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1 Indledning 

Skatteunddragelse, skatteundgåelse og skatteplanlægning er de seneste år livligt blevet diskuteret 

rent politisk og i den almene befolkning. Essensen i debatten er ofte spørgsmålet om retfærdighed 

og den ligelige fordeling af samfundets finansiering.  

 

Det skal dog holdes in mente, at der er stor forskel på de tre begreber. Skatteunddragelse kan 

sidestilles med at køre direkte overfor rødt. Dette er en ulovlig handling, som straffes med bøde 

eller fængsel.1 Modpolen til dette er skatteplanlægning, som er den ordinære koordinering af 

økonomiske dispositioner, som udløser en beskatning.  

 

Udfordringen rent lovgivningsmæssigt er håndteringen af skatteundgåelse, hvilket er, når fysiske 

eller juridiske personer anvender lovlige instrumenter til at minimere skattebyrden ved f.eks. at 

kanalisere overskud til lavskatteland og derefter hæve det. Gennem tiden er dette blevet gjort ved 

forskellige skattekonstruktioner, som f.eks. anvendelsen af en gennemstrømningsmodellen eller 

optagelsen af kontrollerede lån med oppustede renter.2 Problemstillingen ved skatteundgåelse er, 

at borger fortager handlinger, som efter den gældende lovgivning ikke er ulovlige, men alligevel så 

aggressive, at de ikke kan kategoriseres som ordinær skatteplanlægning.  

 

Den direkte konsekvens af denne systematiske skatteunddragelse er, at er kommer færre 

skatteindtægter og derved også færre midler til at dække de offentlige udgifter. Undersøgelser fra 

Europa-Kommissionen har kvantificeret den manglende årlige skatteindtægt på selskabsskatte-

området til at være mindst 50 - 70 mia. EUR, hvilket svarer til mellem 375 og 525 mia. kr. om året.3  

 

Det er undersøgelser som disse, der er med til at styre den politiske dagsorden og udvælgelsen af 

hvilke områder, der fokuseres på nationalt så vel som internationalt. Dette er også grunden til, at vi 

ser flere politikere gå aktivt ind i debatten og komme med udtalelser som ”Vores indre marked skal 

være mere retfærdigt. Medlemsstaterne har enebeføjelse med hensyn til deres beskatnings-

                                                      
1 Skattekontrolloven kapitel 9 samt Straffeloven kapitel 5 (juridiske personer) og Straffeloven § 289 (fysiske personer) 
2 https://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/economy/20150529STO61068/skatteundgaelse-vs-
skatteunddragelse-skattebegreberne-forklaret  
3 Europa-Kommissionen, Et retfærdigt og effektivt skattesystem i EU, maj 2019 #euroad2sibiu 

https://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/economy/20150529STO61068/skatteundgaelse-vs-skatteunddragelse-skattebegreberne-forklaret
https://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/economy/20150529STO61068/skatteundgaelse-vs-skatteunddragelse-skattebegreberne-forklaret
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ordninger, men vi bør optrappe indsatsen med at bekæmpe skatteunddragelse og skattesvig, så alle 

bidrager i rimeligt omfang.” 4 Eller ”Trods deres enorme overskud gør de store, multinationale 

selskaber alt, hvad de kan, for ikke at betale skat og derved give deres bidrag til samfundets trivsel. 

I deres grådighed glemmer de, at trives samfundet ikke, får virksomhederne ikke den via skatterne 

veluddannede og sunde arbejdskraft, de har brug for”.5 

 

Det har hovedsageligt været de større internationale koncerner, som er blevet udstillet i pressen 

med tegninger af, hvorledes de gennem en omfattende holdingstruktur har været i stand til at 

manipulere og kanalisere den skattepligtige indkomst ud til forskellige skattely. Sager som Panama 

Papers, hvor alene de danske skattemyndigheder har udsendt skatteregninger for i alt 411 mio. kr. 

til 104 personer og 78 selskaber viser, at det ikke udelukkende er selskaber, som ligger under for 

mere eller mindre lovlig skatteplanlægning, men at det også er et fænomen der praktiseres af 

private personer.6  

 

Denne kvantificering af problematikken har sat gang i en bølge af nationale og internationale 

lovreguleringer, som har til formål at sikre, at der indkomstbeskattes i det land, hvor overskuddet 

genereres og værdien skabes. Et af de mest banebrydende projekter på skatteområdet er OECD’s 

Base Erosion and Profit Shifting Project (”BEPS”) fra december 2015. Dette projekt resulterede i 15 

Action Points, bestående af henstillinger og initiativer mod udhuling af det nationale skattegrundlag 

og kanaliseringen af overskud. OECD har opfordret til, at de Action Points bliver implementeret 

internationalt. Som en reaktion på BEPS lancerede EU Kommissionen kort tid efter en skattepakke, 

som skulle implementere de 15 BEPS Action Points i EU-retten.  

 

Et af elementerne i denne skattepakke var skatteunddragelsesdirektivet, som skulle være med til at 

genoprette tilliden til et retfærdigt skattesystem, samt give medlemslande mulighed for effektivt at 

udøve deres skattemæssige suverænitet.7 Direktivet er opdelt i seks emner, men det er særligt 

                                                      
4 Jean-Claude Juncker, daværende kandidat til posten som formand for Europa-Kommissionen, politiske retningslinjer 
for den næste Kommission, den 15. juli 2014 
5 Per Stig Møller, Fhv. minister (K), fhv. MF & partiformand Interview i Berlingske Tidende om grådighed og kapitalisme 
6 https://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2020/april/arbejdet-med-panama-papers-afsloerer-
skattepligtige-beloeb-for-naesten-1-milliard  
7 Rådets Direktiv (EU) 2016/1164, præamblen 

http://www.b.dk/kommentarer/graadigheden-er-gaaet-over-gevind-nu-skal-kapitalismen-erkende-sit
https://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2020/april/arbejdet-med-panama-papers-afsloerer-skattepligtige-beloeb-for-naesten-1-milliard
https://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2020/april/arbejdet-med-panama-papers-afsloerer-skattepligtige-beloeb-for-naesten-1-milliard
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implementeringen af direktivets regler om beskatning af indkomst fra kontrollerede udenlandske 

virksomheder, det der i daglig tale kaldes CFC-beskatning, som har fået stor opmærksom i Danmark. 

Opmærksomheden skyldes, at implementeringsforslaget indeholder flere større ændringer, hvorfor 

lovforslaget også er blevet udsat i flere omgange og blevet beskrevet som et historisk skatteangreb 

på det dansk erhvervsliv.8  

 

1.1 Problemformulering  

Hensigten med denne hovedopgave er at beskrive, hvorledes den effektive skat for danske selskaber 

med udenlandske datterselskaber vil blive påvirket, såfremt lovforslaget LFF 2019-11-06 nr. 48 

vedtages. Undersøgelsen foretages ud fra følgende problemformulering:  

 

Vil inddragelsen af anden indkomst fra immaterielle aktiver i definitionen af CFC-indkomst jf. LFF 

2019-11-06 nr. 48 udløse en større skattebyrde for danske selskaber med udenlandske datter-

selskaber end den nuværende definition af CFC-indkomst i selskabsskatteloven § 32?  

 

1.2 Prognose  

Det forventede resultat af undersøgelserne i denne opgave er, at såfremt LFF 2019-11-06 nr. 48 (”L 

48”) bliver vedtaget i den form, som lovforslaget er fremsat i, vil det have en signifikant økonomisk 

betydning for danske selskaber med udenlandske datterselskaber. Dette skyldes hovedsageligt, at 

den effektive skat vil stige. Ligeledes forventes det, at virksomhederne vil opleve øgede udgifter til 

compliance og rådgivning.  

 

Overstående prognose bygger på det forhold, at L 48 udvider den gældende definitionen af CFC-

enhed, CFC-indkomst samt CFC-moderselskab i forhold til de gældende regler i selskabsskatteloven 

(”SEL”). Det forventes derfor, at flere virksomheder vil blive omfattet af CFC-reglerne og dermed 

også blive beskattet i Danmark grundet indkomst tjent i udenlandske CFC-enheder. Lovforslaget 

skærper ligeledes kravene til opgørelsen af CFC-indkomst, hvilket vil give sig til kende ved et 

                                                      
8 Jens Wittendorff, Regeringen i historisk skatteangreb på dansk erhvervsliv 
https://www.linkedin.com/pulse/regeringen-i-historisk-skatteangreb-p%C3%A5-dansk-jens-wittendorff  

https://www.linkedin.com/pulse/regeringen-i-historisk-skatteangreb-p%C3%A5-dansk-jens-wittendorff
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betydeligt administrativt ressourcetræk. I særlig grad vil virksomheder, som ikke tidligere har været 

CFC-beskattet blive ramt, såfremt L 48 bliver vedtaget.  

 

1.3 Metode  

Denne opgave bygger på en teoretisk problemformulering, som har til formål at undersøge samt 

belyse konsekvenserne af vedtagelsen af lovforslaget L 48. Det skal bemærkes, at lovforslaget endnu 

ikke er vedtaget, hvorfor opgavens konklusion bygger på hypotetiske scenarier.  

 

Til beskrivelsen af gældende ret (de lege lata) anvendes den juridiske metodelære, som anvendes 

til at beskrive, fortolke og systematisere gældende ret. Til beskrivelsen af fremtidig ret (de lege 

ferenda) er det metodiske udgangspunkt Alf Ross’ prognoseteori, som udspringer af den 

retsdogmatiske metode.9 Der lægges derfor vægt på alle relevante retskilder, herunder specielt 

tidligere sammenlignelig retspraksis samt rimelighedsbetragtninger i tilfælde af fortolkningstvivl.10  

Til selve lovfortolkningen finder den retsvidenskabelige tilgang anvendelse, hvorfor retsreglerne er 

beskrevet objektivt ud fra deres ordlyd. Af denne grund er der ikke taget stilling til moralske, etiske 

og værdiladede spørgsmål, som hvis den normative tilgang havde været anvendt i stedet.  

 

Det skal ligeledes bemærkes, at L 48 bygger på et EU-direktiv, hvorfor bestemmelserne skal fortolkes 

EU-konformt, da EU-retten har forrang frem for national ret. 11 I opgavens afsluttende afsnit er der 

lagt vægt på den komparative metode, da formålet med disse afsnit er at sammenligne og analysere 

ligheder og forskelle mellem de gældende danske CFC-regler i SEL § 32 og de forslåede ændringer i 

L 48.  

