et senere tidspunkt jf. KSL §73B.  

Den danske henstandsordning blev i den juridiske analyse sat op imod EU-Domstolens retspraksis 

på området. I den juridiske analyse synes følgende elementer i den danske henstandsordning at stå i 

misforhold til det EU-retlige proportionalitetsprincip:  

- Henstandsbeløbet afdrages i takt med at de omfattede aktiver oppebærer indtægt jf. KSL 

§73C stk. 2.  

- Henstandsbeløbet forrentes med en rentesats på 1 procentpoint over Nationalbankens 

diskonto jf. KSL §73C stk. 8.  

                                                
145 L98 afsnit 2, Lovforslagets formål og baggrund 
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I forhold til ovenstående to punkter har EU-Domstolen ikke taget stilling til om en regel som den 

danske er mindre indgribende end beskatning på overførselstidspunktet. På baggrund af 

argumentationen i den juridiske analyse synes dette dog ikke at være tilfældet og KSL §73C stk. 2 

og 73C stk. 8 bør således tilpasses i henhold til EU-Retten. En sådan tilpasning kunne i henhold til 

KSL §73C stk. 2 bestå i at reglen enten blev afskaffet, eller også at den blev gjort mere overskuelig 

for skatteyderen at efterleve. Da EU-Domstolen endnu ikke har taget stilling til om en sådan regel 

udgør en uproportionel foranstaltning, findes det tætteste at holde en sådan regel op imod 

retspraksis, at være det som Domstolen tidligere har fastlagt vedr. rateopkrævning over 10 år udgør 

en proportionel foranstaltning.146 Da der er tale om to forskellige opkrævningsmetoder synes denne 

præmis ikke at legitimerer KSL §73C stk. 2.  

I henhold til KSL §73C stk. 8 bør renten udtrykke den reelle risiko forbundet med at skatterne 

aldrig kommer i statskassen. En tilpasning kunne her bestå i at risikoen for at pengene ikke kommer 

i statskassen i hvert enkelt situation blev afvejet. Dog vil en sådan føre til øgede omkostninger for 

SKAT, hvorfor det afgørende således bliver om omkostningerne ved at lave denne risikovurdering 

overstiger gevinsten ved at få renterne.  

 

Set fra et økonomisk perspektiv indeholder henstandsordningen elementer som er et udtryk for 

principper som PA teorien opererer med. Lovgiver har med KSL §§73B og C forsøgt at sætte en 

proces op for en udskydelse af betaling af exitskat. En henstandsordning som den danske er således 

et udtryk for overvågningsintensitet (Monitoring Intensity), hvor lovgiver har forsøgt at sætte en 

overvågningsproces op for netop at skabe incitament til 1) at følge henstandsordningen og 2) at 

betale den beregnede exitskat. Hvis skatteyderen følger henstandsprocessen vil lovgiver på denne 

måde nemt overvåge de aktiver som flytter ud af landet. Overvågning er som tidligere nævnt en dyr 

og tidskrævende kontrolmetode, herunder især når der er tale om flere agenter der skal overvåges. I 

en exitskattesituation betyder dette en masse skatteydere hvilket udformer sig i et hav af agenter 

som skal overvåges. Det fører til øgede omkostninger for både SKAT, men også for skatteyderen, 

da denne, som nævnt i kapitel 2 nu skal bruge ressourcer på at leve op til SKAT’s forventninger.  

 

Der synes yderligere at foreligge en anden ex post betragtning som findes relevant for lovgiver at 

overveje, såfremt denne ønsker at skabe Incentive intensitet som er værd at tage med i vurderingen 

                                                
146 C-657/13, præmis 52 
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af at fremskynde betalingsvilligheden. De tidligere regler om exitbeskatning (dvs. at exitskatten 

blev opkrævet på fraflytningstidspunktet, uden mulighed for henstand) er en indikation af at det er i 

lovgivers interesse at exitskatten opkræves på dette tidspunkt. Det findes på baggrund heraf relevant 

at undersøge om lovgiver samtidig med at overholde EU-Retten kan udforme en regel som skaber 

incitament hos skatteyderen til at vælge at betale exitskatten på fraflytningstidspunktet og ikke 

vælge henstandsordningen. Et løsningsforslag hertil er at indføre en regel om fradrag i KSL §73C.  

  

4.3 Løsningsforslag – Indføre en regel om fradrag 
Dette løsningsforslag består i at henstandsordningen suppleres med en regel om fradrag jo hurtigere 

henstandsbeløbet afdrages. Den ønskede effekt med løsningsforslaget er at skatteyderen ikke vælger 

henstandsordningen, men vælger at betale exitskatten på fraflytningstidspunktet. Dog skal 

løsningsforslaget samtidig skabe incitament til at betale exitskatten hurtigst muligt, såfremt 

skatteyderen alligevel vælger henstandsordningen.  