 

Den indsamlede data stammer fra både primære og sekundære kilder, og består af nationale og 

internationale retskilder. National lovgivning i form af lovtekst, forarbejder og bemærkninger, EU-

retskilder i form af direktiver og afgørelser. Ligeledes er der også inddraget diverse faglige artikler 

og internationale henstillinger samt rapporter fra OECD12. Det skal bemærkes, at BEPS og øvrige 

                                                      
9 Alf Ross, Om ret og retfærdighed – en indførelse i den analytiske retsfilosofi, 4. udgave, 1971, s. 47ff  
10 Peter Blume, Juridisk Metodelære, side 161 
11 Karsten Engsig Sørensen mfl., EU Retten, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 6. udgave, 2014, s. 170-174  
12 Organisation for Economic Co-operation and Development 
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rapporter fra OECD ikke har retlig binding, hvorfor de udelukkende anvendes som fortolknings-

bidrag. Rapporterne anses for at være et nødvendigt fortolkningsbidrag, da implementeringen af 

skatteunddragelsesdirektivet på nuværende tidspunkt kun fremstår i forslagsform.  

 

1.4 Afgrænsning  

Det forudsættes, at læseren har en grundlæggende forståelse af det danske retssystem, herunder 

lovgivningsprocessen samt EU-retten og OECD’s placering i retshierarkiet. Ligeledes forudsættes 

det, at læseren er bekendt med almen selskabsret, selskabsskatteret samt Transfer Pricing. Af denne 

grund vil de mest grundlæggende begreber ikke blive defineret.  

 

Opgavens formål er at beskrive CFC-beskatning for selskaber, hvorfor de tilsvarende CFC -regler for 

personer ikke vil blive behandlet. Undtagelsesvis vil der blive henvist til CFC-beskatning af individer 

i det omfang, det har relevans for den beskrevne kontekst.  

 

Grundet krav til formalia har det været nødvendigt at begrænse det valgte emne i væsentligt 

omfang. Opgavens primære fokus er den økonomiske betydning af de ændrede CFC-beskatnings-

regler, herunder primært den forslåede ændring til definitionen af CFC-indkomst, sekundært den 

forslåede ændring til den skattemæssige definition af CFC-enhed samt moderselskab i forhold til 

CFC-beskatning. Øvrige skatteretlige og regnskabsmæssige emner vil kun blive inddraget og 

behandlet i det omfang, de har relevans for forståelsen, fortolkningen og afgrænsningen af 

opgavens emne.  

 

Af problemformuleringen fremgår det, at undersøgelsen vedrører danske selskaber med 

udenlandske datterselskaber. Begrebet datterselskab defineres bredt i overensstemmelse med L 

48, og dækker derfor over alle udenlandske selvstændige skattesubjekter ejet af en dansk koncern. 

Den brede definition af begrebet er valgt for bedre at kunne illustrere effekten af de forslåede 

regler.  

 

CFC-indkomst er en overordnet betegnelse for flere indkomstarter, der alle har det til fælles at de 

er mobile samt positivt oplistet i SEL § 32 og i L 48. Referencerammen for denne opgave er CFC-
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indkomst i form af indkomst fra immaterielle aktiver. Andre former for CFC-indkomstarter vil blive 

nævnt, men ikke behandlet dybdegående. Ligeledes bliver de særligere overgangsregler for 

immaterielle aktiver ikke behandlet, da det er særregler, som ligger udenfor den definerede 

afgrænsning af denne opgave.  

 

Selve beregningen af CFC-indkomst behandles ikke, da opgavens formål er at give et overordnet 

indblik i den skattemæssige effekt af de forslåede regler i L 48. Hvorfor en regnskabsmæssig 

gennemgang af reglerne vil være uden for opgavens definerede fokusområde.  

 

I forhold til indsamlingen af data skal der henvises til, at det grundet Covid-19 ikke har været muligt 

at indhente faglitteratur fra biblioteker samt foretage interviews, hvorfor materialeindsamlingen er 

baseret på elektronisk tilgængeligt materiale. 

 

1.5 Syntaks  

Afsnit 1. Indledning giver en introduktion til det valgte emne samt præsenterer det historiske 

udgangspunkt for de foreslåede regler i L 48, som er opgavens kerne. Afsnittet indeholder ligeledes 

en præsentation af problemformulering, prognose, valg af metode samt afgrænsning og syntaks.  

 

Afsnit 2. OECD & EU’s indflydelse på dansk skatteret er en introduktion til OECD og EU samt deres 

respektive lovgivningsmæssige kompetencer. Afsnittet beskriver, hvorledes OECD og EU inter partes 

er præget af hinandens arbejde, og hvorledes dette kommer til udtryk i den danske skattelovgivning.  

Afsnit 3. CFC-beskatning i Danmark jf. SEL § 32 beskriver historikken i de danske CFC-regler samt 

analyserer definitionen af CFC-enhed, herunder betydningen af kontrolbegrebet i forhold til 

kvalificeringen af rette moderselskab. Ligeledes analyseres definitionen af CFC-indkomst i form af 

indkomst fra immaterielle aktiver. 

 

 Afsnit 4. Skatteunddragelsesdirektivet beskriver direktivets indhold samt redegør for valget af 

retsaktens formalia. Dette efterfølges af afsnit 5 CFC-beskatning i Danmark jf. lovforslag L 48, som 

er en refleksion af afsnittet vedrørende de gældende CFC-regler i SEL § 32 men analyserer i stedet 

begrebsdefinitionerne i L 48.  
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Afsnit 6. Komparativ analyse af CFC-reglerne i SEL § 32 og L 48 analyserer forskellene mellem de 

gældende CFC-regler i SEL § 32 og de forslåede CFC-regler i L 48 for danske selskaber med 

udenlandske datterselskaber, hvilket leder videre til afsnit 7. Afsluttende konklusion og 

perspektivering , som besvarer opgavens problemformulering på baggrund af de foregående afsnits 

analyser og delkonklusioner samt perspektiverer emnet.  

 

Afslutningsvis følger afsnittene 8. Bilag og 9. Forkortelser og 10. Kildeoversigt.  
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2 OECD’s & EU’s indflydelse på dansk skatteret  

Danmark har en størrelse, der gør, at der historisk har været behov for at samarbejde og skabe 

alliancer med andre lande, hvilket har sat spor i den danske lovgivning, som historisk har været 

præget af henholdsvis det nordiske, europæiske og internationale samarbejde.  

 

Internationalisering af danske ret kan tydeligt illustreres ved L 48, som er et lovforslag om 

implementeringen af EU’s skatteunddragelsesdirektiv, som er udarbejdet på baggrund af OECD’s 

BEPS-anbefalinger, der har sit ophav i en anmodning fra G-20 landene13 om assistance til 

håndteringen af den uautoriseret regelanvendelse, som førte til en systematiske udhuling af 

skattesystemet via aggressiv skatteplanlægning. G-20 landene opfodrede i 2012 OECD til at komme 

med et udspil til, hvilke ændringer medlemslandene kunne foretage, i den nationale lovgivning samt 

de allerede indgående dobbeltbeskatningsaftaler, for at stoppe udhulingen af skattesystemet 

gennem langvarig skatteunddragelse.14 Sammenspillet mellem OECD, EU og deres fælles påvirkning 

af national dansk ret er beskrevet nedenfor.  

  

2.1 OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development 

Hensigten med OECD er at sætte rammen for et fælles forum, hvor medlemslandene kan 

samarbejde på tværs af landegrænserne, dele erfaringer og søge løsninger til fælles 

problemstillinger inden for diverse politiske områder. OECD arbejder ud fra en mission om, at 

identificere og promovere ”bedre politikker, for bedre liv”. Missionen er udtrykt ved OECD’s 

udvikling af globale standarder og anbefalinger inden for flere politiske områder, herunder 

skatteområdet. OECD arbejder ligeledes med visionen om, globalt at skabe et stærkere, renere og 

mere fair økonomisk samfund.15 

 

OECD har, modsat EU, ikke nogen lovgivningsmæssige beføjelser, men organisationens arbejde har 

alligevel stor indflydelse på medlemslandenes nationale skattepolitik. Dette skyldes særligt OECD’s 

udarbejdelse af globale standarder og anbefalinger, deriblandt Modeloverenskomsten, BEPS vol. 1 

                                                      
13 Definition: Forkortelse for Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors) er en gruppe af 
finansministre og centralbankledere fra 20 væsentlige økonomier: 19 lande og den Europæiske Union 
14 http://www.oecd.org/tax/beps-about.htm  
15 https://oecd.um.dk/da/info-om-oecd/generelt/ 

http://www.oecd.org/tax/beps-about.htm
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og det kommende BEPS vol. 2 vedrørende digital beskatning, som flere lande allerede er begyndt at 

implementere, selvom OECD’s anbefalinger ikke er endelige endnu.  

 

BEPS består som nævnt af 15 Action Points, som har til formål at forhindre borgere, der opererer i 

flere lande, i at opnå en uhensigtsmæssige skattefordel eller en urimelig lav skat ved at udnytte 

ujævnhederne i landenes skattelovgivning. Dette har særlig betydning i forhold til CFC-beskatning, 

eftersom CFC-beskatning omhandler beskatningen af indkomst fra kontrollerede (udenlandske) 

selskaber. CFC-reglerne er således en fravigelse fra det særligere territorialt princip i SEL, eftersom 

kernen i CFC-beskatning er, at det danske moderselskab beskattes af indkomst, som er genereret i 

et udenlandsk kontrolleret selskab.  

 

OCED’s henstillinger angående CFC-beskatning fremgår af Action Point 3, som omhandler, hvorledes 

skattemyndighedernes mulighed for at beskatte indkomst fra udenlandske datterselskaber skal 

styrkes. Ræsonnementet bag reglerne er, at det ikke skal være muligt for selskaber, som reelt hører 

til samme koncern, at undgå selskabsbeskatning ved at flytte indkomst og overskud fra et selskab, 

placeret i et højskatteland, til et udenlandsk selskab beliggende i et lavskatteland.16 Handlings-

punktet er udformet som en anbefaling til, hvorledes en effektiv CFC-beskatning udformes.  

 

Udover over en beskrivelse af hvorledes reglerne kan udformes, indeholder handlingspunktet også 

en definition af, hvilke selskaber, der skal anses for at være en CFC-enhed samt anbefalinger til, 

hvilke indkomstarter, som bør omfattes af CFC-beskatning, samt hvorledes indkomsten skal 

beregnes og hvilke foranstaltninger, der kan tages i forbindelse med eliminering af risiko for 

dobbeltbeskatning. Fra OECD’s side er det blevet fremhævet, at anbefalingerne i Action Point 3 ikke 

skal anses for at være en minimumsstandard.  