 

Som følge af analysen i kapitel 3 er en sådan regel udtryk for at lovgiver giver skatteyderen en 

andel i indtjeningen i håb om at skatteyderen får incitament til at handle i lovgivers interesser, i 

dette tilfælde betale den beregnede exitskat hurtigst muligt (The Informativeness Principle).  

En sådan regel kunne rent praktisk bestå i at der fra dag ét efter fraflytningstidspunktet var et 

maksimumsfradrag som periodisk blev nedsat gennem årene, således at fradraget har størst værdi 

ved dag 1 efter indtræden af exitskattepligt. Dette princip kendes ved den normale proces for renter 

og procenttillæg for restskatter i forbindelse med årsopgørelsen. Her har man i Danmark en regel 

om at jo hurtigere restskatten betales, des mindre i rente vil man blive opkrævet. Hvis SKAT 

eksempelvis kan få hele exitskattebeløbet indbetalt i år 3 i stedet for at få hele beløbet i år 7 (inkl. 

renter) synes det at have større værdi for SKAT at have pengene 4 år tidligere end oprindelig 

tiltænkt, ved samtidig at give et fradrag (eventuelt gå glip af x% af henstandsbeløbet). Et tab på x% 

af henstandsbeløbet må således vurderes op imod gevinsten ved at få exitskatten indbetalt før tid. 

Lovgiver må således afveje gevinsten ved at få hele henstandsbeløbet i statskassen tidligere kontra 

tabet som denne vil opleve som følge af fradrag og manglende renteindbetalinger.  

Reglen understøtter således en tidsmæssig værdi (for begge parter) samt administrative besparelser 

for både SKAT og skatteyderen. Værdien for SKAT består i at man uden at stride imod EU-retten 

har en regel der gør det attraktivt at betale exitskatten på fraflytningstidspunktet, og hvis ikke på 

dette tidspunkt, i hvert fald hurtigst muligt, så man kan få et fradrag. Med en sådan regel vil SKAT 
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nemlig bevæge sig i den ønskede retning før henstandsordningen trådte i kraft, nemlig at betaling af 

skatten sker på fraflytningstidspunktet (eller i hvert fald så tæt som muligt på 

fraflytningstidspunktet). Set fra et samfundsøkonomisk perspektiv har det en værdi for SKAT (og 

lovgiver) at der kommer penge i statskassen en dag før, end en dag for sent.   

 

Der foreligger desuden en værdi for SKAT i at man sparer de administrative omkostninger ved 

behandling af selvangivelse samt henstandsblanketter såfremt en person eksempelvis afdrager sin 

gæld i år 3 i stedet for år 7. Værdien for den enkelte skatteyder består for det første i at de får et 

fradrag. Derudover er der også en besparelse i de administrative omkostninger for skatteyderen 

såfremt han kan lukke sin gæld af hurtigere end tiltænkt. Såfremt skatteyderen eksempelvis 

indbetaler exitskatten i år 3 vil han spare omkostningerne forbundet med at indsendende 

selvangivelse i år 4, 5, 6 og 7. Endelig sparer skatteyderen samtidig renteudgifter som følge af at 

denne nu ikke bliver forrentet af henstandsbeløbet i fire år.  

 

I forhold til agentomkostninger synes dette forslag ikke at medføre store omkostninger såfremt 

lovgiver vælger at indføre en sådan regel. Henstandsordningen er allerede etableret og forslaget 

supplerer blot de gældende regler, hvorfor der som udgangspunkt ikke bør ligge yderligere 

omkostninger forbundet med forslaget.  

 

I forhold til løsningsforslaget og The Incentive Intensity Principle bør de 4 punkter i teorien 

ligeledes varetages. Det er vigtigt at fradraget er på et niveau, hvor det for skatteyderen kan betale 

sig i) ikke at vælge henstandsordningen eller ii) at vælge henstandsordningen men afdrage 

henstandsbeløbet hurtigere end de 7 år. Målet skal være klart og tydeligt for skatteyderen, for ikke 

at skabe usikkerhed. Hertil kan nævnes at det vil være en styrke, hvis skatteyderen nemt kan se hvor 

meget denne sparer i skat ved at betale beløbet på fraflytningstidspunktet i forhold til betaling på et 

senere tidspunkt.   
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5 Konklusion 
Formålet med den juridiske analyse i denne afhandling var at undersøge de danske exitskatteregler 

for fysiske personer, herunder deres forenelighed med EU-retten. I forlængelse hertil kan følgende 

konkluderes: 

De danske regler om exitbeskatning af aktiver for fysiske personer (KSL §§10, 73B og 73C) skal 

løses efter TEUF artikel 49, etableringsfriheden. Det konkluderes at det forhold at en fysisk person 

som flytter aktiver/sit skattemæssige hjemsted til et andet EU/EØS land, likvidationsbeskattes, gør 

det mindre attraktivt for en person at etablere sig i et andet EU/EØS land. Den danske regel 

indebærer således en restriktion i henhold til TEUF artikel 49. Samtidig konkluderes det, at de 

danske regler kan begrundes i tvingende almene hensyn, herunder særligt hensynet til at sikre en 

afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen. Hvorvidt de danske regler er forenelige med 

EU-retten beror således efter forfatterens opfattelse på en proportionalitetsvurdering. Særligt tre 

forhold syntes at udgøre en uproportionel foranstaltning.  