 

Bestemmelserne i Action Pointet er designet til at sikre, at lande som implementerer reglerne vil 

have en lovgivning, som effektivt forhindrer borgerne i at flytte mobile indkomster til udenlandske 

datterselskaber underlagt en lavere selskabsskat.17 Der er således alene tale om et forslag til best 

                                                      
16 Europaudvalget 2015-16 , EUU Alm.del EU Note 53, Punkt 3 - Styrket beskatning af udenlandske datterselskaber 
17 https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action3/  

https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action3/
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pratice, men uden en minimumstandard for de deltagende lande, hvilket skyldes, at formålet også 

er fremme anvendelsen af CFC-beskatning.18  

 

I forlængelse af BEPS-projektet offentliggjorde OECD i november 2016 dokumentet ”Multilateral 

Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS”, som beskriver, hvorledes 

de 15 BEPS Action Points kan implementeres i de eksisterende dobbeltbeskatningsaftaler uden, at 

disse hver især gen-forhandles. Indtil videre har over 70 lande tiltrådt MLI, herunder Danmark, som 

tiltrådte i juni 2017.19  

 

2.2 EU - Europæiske Union 

Forskellen på OECD og EU er, at OECD er et forum for vidensdeling, mens EU er et politisk 

samarbejde, indbefattet af suverænitetsafgivelse, hvorfor EU har beføjelser til at forme og fastlægge 

medlemslandenes nationale lovgivning gennem udstedelsen af retsakter. På det skattepolitiske 

område er EU ikke direkte involveret i fastsættelsen af skattesatser eller opkrævningen af skat, da 

dette er reguleret af den nationale lovgivning. Unionens skattepolitik indeholder til gengæld et tilsyn 

med den nationale lovgivning, hvor det kontrolleres, at den nationale lovgivning opfylder de EU-

retslige krav. På denne måde sikres det, at den frie bevægelighed på det indre marked ikke hæmmes 

eller krænkes. Ligeledes kontrolleres det, at virksomheder i ét land ikke får urimelige fordele, i form 

af statsstøtte osv., sammenlignet med de udenlandske konkurrenter på det indre marked. 

Derudover føres der også tilsyn med, at skattereglerne ikke diskriminerer forbrugere, arbejdstagere 

eller virksomhederne fra andre EU-lande.20  

 

Indflydelsen fra EU på medlemsstaternes lovgivning om direkte beskatning er hovedsagelig baseret 

på en række harmoniserende standarder, udformet af EU, som skal anses for at være 

minimumsreguleringer.21 Medlemsstaterne opfordres derfor til at indføre yderligere stramninger af 

deres lovgivning, såfremt det anses for nødvendigt.  

 

                                                      
18 Europaudvalget 2015-16 , EUU Alm.del EU Note 53, Punkt 3 - Styrket beskatning af udenlandske datterselskaber 
19 http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-
beps.htm  
20 https://europa.eu/european-union/topics/taxation_da  
21 https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/taxation.html?root_default=SUM_1_CODED%3D21&locale=da  

http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm
http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm
https://europa.eu/european-union/topics/taxation_da
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/taxation.html?root_default=SUM_1_CODED%3D21&locale=da
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EU har dog mulighed for, at gennemtvinge sine reguleringer mere eller mindre direkte alt efter om 

reguleringen sker gennem en forordning eller et direktiv. Den store forskel på de to former for 

retsakter, forordninger og direktiver, er, at kravet om implementering samt retsaktens evne til at 

have bindende virkning overfor borgere og medlemsstater.  

 

Forordninger er alment bindende, hvorfor de ikke skal implementeres, og anvendes til at skabe en 

identisk lovgivning på tværs af EU. Modpolen til dette er direktiver, som anvendes i det tilfælde, at 

det ikke har afgørende betydning, om der opnås en identisk retsstilling, men blot opnås en 

tilnærmelsesvis ensartet regulering. Direktiver indeholder derfor også forskellige valgmuligheder til 

formulering samt overlader ofte et vist skøn til medlemsstaterne. Medlemsstaterne har derved 

mulighed for at indarbejde direktivets bestemmelser i den nationale lovgivning, uden at den 

nationale lovgivningstradition bliver berørt.22  

 

Direktiver skal implementeres før de er bindende for borgerne, de er til gengæld altid bindende for 

medlemsstaterne, uanset at de ikke er blevet implementeret inden udløb af implemente-

ringsfristen. Dette understregede Højesteret i 2017 ved udtalelsen om, at såfremt statens 

overtrædelse af fællesskabsretten ved en mangelfulde implementering er tilstrækkelig klar og 

kvalificeret, medfører det erstatningsansvar for den danske stat.23 Dette findes yderst relevant i 

forhold til skatteunddragelsesdirektivet, da fristen for implementering var 1. januar 2019, og 

direktivet endnu ikke er implementeret.  

 

2.3 OECD EU’s indflydelse på dansk skatteret – Delkonklusion 

OECD og EU spiller en stor rolle i relation til udformningen af den danske skattelovgivning, hvilket 

lovforslaget L 48 er et tydeligt eksempel på. Lovforslaget bygger på et direktiv, som bygger på 

OECD’s anbefalinger, der igen bygger på en opfordring fra G-20 landene. Det interessante ved denne 

påvirkningsproces er, at udarbejdelsen af reglerne i det danske lovforslag sker langt fra Folketinget, 

som burde være en repræsentation af den danske befolkning og det organ, som skal stemme om 

vedtagelsen af den forslåede CFC-lovgivning. Grundet suverænitetsafgivelsen til EU er direktivets 

                                                      
22 EU-retten – forkortet udgave, Af Karsten Engsig Sørensen og Poul Runge Nielsen, DJØF/Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, 1. Udgave, 2008, side 120-122 
23 Højesterets dom afsagt 19. januar 2017, Sag 42/2016 
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CFC-regler allerede vertikalt implementeret qua retsaktens bindende virkning. Det kan derfor 

diskuteres, om Folketinget har den store indflydelse på lovgivningsprocessen i Danmark, når det 

kommer til områder, der er reguleret af EU-retten.  

 

Som nævnt kan EU udøve sine lovgivningsmæssige kompetencer i en hårdere eller blødere grad alt 

afhængig af den valgte retsakt. Ved ønsket om en total harmonisering og identisk lovgivning på 

tværs af det indre marked anvendes forordninger. Såfremt formålet i stedet er at skabe en vis 

minimumsregulering, anvendes direktiver, hvilket er at fortrække, da disse giver plads til en national 

individualisering, således at EU-bestemmelserne kan indpasses efter de allerede gældende 

nationale regler. Denne blødere kompetence-udøvelse ved anvendelsen af et direktiv i stedet for en 

forordning er illustreret ved skatteunddragelses-direktivet.  

 

Modsat EU besidder OECD som nævnt ingen lovgivningsmæssig kompetence, alligevel ses det, at 

OECD påvirker den nationale lovgivning gennem udarbejdelsen af globale anbefalinger og 

standarder. Udover BEPS er et af de mest ikoniske eksempler Modeloverenskomsten, som ligger til 

grund for hovedparten af landenes dobbeltbeskatningsaftaler. De danske domstole anvender 

ligeledes Modeloverenskomstens kommentarer som fortolkningsgrundlag i tilfælde af tvivl om 

hensigten i den nationale lovgivning. Et ikonisk eksempel på dette er sagen vedrørende salget af ISS, 

hvor Landsretten baserer sin afgørelse på kommentarerne til Modeloverenskomsten.24  

                                                      
24https://www.domstol.dk/oestrelandsret/nyheder/domsresumeer/Pages/%C3%98streLandsretfrifinderdetluxembour
gskemoderselskabiISSforSkatteministerietskravomudbytteskatp%C3%A51,5miakr.aspx  

https://www.domstol.dk/oestrelandsret/nyheder/domsresumeer/Pages/%C3%98streLandsretfrifinderdetluxembourgskemoderselskabiISSforSkatteministerietskravomudbytteskatp%C3%A51,5miakr.aspx
https://www.domstol.dk/oestrelandsret/nyheder/domsresumeer/Pages/%C3%98streLandsretfrifinderdetluxembourgskemoderselskabiISSforSkatteministerietskravomudbytteskatp%C3%A51,5miakr.aspx
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3 CFC-beskatning i Danmark jf. SEL § 32  

CFC-beskatninger er som sådan ikke noget nyt fænomen i dansk ret, og har været en realitet for 

fysiske og juridiske personer siden de første CFC-regler blev indført i 1995.25 De gældende regler 

fremgår af SEL § 32, som er gengivet i afsnit 8. Bilag.  

 

Baggrunden for indførelsen af de oprindelige regler var, at den øgede internationalisering og 

kapitalens frie bevægelighed havde dannet grundlag for en udhuling af det danske skattegrundlag, 

og dermed også den indkomst, som kom til beskatning i Danmark. Udhulingen af skattegrundlaget 

foregik ved en uautoriseret, men lovlig, udnyttelse af de internationale dobbeltbeskatnings-

overenskomster i sammenspil med de interne danske skatteregler. Som reaktion på denne 

udnyttelse af de gældende skatteregler blev CFC-reglerne indført med det entydige formål, at 

eliminere omgåelsen af dansk beskatning. 26  

 

Omgåelsen var typiske båret af en strukturering omkring de finansielle aktiver, som er mobile og 

kendetegnet ved, at generere passiv indkomst, i form af f.eks. udbytte, renter og royalties. Disse 

aktiver blev flyttet fra moderselskabet i Danmark og i stedet placeret i et datterselskab, som var 

skattemæssigt hjemmehørende i et land med en lavere selskabsskat end den danske. Derved var 

det muligt at opnå en besparelse på den løbende beskatning af aktivets afkast og senere 

salgsavance.27 Det skal hertil nævnes, at den danske selskabsskat i 1995 var 34 %, hvilket er 12 

procentpoint højere end i dag, hvor selskabsskatten er 22 %.28  

 

For at gøre den beskrevne situation uattraktiv, blev der brudt med territorialprincippet i SEL for at 

gøre plads til CFC-reglerne, som bygger på globalindkomstprincippet, da disse forskriver, at den 

udenlandske CFC-indkomst, opgjort efter danske regler, skal medregnes i den danske skattepligtige 

indkomst for moder-selskabet, såfremt det udenlandske datterselskab opfylder betingelser for at 

blive defineret som en CFC-enhed.29  

                                                      
25 Lov nr. 312 af 17. maj 1995  
26 Jf. lovforslagets enkelte bemærkninger, til § 1, til nr. 9, L 35, 1994/1995. 
27 LFF 2019-11-06 nr 48, 2.1.1 Gældende ret  
28 https://www.skm.dk/skattetal/statistik/generel-skattestatistik/selskabsskattesatser-i-eu-landene  
29 Peter Koerver Schmidt, Michael Tell og Katja Dyppel Weber, 2015, s. 368. 

https://www.skm.dk/skattetal/statistik/generel-skattestatistik/selskabsskattesatser-i-eu-landene
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Danmark var langt fra det eneste land, som havde udfordringer ved, at finansielle aktiver blev flyttet 

ud til beskatning i udenlandske datterselskaber. Udfordringen ved problemstillingen var, at den 

havde sit afsæt i kapitalens frie bevægelighed og det faktum, at flere lande tilbød gunstige 

skatteordninger for udenlandske selskaber for derved at kunne tiltrække kapital.30 Set fra et 

finansielt omkostningsbesparende synspunkt, var det derfor en naturlig reaktion fra erhvervslivets 

side at flytte de mobile aktiver, da skat altid vil blive anset for at være en omkostning, som skal 

styres.  