 

I forhold til opgørelsen af skatten konkluderes, at det er proportionelt at opgøre exitskatten på 

fraflytningstidspunktet. Dog skal medlemsstater give mulighed for udskydelse af den beregnede 

exitskat, hvilket man i Danmark har valgt at gøre via en henstandsordning. Det konkluderes, at 

oprindelsesstaten (i nærværende tilfælde Danmark) ikke er forpligtet til at tage hensyn til 

efterfølgende tab, som måtte påløbe aktiverne. 

 

I forhold til opkrævning af skatten kan det konkluderes, at KSL §73C stk. 2 går ud over hvad der er 

nødvendigt for at sikre en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen, særligt på baggrund af 

de øgede administrative byrder reglen fører den enkelte skatteyder. Derudover kan det konkluderes, 

at KSL §73C stk. 8 indeholder en rente, som er for vilkårlig sat, da den ikke udtrykker den reelle 

risiko forbundet med at exitskattebeløbet aldrig kommer i statskassen.  

 

På baggrund af dette kan det konkluderes at de danske regler om exitskat på en række punkter ikke 

findes at være i overensstemmelse med det EU-retlige proportionalitetsprincip.  

 

Formålet med den økonomiske analyse i denne afhandling, var at undersøge om der foreligger 

incitament hos skatteyderen til at vælge og efterleve henstandsordningen. Med afsæt i den 

økonomiske analyse kan følgende konkluderes:  
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Det er blevet argumenteret at der foreligger et Principal-Agent forhold mellem lovgiver-borger i en 

exitskattesituation, hvoraf incitamentskontrakten mellem de to parter består af lovgivningen, i dette 

tilfælde KSL §§ 10, 73B og 73C. Det er desuden blevet argumenteret, at lovgiver og borger har 

forskellige præferencer og mål, hvilket øger risikoen for opportunistisk adfærd hos agenten og en 

Moral Hazard situation opstår. For at disciplinerer skatteyderne er det via Milgrom & Roberts 

principper blevet bevist hvilke tiltag lovgiver kan foretage sig for at sikre incitamenter hos 

skatteyderen. 

 

Henstandsordningen er et udtryk for en monitoreringsforanstaltning, hvor overvågningsintensiteten 

vurderes at skabe tilstrækkelig incitament hos skatteyderen til at vælge samt følge 

henstandsordningen. I forhold til risiko for at blive opdaget, såfremt en skatteyder ikke selvangiver 

(og dermed oplyser SKAT om henstand), konkluderes det, at overvågningsintensiteten skaber 

incitament til at følge henstandsordningen. I forhold til risiko for ikke at betale den beregnede 

exitskat konkluderes det, at overvågningsintensiteten ligeledes skaber incitament til at følge 

henstandsprocessen.  

 

I henhold til The Incentive Intensity Principle konkluderes det, at en regel om rente samt en regel 

om at exitskatten forfader til betaling, såfremt der ikke indsendes selvangivelse, er et udtryk for at 

lovgiver påfører skatteyderen en risiko. Her synes det forhold, at exitskatten forfalder til betaling 

(KSL §73C stk. 6) at skabe incitament hos skatteyderen til at følge henstandsordningen.  

Det konkluderes yderligere, at ret omkostningsfrit kan realisere sit krav såfremt et krav skulle ende i 

inddrivelse.  

 

I forhold til den integrerede analyse kan det konkluderes, at en regel om fradrag, vil være med til at 

skabe incitament hos skatteyderen til at betale exitskatten hurtigere end tiltænkt, da denne ved at 

afdrage hurtigere i) kan få et fradrag ii) kan spare administrative omkostninger samt iii) kan spare 

renter som pålægges exitskattebeløbet. Dette forslag findes særlig interessant, da det for det første 

reducerer henstandsbeløbet for skatteyderen og samtidig skaber incitament til at den danske stat får 

penge i statskassen tidligere end denne efter de gældende regler vil have. Spørgsmålet er blot om 

hvor højt fradraget skal sættes for at skatteyderen er villig til ikke at vælge henstandsordningen, i 

givet fald afdrage hurtigere end tiltænkt.   
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• C-446/03, Marks & Spencer 
• C-470/04, N 
• C-371/10 National Grid Indus 
• C-261/11, Kommissionen mod Danmark 
• C-164/12, DMC mod Finanzamt 
• C-657/13, Verder Labtec 
• C-503/14, Kommissionen mod Portugal 
• C-242/03, Weidert and Paulus 

 
 
Direktiver, vejledninger mv.  

• Direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010 – Inddrivelsesdirektivet. 
• OVE 2010-06-01 (OECD’s modelbeskatningsoverenskomst). 
• Den juridiske vejledning 2016-2. 
• TEUF – Lissabontraktaten. 

 
Andet 
Pressemeddelse fra SKAT, Status på de offentlige restancer, offentliggjort 08.04.2016: 
http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2228016&vId=0 
  

http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2228016&vId=0
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 71 

 


	Abstract
	Forkortelser
	1 Præsentation af emne teori og metode
	1.1 Indledning og problemfelt
	1.1.1 Problemformulering
	1.1.2 Juridisk problemstilling
	1.1.3 Økonomisk problemstilling

	1.2 Synsvinkel
	1.3 Metode
	1.3.1 Juridisk metode
	1.3.2 Økonomisk teori og metode
	1.3.3 Integreret metode

	1.4 Afgrænsning
	1.4.1 Juridisk afgrænsning
	1.4.2 Økonomisk afgrænsning

	1.5 Struktur
	1.6 Kildekritik

	2 De danske exitskatteregler i et EU-retligt perspektiv
	2.1 Indledning
	2.2 Exitbeskatning af aktiver (KSL §10)
	2.2.1 Exitbeskatning ved ophør af fuld skattepligt – fraflytning (KSL §10 stk. 1)
	2.2.2 Exitbeskatning ved overførsel af aktiver til udlandet (KSL §10 stk. 2)
	2.2.3 Aktiver der er omfattet af bestemmelsen og aktiver der ikke er
	2.2.4 Henstandsordning med betaling af exitskat efter KSL § 10
	2.2.4.1 Henstandsperioden samt afdrag og renter i henstandsordningen


	2.3 EU-retten i en skatteretlig kontekst og dets betydning for nationale skatteregler
	2.3.1 Den EU-retlige test
	2.3.1.1 Hvilken frihedsrettighed
	2.3.1.2 Diskrimination/restriktion af sammenlignelige situationer
	2.3.1.3 Retfærdiggørende hensyn
	2.3.1.4 Proportionalitetsprincippet


	2.4 De danske exitbeskatningsregler for fysiske personer i forhold til EU-retten
	2.4.1 De danske reglers forenelighed med EU-retten
	2.4.2 Exitskattesystemet som indført ved Lov nr. 202 af 27. februar 2015 i forhold til EU-retten
	2.4.2.1 Hvilken frihedsrettighed
	2.4.2.2 Diskrimination/restriktion af sammenlignelige situationer
	2.4.2.3 Retfærdiggørende hensyn
	2.4.2.4 Proportionalitetsprincippet
	2.4.2.4.1 Opgørelsen af skatten
	2.4.2.4.1.1 Ingen hensyn til efterfølgende tab

	2.4.2.4.2 Opkrævning af skatten - Henstandsordningen
	2.4.2.4.2.1 Administrative byrder
	2.4.2.4.2.1.1 Selvangivelsespligt
	2.4.2.4.2.1.2 Årlig indsendelse af selvangivelse
	2.4.2.4.2.1.3 Minimumskravet
	2.4.2.4.2.1.4 Afdrag løbende i takt med aktiverne oppebærer indtægt

	2.4.2.4.2.2 Renter




	2.5 Delkonklusion

	3 Principal-Agent teorien med særlig henblik på exitskat
	3.1 Indledning
	3.2 Principal-Agent teorien med særlig henblik på forholdet mellem lovgiver og borger i en exitskattesituation
	3.2.1 Principal-Agent teoriens præmisser
	3.2.2 Moral Hazard
	3.2.3 Informationsdeling - The Informativeness Principle
	3.2.4 Incitamentdannelse – The Incentive Intensity Principle
	3.2.5 Overvågning- The Monitoring Intensity Principle
	3.2.6 Henstandsordning som monitoreringsforanstaltning
	3.2.7 Risiko set fra skatteyderens perspektiv
	3.2.7.1 Indrivelsesprocesen i en exitskattesituation

	3.2.8 Agentomkostninger

	3.3 Delkonklusion

	4 Sammenkobling og løsningsforslag
	4.1 Indledning
	4.2 Sammenkobling af det juridiske og det økonomiske afsnit
	4.3 Løsningsforslag – Indføre en regel om fradrag

	5 Konklusion
	6 Litteraturliste
	7 Bilag
	7.1 Bilag 1 – Mail til Niels Ploug vedr. empiri