 

Siden indførelse i 1995 er de danske CFC-regler blevet modificeret i flere omgange, grundel-

ementerne er dog forsat de samme. De gældende regler er indeholdt i SEL § 32, som er opsummeret 

nedenfor.  

 

Stk. 1 afgrænser den omfattede personkreds samt definerer de kumulative betingelser, som skal 

være opfyldt, før der CFC-beskattes. Stk. 2 omhandler fritagelsen af udenlandske selskaber ved valg 

af international sambeskatning. Stk. 3 beskriver opgørelsen af indkomst og aktiver i 

overensstemmelse med territorial-princippet. Stk. 4 beskriver hvorledes den skattepligtige 

indkomst skal beregnes i de kontrollerede enheder. Stk. 5 består af 10 underpunkter, som oplister 

de indkomster, der anses for at være CFC-indkomster.  

 

Stk. 6 definerer kontrolkravet og dermed, hvornår et selskab anses for at være moderselskab. I 

forlængelse af dette beskriver stk. 7 hvor stor en del af CFC-indkomsten, der skal allokeres fra CFC-

enheden til moder-selskabet. Stk. 8 omhandler afståelse af CFC-enhedens aktiver og passiver, 

erhvervet eller oparbejdet, før koncernen fik bestemmende indflydelse i datterselskabet. Stk. 9 

vedrører fremførelse af underskud fra CFC-enheden til moderselskabet ved opgørelsen af 

moderselskabets skattepligtige indkomst. Stk. 10 behandler direkte eller indirekte nedbringelse af 

moderselskabets ejerandele i CFC-enheden og dets betydning for opgørelsen af indkomst i 

moderselskabet.  

                                                      
30 Niels Winther-Sørensen m.fl., 2013, s. 320-321. 
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Stk. 11 omhandler lempelse for udenlandsk betalt skat i moderselskabets skatteberegning. Stk. 12 

vedrører det tilfælde, at betingelserne for CFC-beskatning kun er opfyldt i dele af indkomståret. Stk. 

13 skal ses i forlængelse af stk. 11 som omhandler modregning af den betalte CFC-skat i Danmark.31  

SEL § 32 er en kompleks bestemmelse som favner bredt, grundet opgavens fokusområde er det 

hovedsageligt bestemmelserne vedrørende definition af CFC-enhed, CFC-indkomst og lempelse for 

udenlandsk betalt skat, som behandles.  

 

3.1 Definition af CFC-enhed og kontrolbegrebet  

Dette afsnit afgrænser begrebet CFC-enhed samt beskriver, hvilke kontrolfunktioner et selskab skal 

besidde før det anses for at være moderselskab til den identificerede CFC-enhed. Resultatet af 

undersøgelserne i dette afsnit vil blive anvendt i den komparative analyse i afsnittet Komparativ 

analyse af CFC-reglerne i SEL § 32 og L 48, som analyserer forskellene og lighederne mellem de 

gældende CFC-regler og forslåede CFC-regler.  

 

3.1.1 CFC-enhed  

Definitionen af CFC-enhed fremgår af SEL § § 32, stk. 1, nr. 1 til 4. En ordlydsfortolkning af lovteksten 

afgrænser, at det udelukkende på nuværende tidspunkt er selskaber og foreninger m.v., der kan 

optræde som CFC-enheder. En forudsætning for anvendelsen af CFC-reglerne er derfor, at 

moderselskabet er skattepligtigt til Danmark jf. SEL eller fondsbeskatningsloven (FBL) samt de 

kumulative betingelser fra stk. 1, nr. 1 til 4 er opfyldt:  

1. Datterselskabets CFC-indkomst udgør mere end 50 % af datterselskabet skattepligtige 

indkomst  

2. Datterselskabets finansielle aktiver udgør mere end 10 % af de samlede aktiver  

3. Datterselskabet er ikke et investeringsselskab  

4. Moderselskabet er ikke et forsikringsselskab32  

 

Vurderingen af hvorvidt CFC-indkomsten udgør mere end halvdelen af den skattepligtige indkomst, 

samt om de finansielle aktiver udgøre med end 10 % skal baseres på et territorialt konsolideret 

                                                      
31 LBKG 2016-09-06 nr 1164 Selskabsskatteloven § 32 
32 SEL § 32, stk. 1 
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grundlag. Hvorfor indkomst og aktiver fra samtlige CFC-enheder i land X summeres, bortset fra 

eventuelle faste driftssteder, da disse ikke indgår i det konsoliderede grundlag og i stedet 

rapporterer direkte til moderselskabet. 

 

Ved opgørelse af den konsoliderede indkomst skal der grundet territorialprincippet heller ikke 

medregnes skattepligtig indkomst fra selskaber kontrolleret af CFC-enheden, hvis disse er 

skattemæssigt hjemme-hørende andet steds end datterselskabet. Ligeledes begrænses 

indkomstopgørelsen af, at den indkomst, som skal medregnes fra de enkelte selskaber, er baseret 

på moderselskabets direkte såvel som indirekte ejerandele. Definitionen af CFC-indkomst uddybes 

i afsnit 3.2 Definition af CFC-indkomst.  

 

Afvejningen af, hvorvidt datterselskabets finansielle aktiver overstiger 10 % af de samlede aktiver, 

er baseret på en gennemsnitsberegning for hele året således, at et eventuelt udsving i aktivmassen 

udjævnes. De finansielle aktiver er defineret ved at være aktiver, som giver afkast i form af renter, 

kursgevinster på værdipapirer, udbytter, aktieavancer, visse royalties, indtægter ved finansiel 

leasing og avancer på CO2-kvoter og CO2-kreditter. Ved værdiansættelsen af aktiverne, er det ikke 

den skattemæssige værdi ,der lægges til grund, men i stedet den regnskabsmæssige værdi. 

Immaterielle aktiver indregnes dog til handelsværdi. Aktiver med skattefrit afkast skal holdes 

udenfor opgørelsen.  

 

Ifølge stk. 1, nr. 3 og 4 omfatter CFC-reglerne ikke datterselskaber identificeret som investerings-

selskaber jf. aktiebeskatningslovens (”ABL”) regler. Ligeledes fritages datterselskaber også for CFC-

beskatning, såfremt moderselskabet er et forsikringsselskab m.v. som beskattes i overens-

stemmelse med SEL § 13 F.  

 

Opsummeret kan det sammenfattes, at selskabsskattesubjekter omfattet af CFC-beskatning er:  

• Selskaber og foreninger mv., der er fuldt skattepligtige efter SEL § 1 

• Selskaber mv., der er begrænset skattepligtige efter SEL § 2, stk. 1, litra a 
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• Fonde og foreninger, der er fuldt skattepligtige efter FBL § 1. Fonde og foreninger CFC-

beskattes ikke, hvis indkomsten skal medregnes til et selskabs skattepligtige indkomst efter 

SEL § 32 jf. FBL § 12. 33 

 

Som nævnt er det en forudsætning, at moderselskabet er skattepligtigt til Danmark. Såfremt det 

ikke er klart hvilket selskab, der er moderselskab til CFC-enheden, skal kontrolfunktionerne 

analyseres for derigennem, at identificere rette moderselskab ud fra kontrolbegrebet.  

 

3.1.2 Kontrolbegrebet  

Efter de gældende regler, er det kun ét selskab, som kan anses for at være moderselskab til CFC-

enheden. Det skal derfor altid undersøges, hvilket selskab som reelt er moderselskabet. Denne 

undersøgelse er i mange tilfælde lige til og giver sig selv, såfremt ejerstrukturen er klar, og der ikke 

er tvivl om hvilket selskab, som er rette moderselskab. I andre situationer er undersøgelsen noget 

mere omfattende, hvilket skyldes det forhold, at moderselskabets kontrol kan statueres enten 

direkte eller indirekte samt i kombination med nærtstående.34  

 

Vurderingen af kontrol tager sit afsæt i koncerndefinitionen i SEL § 31 C, hvoraf det fremgår, at hvis 

et selskab ejer mere end halvdelen af stemmerettigheder direkte eller indirekte gennem et 

holdingselskab, anses det for at være moderselskab. I det tilfælde, at et selskab ejer mere end 

halvdelen af aktiekapitalen, men ikke råder over tilsvarende stemmerettigheder, kan det ikke anses 

for at have kontrol over datterselskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Såfremt det 

kan dokumenteres, at der er et mismach mellem ejerandele og kontrol, vil det selskab, som besidder 

kontrollen, blive anset for at være moderselskabet. Det vil sige det selskab, som i det givne tilfælde 

ejer mindre end halvdelen af aktiekapitalen, men besidder majoriteten af stemmerettighederne skal 

anses for at være moderselskab. Det er også dette selskab, som skal CFC-beskattes af indkomst fra 

den udenlandske CFC-enhed.35  

 

                                                      
33 Juridisk Vejledning, C.D.4.1.1 Skattesubjekter omfattet af CFC-reglerne, skattesubjekter  
34 Nærtstående er defineret i LL § 2  
35 Juridisk Vejledning, C.D.3.1.2.2 Koncernforbindelse 
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Af overstående kan det udledes, at der trækkes en direkte parallel mellem personkredsen af 

selskaber som CFC-beskattes og personkredsen af selskaber, som er omfattet af reglerne om 

national sambeskatning samt personkredsen der kan tilvælge international sambeskatning. Et 

datterselskab omfattes derfor af CFC-beskatningsreglerne på samme tidspunkt, som det omfattes 

af reglerne vedrørende sambeskatning. Grundet symmetrien i skattereglerne, har dette også effekt 

i forhold til ind og udtræden i løbet af året og den ekstra byrde det er, at opgøre indkomsten for 

dele af et indkomstår, eftersom der kun skal medregnes indkomst optjent af datterselskabet i den 

del af året, hvor der har været kontrol over datterselskabet.36  

 

Kontrolvurderingen skal udover det direkte og indirekte ejerskab også tage højde for stemme-

rettigheder m.v., som ejes personligt af aktionærer og/eller deres nærtstående samt fonde og trusts 

stiftet af eller til disse. Dette ekstra lag på kontrolvurderingen gælder udelukkende for CFC-

beskatning og er ikke en vurdering, som ses ved f.eks. sambeskatning. Dette skyldes at stemme-

rettigheder mv. som ejes af selskabsdeltagere, som moderselskabet har indgået aftale med om 

udøvelse af kontrol, eller som ejes af en transparent enhed, som moderselskabet deltager i, ikke 

falder ind i personkredsen for sambeskatning, men til gengæld er subjekt for CFC-beskatning.37  

 

I det tilfælde, at der er flere selskaber inden for koncernen, som umiddelbart opfylder 

moderselskabskriteriet, skal spørgsmålet om rette moderselskab løses ud fra en vurdering af hvilket 

selskab, som ultimativt ejer den største kapitalandel direkte eller indirekte. Dertil skal det 

bemærkes, at såfremt et datterselskab indregner CFC-indkomst fra et underliggende datterselskab, 

skal denne indkomst ikke indgå i bedømmelsen af, om det første datterselskab skal anses for at 

være en CFC-enhed.  

 

3.2 Definition af CFC-indkomst  

CFC-indkomst er defineret i SEL § 32, stk. 5, nr. 1-10, som udgør en positiv oplistning af de 

indkomstarter, som anses for at være CFC-indkomst. Det overordnede lighedspunkt for indkomst-

arterne er, at de er mobile og dermed lette at flytte. Den typiske CFC-enhed er derfor også defineret 

                                                      
36 Juridisk Vejledning, C.D.4.1.3 Hvornår anses et selskab for at være moderselskab 
37 SEL § 32, stk. 6 
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ved at drive virksomhed ved næring gennem finansielle og immaterielle aktiver. SEL § 32 er gengivet 

i afsnit 8. Bilag.  

 

Referencerammen for CFC-indkomst er i denne opgave indkomst fra immaterielle aktiver. Det er 

derfor kun denne indkomstart, som er beskrevet nedenfor.  

 

3.2.1 Indkomst fra immaterielle aktiver  

SEL § 32, stk. 5, nr. 6 omhandler indkomst fra immaterielle aktiver, som er subjekt for CFC-

beskatning. Af bestemmelsens ordlyd fremgår det, at betalinger af enhver art, der modtages som 

vederlag for anvendelsen af eller retten til at anvende immaterielle aktiver samt fortjeneste og tab 

ved afståelse af immaterielle aktiver er CFC-indkomst. I det tilfælde at betalingerne kommer fra 

selskaber, som ikke er koncernforbundne med datterselskabet, og indkomsten relaterer sig til 

immaterielle aktiver, som er oparbejdet af datterselskabets egen forsknings- og udviklings-

virksomhed anses betalingerne ikke for at være CFC-indkomst.  

 

Til indkomst fra immaterielle aktiver henregnes enhver ophavsret til et litterært, kunstnerisk eller 

videnskabeligt arbejde, herunder spillefilm, ethvert patent, varemærke eller mønster eller enhver 

model, tegning, hemmelig formel eller fremstillingsmetode eller oplysninger om industrielle, 

kommercielle eller videnskabelige erfaringer for at være omfattet. Den samlede betegnelse for disse 

indkomster er royalties.  

 

Det interessante ved afgrænsningen af indkomster fra immaterielle aktiver er, at den ikke omfatter 

goodwill. Denne indkomstart falder udenfor bestemmelsens ordlyd, ved ikke at være nævnt i stk. 5 

eller andet steds i SEL § 32. Betydningen af dette er, at goodwill ikke anses for at være en CFC-

indkomst, hvorfor salgssummer fra salg af goodwill alene avancebeskattes efter de almindelige 

regler.38  

 

I relation til definitionen af begrebet ”royalties” skal det nævnes, at begrebet ikke er defineret 

konformt. Definitionen af begrebet differentierer alt efter, om der tages udgangspunkt i national 

                                                      
38 SKM 2014 830 SR: CFC-beskatning - goodwill 
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ret eller international ret. Den interne definition af begrebet royalties findes i KSL § 65 C, stk. 4, 

hvoraf det fremgår, at royalties består af betalinger af enhver art, der modtages som vederlag for 

anvendelsen af eller retten til at anvende ethvert patent, varemærke, mønster eller model, tegning, 

hemmelig formel eller fremstillings-metode eller som vederlag for oplysninger om industrielle, 

kommercielle eller videnskabelige erfaringer henregnes til royalties. 

 

Til sammenligning fremgår det af OECD’s modeloverenskomst artikel 12, at begrebet royalties er 

defineret som betalinger af enhver art, der modtages som vederlag for anvendelsen af eller retten 

til at anvende enhver ophavsret til et litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde herunder 

spillefilm, ethvert patent, varemærke, mønster eller model, tegning, hemmelig formel eller 

fremstillingsmetode, eller for oplysninger om industrielle, kommercielle eller videnskabelige 

erfaringer.  

 

Af overstående kan det udledes, at definitionen af royalties i OECD’s Modeloverenskomst er bredere 

end definitionen af royalties i KSL, eftersom definitionen i Modeloverenskomsten også inddrager 

indkomster fra anvendelsen af eller retten til at anvende enhver ophavsret til et litterært, 

kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde. Modeloverenskomsten tager derved højde for indkomster, 

som f.eks. forfatterroyalties og royalties for brug af musik, spillefilm, video mv. Ligeledes skal det 

noteres, at uanset det ikke fremgår af Model-overenskomsten, er der flere dobbeltbeskatnings-

aftaler, som også inddrager vederlag for anvendelsen af eller retten til at anvende industrielt, 

kommercielt eller videnskabeligt udstyr i definitionen af royalties, hvilket er indkomst ved udlejning 

(leasing) af udstyr (som f.eks. biler, containere, IT og kontorudstyr). 39  

 

SEL § 32, stk. 5, nr. 6 indeholder, ligesom modeloverenskomsten vederlag optjent ved litterært, 

kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde. Det kan derfor konkluderes, at der er sammenfald mellem 

definitionen af royalties i Modeloverenskomsten art. 12 og SEL § 32, stk. 5, nr. 6, hvorfor 

definitionen af royalties i forhold til CFC-beskatning er er mere vidtgående end den interne 

definition af royalties i KSL.  

 

                                                      
39 Juridisk Vejledning C.D.8.10.9 Royalty 



Maria-Christina F. Binau-Hansen  3. maj 2020 

Tegn inkl. mellemrum: 122.211   Side 23 af 74 
 

3.3 Opgørelse af CFC-indkomst 

Opgørelsen af CFC-indkomst skal ske ud fra det konsoliderede territorialprincip, dog med undtagelse 

for faste driftssteder, som henføre deres CFC-indkomst direkte til moderselskabet udenom 

konsolideringen. Indkomstopgørelsen i de enkelte datterselskaber skal følge de danske principper, 

hvilket betyder, at der skal ske underskudsmodregning osv. I tilfælde af positiv CFC-indkomst skal 

den del, som forholdsmæssigt svarer til moderselskabets ejerandel henføres til beskatning i 

moderselskabet. For at udjævne eventuelle variationer i ejerandelens volume beregnes denne som 

et gennemsnit af moderselskabets direkte og/eller indirekte ejerandel i hele indkomstperioden. 

Herefter gives der et nedslag i moderselskabets beregnede skat i Danmark for skat betalt i udlandet 

af datterselskabet. 40 41 

 

Den generelle interne lempelsesregel, for skat betalt i udlandet, er credit bestemmelsen i LL § 33, 

gengivet i afsnit 8. Bilag. Metodikken i bestemmelsen er, at der gives et nedslag i den danske skat 

svarende til skatten betalt i udlandet forudsat, at skatterne er sammenlignelige, og den udenlandske 

skat ikke overstiger den danske skat, som falder på den udenlandske indkomst. Effekten af 

bestemmelsen er, at skatteborgeren effektivt vil opleve en faktisk beskatning svarende til den 

højeste af de to skatter. Hvis der er indgået en dobbelt-beskatningsaftale, gives der nedslag i 

overensstemmelse med denne, såfremt denne indeholder en mere gunstig lempelsesmetode end 

LL § 33, det kunne f.eks. være matching credit eller exemption.  

 

Udfordringen ved beregningen, af den berettigede lempelse i den danske skat, er, at lempelses-

beregning skal udarbejdes i harmoni med støttebestemmelserne i LL, som beskriver, hvorledes 

lempelsesreglerne skal fortolkes. Den berettigede credit er derfor ikke altid direkte sammenlignelig 

med den udenlandske betalte skat. I lempelsesberegningen er det særligt støtte-bestemmelsen i LL 

§ 33 F gengivet i afsnit 8. Bilag, som har indflydelse. Denne bestemmelse beskriver metoden til 

beregning af det maksimale nedslag. Bestemmelsen finder anvendelse både ved nedslag efter LL § 

33 eller en dobbeltbeskatningsaftale.  

                                                      
40 SEL § 32, stk. 7-10 
41 2.1.1. Gældende ret 
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LL § 33 F bygger på nettoprincippet, hvorfor der ved opgørelsen af den skattepligtige udenlandske 

indkomst skal fratrækkes de udgifter, som kan henføres til den udenlandske indkomst (direkte 

metode). Såfremt det ikke er muligt at afgøre, om en udgift relaterer sig til den udenlandske eller 

den danske indtægt, skal der foretages en vægtet fordeling på baggrund af den samlede 

bruttoindkomst (indirekte metode). Andre regler gælder for renteudgifter, disse behandles ikke 

yderligere, da det er uden for opgavens afgrænsning.  

 

LL § 33 F blev oprindeligt indført som en værnsbestemmelse, som havde til formål at sikre, at 

udgifter ikke blev fratrukket i den danske indkomst, men i stedet blev henført til fradrag i den 

indkomst, som fradraget reelt vedrørte. På denne måde skulle der værnes imod, at den danske skat 

ikke først blev lempet med en credit og derefter sænket yderligere med fradrag for udgifter, som 

burde have været trukket fra i udlandet. Som nævnt ovenfor sker allokeringen af udgifter enten 

efter den direkte metode eller indirekte metode.42 Samspillet mellem de to metoder til fordeling af 

udgifter er behandlet dybdegående i Vestas dommen fra 2016, hvor Landsretten fastslog, at der for 

hver enkelt udgift skal foretages en konkret vurdering af, om udgiften kan anses for at vedrøre den 

danske eller den udenlandske indkomst.43 

 

Betydningen af LL § 33 F er særlig udtalt i forhold til CFC-beskatning af udbytte, royalty og renter, 

da det i moderselskabet ikke altid er muligt at få nedslag for den fulde udenlandske skat, desuagtet 

at skattesatsen i kildelandet er lavere end i Danmark. Forklaringen på dette er, at kildeskatten skal 

beregnes som kildeskatteprocenten ganget med hele udbyttet, royaltyen eller renten, altså af 

bruttoindkomsten. I det tilfælde, at den danske skat af nettoindkomsten (brutto minus udgifter) er 

lavere end kildeskatten, er det således ikke muligt at opnå fuld lempelse for skatten betalt i 

udlandet.  

 

Med udgangspunkt i beskatningen af royalties er problemstillingen illustreret i eksemplet nedenfor, 

som viser udsvinget i den effektive skat alt efter hvor stor en del af udgifterne, som allokeres til 

fradrag i den udenlandske indkomst. 

                                                      
42 Karnov note 579 til LL § 33  
43 TfS 2016, 390; Vestre Landsrets dom af 1. april 2016, j.nr. B-2387-14 
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  Udenlandsk indkomst Udenlandsk indkomst Udenlandsk indkomst 

Royalty-indtægt 100,00 100,00 100,00 

Udgifter, jf. LL 33 F, stk. 1 og 2 (30,00) (54,55) (70,00) 

Nettoindkomst 70,00 45,45 30,00 

Dansk skat, 22% 15,40 10,00 6,60 

Kildeskat, 10% 10,00 10,00 10,00 

Max. lempelse 10,00 10,00 6,60 

Samlet skat 15,40 10,00 10,00 

Effektiv skatteprocent 22,0% 22,0% 33,3% 

 

Det, der kan udledes af tabellen, er, at såfremt den udenlandske kildeskat er baseret på en 

bruttoindkomst, men den danske skat beregnes på baggrund af nettoindkomsten, så vil det kun 

være muligt, at få nedslag for den fulde udenlandske royaltykildeskat på 10 % i det tilfælde, at 

nettoindkomsten ikke kommer under 45,45 ved en bruttoindkomst på 100. Såfremt netto-

indkomsten bliver lavere, som vist i sidste kolonne, er det ikke muligt at opnå fuld lempelse i 

Danmark for den udenlandske betalte skat. Effekten af dette er, at den effektive skatteprocent, som 

findes ved at dividere nettoindkomsten med den faktiske skat, rammer 33,3 %, hvilket er betydeligt 

højere end den officielle danske selskabsskatteprocent på 22 %. Konsekvensen af dette er, at den 

danske koncern reelt set bliver udsat for en juridisk dobbeltbeskatning.44 

 

3.4 CFC-beskatning i Danmark jf. SEL § 32 – Delkonklusion 

På baggrund af overstående kan det konkluderes, at en CFC-enhed er defineret ved at være et 

datterselskab i form af et selskab eller en forening, hvis aktivmasse består af mere end 10 % 

finansielle aktiver og mere end halvdelen af dets indkomst kommer fra CFC-indkomstkilder. 

Undtaget fra denne definition er datterselskaber i form af et investeringsselskab og datterselskaber 

af et moderselskab i form af et forsikringsselskab.  

 

                                                      
44 SR2017.51, Tax Partner, Jan Guldmand Hansen: Status på Ligningslovens § 33 F om nettoprincippet - rækkevidden af 
SKM2016.309.VLR 
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Da selve CFC-beskatningen sker i moderselskabet, skal det dokumenteres, hvilket selskab som reelt 

set er moderselskab, hvis det ikke er tydeligt, f.eks. fordi datterselskabet er ejet i fællesskab. 

Vurderingen af det reelle moderselskab tager udgangspunkt i kontrolbegrebet, der udspringer af 

koncerndefinitionen i SEL § 31 C. Det udslagsgivende i moderselskabsvurderingen er derfor andelen 

af stemmerettigheder i datterselskabet.  

 

Ved opgørelsen af stemmerettigheder tages der udgangspunkt i formodningsreglen, hvorefter 

råden over stemmerettigheder følger aktiebesiddelsen. Det vil sige, at såfremt et selskab ejer mere 

end halvdelen af aktiekapitalen, formodes det også, at selskabet ejer mere end halvdelen af 

stemmerettighederne. Såfremt det forholder sig anderledes, skal det kunne dokumenteres før 

rollen som moderselskab går videre til det selskab, som reelt set har råden over majoriteten af 

stemmerettighederne.  

 

I det tilfælde at flere selskaber i koncernen opfylder betingelserne for at blive anset som 

moderselskab, anses det selskab, som ultimativt direkte eller indirekte ejer den største del af 

stemmerettighederne for at være moderselskabet og dermed den enhed, som skal CFC-beskattes.  

For at kunne opgøre CFC-indkomsten er det nødvendigt at identificere hvilke indkomster, som skal 

henregnes til CFC-indkomst. Begrebet CFC-indkomst er derfor defineret i SEL § 32, stk. 5, som 

positivt oplister de indkomstarter, som skal anses for at være omfattet af CFC-indkomst. I relation 

til indkomst fra immaterielle aktiver skal det bemærkes, at goodwill ikke anses for at være en CFC-

indkomst. Det skal ligeledes bemærkes, at definitionen af royalties i relation til CFC-beskatning ikke 

følger den interne definition i KSL, men i stedet følger definition i Modeloverenskomsten. Det 

interessante ved dette er, at denne definition er bredere end definition i KSL, hvorfor der ved 

opgørelsen af CFC-indkomst også skal tages højde for vederlag tjent ved litterært, kunstnerisk eller 

videnskabeligt arbejde.  

 

Ved opgørelsen af CFC-indkomsten og den berettigede credit for udenlandsk betalt skat, skal 

nettoprincippet respekteres, hvilket betyder der skal foretages en fordeling af udgifter. Fordelingen 

har til formål at sikre, at de udgifter som relaterer sig til den udenlandske indkomst også fratrækkes 

i denne og ikke direkte i den danske, således at denne sænkes unaturligt. Som det blev 
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eksemplificeret i afsnittet 3.3 Opgørelse af CFC-indkomst vil fordelingen af udgifter skabe en juridisk 

dobbeltbeskatning i det tilfælde, at grundlaget for skatteberegningen i udlandet er højere end i 

Danmark.  
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4 Skatteunddragelsesdirektivet 

Skatteunddragelsesdirektivet var en del af EU’s skattepakke fra 2016. Denne pakke indeholdte, 

udover direktivet også DAC445, en henstilling vedrørende EU-landenes dobbeltbeskatningsaftaler og 

en beskrivelse af EU’s eksterne strategi overfor tredjelande i forhold til effektiv selskabsbeskatning.  

Det skal nævnes, at skatteunddragelsesdirektivet indeholder seks regler, som skal imødegå de mest 

udbredte former for selskabsskatteundgåelse. 46 Dette afsnit behandler udelukkende direktivets 

generelle forhold samt dets regel vedrørende CFC-beskatning.  

 

Den politiske holdning og definerede fællesmission er, at EU’s skatteborger skal betale indkomstskat 

i det land, hvor indtjeningen er genereret og hvor formuen er skabt. For at indfri den målsætning 

skal medlemsstaterne udrustes til, at kunne udøve deres skattemæssige suverænitet, hvilket er 

formålet med direktivet.  

 

Grundlæggende er de fleste skattesystemer opbygget ens, det vil sige der er en fast differentie-

ringen mellem personskat, selskabsskat samt moms og afgifter. Desuagtet denne ensartede 

grundopbygning bære skatteområdet præg af en tæt national regulering, hvorfor et givent 

skattemæssigt spørgsmål kan fortolkes forskelligt internationalt. Dette kan f.eks. illustreres ved 

forskellen mellem anvendelse af princippet om økonomisk kontra legal arbejdsgiver. I Danmark og 

mange andre lande anlægges der en betragtning om, arbejdsgiver i en skattemæssigkontekst skal 

baseres på princippet om økonomisk arbejdsgiver. Det vil sige den reelle arbejdsgiver er den, som 

har omkostningerne, og den som nyder godt af det udførte arbejde. Modpolen til dette er princippet 

om legal arbejdsgiver, som f.eks. Sverige og Østrig historisk har anvendt. Efter dette princip er den 

reelle arbejdsgiver, den som kontraktuelt er bundet af ansættelsen. Betydningen af forskellen i det 

valgte princip, kommer til udtryk ved vurderingen af fast driftssted grundet medarbejder.47  

 

Forskellen i de nationale skattesystemer giver automatisk en udfordring, når der skal implementeres 

et fælles regelsæt i EU’s 28 medlemslande. Sammenspillet af denne problemstilling og EU Rådets 

                                                      
45 Direktivet om administrativt samarbejde 
46 Europaudvalget 2015-16, EUU Alm.del EU Note 53 
47 https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2014/03/flash-alert-2014-028.html  

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2014/03/flash-alert-2014-028.html
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ønske om en hurtig og effektiv proces resulterede i valget om, at implementere BEPS i EU-retten via 

et direktiv i stedet for en forordning. Selvom der kan argumenteres for, at en forordning ville have 

været ideel som retsakt grundet dens harmoniserende effekt. Modsætningsvis giver anvendelsen af 

direktivformatet reglerne en vis form for flexibilitet og karakter af mere generelle bestemmelser, 

hvorfor medlems-staterne har mulighed for selv at forme den nationale lovgivning, så længe 

lovgivningen blot lever op til den minimumsregulering, som fremgår af direktivet. EU har med en 

henvisning til beskyttelse af det indre marked opfordret medlemsstaterne til at overimplementere 

direktivet, således at den laveste fællesnævner for beskyttelse mod skatteunddragelse bliver hævet. 

Dette ønske om at hæve fællesnævneren er begrundet i, at det indre marked består af så 

integrerede økonomier, at markedet ikke er stærkere end det svageste led, hvorfor en fælles indsats 

vil forbedre markedets funktioner samt maksimere udbytte af OECD’s BEPS-initiativer. Direktivet 

skal derfor anses for at være med til at styrke rammen om det indre marked, så det ikke 

fragmenteres eller udsættes for markedsforvridninger.48  

 

Udfordringen ved anvendelsen af direktivformatet som retsakt er, at et direktiv ikke binder 

borgerne ved manglende implementering, men det vil altid binde staten. En problemstilling som i 

forhold til L 48 er højaktuel, da skatteunddragelsesdirektivet, endnu ikke fuldt ud er blevet 

implementeret, og lovforslaget igen er blevet udsat, og derfor ikke behandles før folketingsåret 

2020/2021. Denne handling har mødt kritik fra flere fronter, herunder EY, som udtaler, ”at det er 

uholdbart, at lovgivningsprocessen på et så omfattende område bliver ved med at trække ud, 

eftersom det medfører store udfordringer og administrative byrder for de virksomheder, som endnu 

ikke har fået en afklaring på, hvorledes de forventelige regler vil påvirke dem”. Dette er særlig udtalt 

i forhold til de forslåede CFC-beskatningsregler, som kan få store skattemæssige konsekvenser og 

medføre yderligere administrative byrder, som det ikke er muligt at forberede sig på, da reglernes 

endelige udformning ikke kendes”.49  

  

                                                      
48 Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli 2016 om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte 
indvirker på det indre markeds funktion, præamblen  
49 https://www.ey.com/da_dk/tax/udsaettelse-af-vaesentlige-lovinitiativer-pa-skatteomradet  

https://www.ey.com/da_dk/tax/udsaettelse-af-vaesentlige-lovinitiativer-pa-skatteomradet
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4.1 CFC-beskatning jf. artikel 7 og artikel 8 

Grundelementet i CFC-beskatning har til hver en tid været, at reglerne har til hensigt at værne imod, 

at mobile og finansielle aktiver flyttes fra et moderselskab i et højskatteland til udenlandske 

datterselskaber placeret i lavskattelande alene med et formål, at opnå en skattefordel på det 

løbende afkast samt evt. senere salgsavance. For at eliminere koncernselskabers mulighed for at 

opnå en skattefordel ved, at flytte de finansielle aktiver ud til datterselskaber placeret i 

lavskatteland, foreskriver CFC-reglerne, at indtægten i datterselskabet skal opgøres efter reglerne i 

moderselskabets skattemæssige hjemsted, samt inkluderes i moderselskabets indkomstopgørelse. 

Udviklingen i de mobile og finansielle aktiver kræver imidlertid, at de gældende CFC-beskatnings-

regler tilpasses, for at kunne afspejle indkomst flowet i den moderne verden, hvilket er afsættet for 

BEPS Action Point 3.  

 

Direktivets CFC-bestemmelser fremgår af artikel 7 og 8, som samlet udgøre en konkretisering af 

OECD’s anbefalinger til beskatning af indkomst fra udenlandske kontrollerede datterselskaber, 

beskrevet i Action Point 3.50  

 

Artikel 7 har overskriften ”Regler for kontrollerede udenlandske selskaber (CFC-regler)”, denne 

bestemmelse definerer begrebet CFC-enhed og CFC-indkomst gennem forskellige formulerings-

forslag. Der er således ikke tale om en entydig definering af begreberne, men en afgrænsning og 

forslag til formulering, som medlemsstaterne kan anvende i udformningen af den nationale 

lovgivning. Artikel 8 bærer overskriften ”Beregning af det kontrollerede udenlandske selskabs 

indkomst”, og omhandler hvorledes indkomsten og skatten skal beregnes, såfremt der på grundlag 

af artikel 7 identificeres en CFC-enhed.  

 

Artikel 8 indeholder, ligesom artikel 7, forskellige valgmuligheder som medlemsstaterne kan 

anvende ved implementeringen af direktivets regler. Eksempelvis er det overladt til 

medlemsstaterne at vurdere, om det er hele den skattepligtige indtægt fra CFC-enheden, særlige 

kategorier af indtægter eller indtægt, som kunstigt er optjent i CFC-enheden, som skal henføres til 

CFC-beskatning i moderselskabet. Det indskærpes, at hvis CFC-beskatningen begrænses til indtægt, 

                                                      
50 LFF 2019-11-06 nr 48, 1.1. Lovforslagets formål og baggrund 
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som kunstigt er optjent i datterselskabet, er det vigtigt ,at de nationale regler koncentrerer sig om 

de situationer, hvor størstedelen af de beslutningstagende funktioner, der genererede den 

overførte indkomst i datterselskabet, udøves i moderselskabet placeret i et EU-land.  

 

Direktivet tager til dels højde for den finansielle byrde, som virksomhederne bliver pålagt i form af 

omkostninger til compliance rådgivning samt intern administration af reglerne. Det pointeres 

derfor, at omfanget af reglerne skal stå mål med deres udbytte. Af denne grund accepteres det, at 

medlemsstaterne fritager visse selskaber for CFC-beskatning. Dette gælder f.eks. selskaber med lavt 

overskud eller lav indtjeningsmargen, da disse selskaber ikke anses for at udgøre en stor risiko i 

forhold til skatteunddragelse. Dernæst opfordres medlemsstaterne til, af hensyn til EU-rettens 

grundlæggende frihedsrettigheder,51 at kombinere indkomstkategorisering med en substanstest. 

Begrundelsen for dette er at begrænse virkningen af CFC-reglerne, så de kun træder i kraft, såfremt 

der overføres aktiver med væsentlig økonomisk aktivitet til et lavskatteland. Hvorvidt et selskab 

opfylder betingelserne i substanstesten, og dermed kan fritages for CFC-beskatning, bør baseres på 

information indhentet i fællesskab af skatteforvaltningen og koncernen.  

 

Afslutningsvis bør det nævnes, at eftersom EU-retten ikke begrænser diskrimineringen af 

tredjelande, så accepteres det, at medlemslandene kan udarbejde hvide, grå eller sorte lister over 

tredjelande alt efter, om de anses for slet ikke at være, eller være mere eller mindre et skattely 

baseret på kriterierne oplistet i direktivet.52 Medlemsstaterne kan herefter vinkle den nationale 

lovgivning efter de kategoriserede lister.  

 

4.2 Implementering af Skatteundgåelsesdirektivet  

Af direktivet fremgår det, at implementeringsfristen var 1. januar 2019. En frist som Danmark ikke 

har kunne leve op til, eftersom CFC-bestemmelserne forsat ikke er implementeret. Den manglende 

                                                      
51 De centrale værdier, som Unionen bygger på, er fastsat i TEU artikel 2 og omfatter; respekt for den menneskelige 
værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne, herunder 
rettigheder for personer, der tilhører mindretal jf. https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/da/democracy-
and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu  
52 Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli 2016 om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte 
indvirker på det indre markeds funktion, præamblen 

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/da/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/da/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu
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implementering skyldes flere forhold, herunder folketingsvalget i 2019 samt vanskeligheder ved 

fortolkningen af lovforslagets faktiske indhold og afgrænsning.  

 

Det oprindelige lovforslag, L 28, om implementeringen af det samlede direktiv blev fremsat af den 

tidligere regering den 3. oktober 2018. Efter fremsættelsen af lovforslaget blev det vurderet, at det 

var nødvendigt at få afdækket den fulde virkning af de forslåede ændringer til den gældende CFC-

beskatning. Lovforslaget blev derfor delt i to, henholdsvis L 28 A og L 28 B, hvor L 28 B alene vedrørte 

reglerne om CFC-beskatning. L 28 B blev dog aldrig vedtaget, da det i første omgang blev udsat med 

henvisning til, at det var nødvendigt at undersøge implementeringen yderligere. Denne 

undersøgelse blev aldrig fuldendt i og med, der blev udskrevet folketingsvalg 7. maj 2019. Altså 

mere end 4 måneder efter udløb af implementeringsfristen. 53  

 

Folketingsvalget resulterede i et skift fra en liberal til en socialdemokratisk regering. Efter valget 

fremsatte den socialdemokratiske regering i lovkataloget for 2019/2020 lovforslaget L 48 af 6. 

november 2019. Dette lovforslag indeholder blandet andet implementering af direktivets CFC-

regler. Lovforslaget minder om det tidligere lovforslag L 28 B, men der er lempet lidt på overgangs-

reglen for CFC-beskatning. Der er dog forsat tale om en overimplementering af direktivets regler, 

da de danske regler er mindre flexible i forhold til definitionen af en CFC-enhed. Dette skyldes 

blandet andet at de forslåede regler, ligesom de gældende danske regler, i modsætning til direktivet 

og andre landes regler, gælder for samtlige datterselskaber uanset deres geografiske placering.  

 

Argumentationen for at de danske regler skal gælde for samtlige datterselskaber er, at såfremt 

reglerne gælder samtlige selskaber, så er opfylder Danmark til EU-rettens forbud mod 

diskrimination af borger fra andre EU-lande og tredjelande diskrimineres heller ikke.54 Denne 

argumentation anses for at være noget kunstig, da CFC-beskatningsreglerne ikke har betydning for 

danske datterselskaber, da disse allerede sambeskattes med det danske moderselskab grundet 

tvungen national sambeskatning. Derimod er CFC-beskatning af udenlandske datterselskaber en 

                                                      
53 https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/l28b/index.htm  
54 SR.2020.0101 International Skatteret 2019-2020 (1), Af professor, ph.d. Anders Nørgaard Laursen, Juridisk Institut, 
Aarhus Universitet 

https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/l28b/index.htm
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realitet, medmindre international sambeskatning er tilvalgt.55 Den økonomiske betydning af at CFC-

reglerne gælder for samtlige datterselskaber er ligeledes, at der kommer et større skatteprovenu til 

Danmark, end hvis reglerne ikke galt for udvalgte datterselskaber. I lovforslaget argumenteres der 

ligeledes for, at denne ikkediskriminerede tilgange giver de danske regler en grundlæggende 

robusthed. 56 

 

Den historiske baggrund for det danske valg om, at lade CFC-beskatningsreglerne gælde alle 

datterselskaber er sag C-196/04, Cadbury Schweppes fra 2006. I denne sag fastslog EU-Domstolen, 

at de engelske CFC-regler var EU-stridige, eftersom investeringer i datterselskaber placeret i andre 

EU-lande blev beskattet mere byrdefuldt end investeringer i engelske datterselskaber. EU-

Domstolen pointerede, at CFC-beskatning kun er lovlige, hvis beskatningen: ”…kun angår rent 

kunstige arrangementer, der har til formål at undgå den normalt skyldige nationale skat”. Hvis et 

datterselskab derimod er: ”…reelt etableret i værtsmedlemsstaten og dér faktisk udøver økonomisk 

virksomhed” var arrangementet ifølge EU-Domstolen ikke kunstigt. Afgørelsen fik Storbritannien og 

andre EU-landene til at indskrænke deres CFC-regler, så reglerne ikke fandt anvendelse, hvis 

datterselskabet reelt var etableret og udøvede faktisk virksomhed (substansundtagelse). Danmark 

valgte i stedet den modsatrettede tilgang og udvidede i stedet omfanget af CFC-reglerne, således at 

de også omfattede danske datterselskaber og udenlandske datterselskaber placeret i 

højskattelande, for at fjerne enhver form for forskelsbehandling.57  

 

På nuværende tidspunkt er lovforslaget L 48 endnu ikke færdigbehandlet. Det skulle have været 

behandlet her i foråret 2020, me det blev offentliggjort den 16. april 2020, at behandlingen af 

lovforslaget er udsat til folketingsåret 2020/2021. Det er derfor ikke til at sige, om de endelige 

ændringer til de danske CFC-beskatningsreglerne bliver som beskrevet i L 48. Det må dog forventes, 

at lovforslaget formentlig ikke vil blive justeret i større grad, da lovforslaget tilnærmelsesvis minder 

om lovforslaget fra 2018, som blev fremsat af den tidligere liberale regering, der nu udgøre 

oppositionen. Evt. ændringer til lovforslaget må derfor forventes at skyldes pres fra erhvervslivet.   

                                                      
55 https://www.ey.com/da_dk/tax/lovforslag-om-cfc-beskatning-og-tp-dokumentation  
56 LFF 2019-11-06 nr 48, 2.1.2.3. Definitionen af CFC-enhed og kontrol 
57 https://www.ey.com/da_dk/tax/lovforslag-om-cfc-beskatning-og-tp-dokumentation  

https://www.ey.com/da_dk/tax/lovforslag-om-cfc-beskatning-og-tp-dokumentation
https://www.ey.com/da_dk/tax/lovforslag-om-cfc-beskatning-og-tp-dokumentation
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5 CFC-beskatning i Danmark jf. lovforslag L 48  

Med lovforslaget L 48 har regeringen fremsat forslag om at ændre den gældende SEL § 32. 

Baggrunden for lovforslaget er, at de gældende CFC-regler ikke fuldt ud opfylder minimums-

reguleringen i skatteunddragelsesdirektivet. Det er derfor påkrævet af Danmark, at de gældende 

CFC-regler opdateres, førend Danmark kan anses for at opfylder sin EU-retslige forpligtigelser.  

 

Som nævnt er det kun dele af direktivets regler, som Danmark ikke lever op til. Det er 

Skatteministeriets vurdering, at de gældende CFC-regler lever op til direktivets minimumsregulering 

vedrørende metoden til opgørelse af CFC-indkomsten, medregningsandelen samt lempelse for skat 

betalt af datterselskabet. Til gengæld lever de gældende danske regler ikke op til direktivet i forhold 

til definitionen af CFC-enhed, CFC-moderselskab og CFC-indkomst, hvorfor lovforslaget indeholder 

en ændring af disse.  

 

5.1 Definitionen af CFC-enhed og kontrolbegrebet  

Dette afsnit har til formål at afgrænse begrebet CFC-enhed samt beskrive, hvilke kontrolfunktioner 

et selskab skal besidde, før det kan anses for at være moderselskab til den identificerede CFC-enhed 

efter de forslåede CFC-regler i L 48. Afsnittet er således en refektion af afsnit 3.1 Definition af CFC-

enhed og kontrolbegrebet, som omhandler de gældende regler. Resultatet af undersøgelserne i 

dette afsnit vil, sammen med resultaterne fra undersøgelserne i afsnit 3. CFC-beskatning i Danmark 

jf. SEL § 32 danne grundlag for den komparative analyse i afsnit 6. Komparativ analyse af CFC-

reglerne i SEL § 32 og L 48, som analyserer ligheder og forskelle mellem de gældende regler og de 

forslåede bestemmelser i L 48.  

 

5.1.1 CFC-enhed  

Med L 48 bliver personkredsen af enheder omfattet af CFC-beskatning redefineret og udvidet til at 

gælde samtlige selvstændige skattesubjekter. Denne udvidelse af personkredsen anses for at være 

ganske betydelig, da enheder som tidligere slet ikke var subjekt for CFC-beskatning, efter L 48 

kommer til at være omfattet af CFC-beskatning. Det er f.eks. enheder som trusts eller selvejende 

institutioner, da de er selvstændige skattesubjekter, men hverken i form af et selskab eller forening, 

hvorfor de ifølge de gældende regler i SEL § 32 falder udenfor personkredsen af CFC-enheder. De vil 
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dog efter reglerne i L 48 være indenfor personkredsen. Ændringen af personkredsen vil også have 

betydning for fysiske personer, da en trust fremover vil kunne blive anset for at være en CFC-enhed, 

hvorfor den fysiske ejer vil kunne blive CFC-beskattet. Dette gælder også såfremt trusten er ejet af 

et selskab. 58 

 

Finansielle selskaber kan efter de nuværende regler ansøge Skatterådet om en dispensation for CFC-

beskatning. Dette skal ifølge L 48 ikke være muligt, da der i stedet indføres en objektiv undtagelses-

bestemmelse, hvorefter finansielle selskaber undtages fra CFC-beskatning, såfremt transaktioner 

med moderselskabet eller andre tilknyttede selskaber ikke overstiger 1/3 af CFC-indkomsten. Denne 

tærskel for CFC-indkomst skal være alment gældende, hvorfor den skal gælde for samtlige 

skattepligtige subjekter.  

 

Fritagelsen i SEL § stk. 1, nr. 4 for CFC-beskatning for datterselskaber af forsikringsselskaber 

beskattet jf. SEL § 13 beholdes. Begrundelsen for dette er, at der ellers vil ske dobbeltbeskatning, 

eftersom indkomsten i datterselskabet allerede bliver lagerbeskattet i Danmark.59 CFC-

beskatningsreglerne vil ligeledes heller ikke finde anvendelse, såfremt der vælges international 

sambeskatning jf. SEL § 31 A.  

 

Af overstående kan det udledes, at i L 48 defineres en CFC-enhed ved at være et selvstændigt 

skattesubjekt, hvor mere end 1/3 af indkomsten stammer fra CFC-indkomstarter, forudsat at 

enheden ikke er datterselskab af et forsikringsselskab. 60 Definitionen af en CFC-enhed i L 48 er 

markant ændret i forhold til den definition, som vi kender fra de gældende regler, hvilket 

hovedsageligt skyldes, at direktivet arbejder med nogle lavere grænseværdier end dem, som vi 

kender fra den gældende lovgivning, men indeholder til gengæld også en substanstest.  

 

Som nævnt skal direktivet ses som en minimumsregulering, hvorfor det står medlemsstaterne frit 

for at implementerer strengere regler end der er langt op til i direktivet. Dette påtænker Danmark 

at gøre ved ikke at implementere substanstesten i artikel 7, stk. 4. Det følger ellers af bestemmelsen, 

                                                      
58 https://www.plesner.com/insights/artikler/2019/11/lovforslag-om-aendring-af-cfc-reglerne-fremsat?sc_lang=da-DK  
59 https://www.plesner.com/insights/artikler/2019/11/lovforslag-om-aendring-af-cfc-reglerne-fremsat?sc_lang=da-DK  
60 LFF 2019-11-06 nr 48, 2.1.2.6. Moderselskabets medregning af CFC-enhedens indkomst 

https://www.plesner.com/insights/artikler/2019/11/lovforslag-om-aendring-af-cfc-reglerne-fremsat?sc_lang=da-DK
https://www.plesner.com/insights/artikler/2019/11/lovforslag-om-aendring-af-cfc-reglerne-fremsat?sc_lang=da-DK
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at det er muligt at fritage for CFC-beskatning, såfremt et datterselskab har et regnskabsmæssigt 

overskud på højest 750.000 EUR og ikke driftsmæssige indtægter på højst 75.000 EUR, eller hvis det 

regnskabsmæssige overskud udgør højst 10 % af datterselskabets driftsomkostninger for den 

pågældende skatteperiode.  

 

Det danske fravalg af substanstesten skal ses i forlængelse af valget om at lade reglerne gælde for 

alle datterselskaber. Forklaringen er, at siden reglerne alligevel gælder alle datterselskaber, så er 

der ikke noget behov for at vurdere, om selskaberne har substans eller ej.61 Skatteministeriet 

fremhævede ligeledes i deres argumentation, at en indførelse af testen ultimativt vil indebære et 

mindre skatteprovenu i Danmark i milliardklassen.62 

 

Retorikken omkring indførelsen af en substanstest er med tiden blødt noget op, hvilket ses ved 

Ministeriets besvarelse af spørgsmål 45 til lovforslaget. Af ministeriets besvarelse fremgår det, at 

der teoretisk set godt kan indføres en partiel substanstest, hvorefter ”anden indkomst af 

immaterielle aktiver”, der ikke CFC-beskattes efter de gældende regler, ikke skal medregnes som 

CFC-indkomst efter de nye regler, forudsat at datterselskabet har ”substans”. Den partielle 

substanstest vil ikke gælde for andre former for CFC-indkomst, herunder finansielle indtægter og 

royalties.63  

 

Betydningen af en partiel substanstest vil være, at mange af de selskaber, som ellers måtte 

forventes at blive CFC-beskattet af indkomst fra udenlandske datterselskaber, vil kunne undgå 

denne beskatning. Det skal dog bemærkes at Skatteministeren alene har forholdt sig til, at der 

teoretisk set godt kan indføres en partiel substanstest, men der er ikke fremsat et ændringsforslag 

herom.64  

 

Overordnet set følger L 48 direktivets minimumsreguleringer. Det der gør lovforsvaret så 

kontroversielt er, at det ikke indeholder en implementering af undtagelsesbestemmelsen i artikel 7, 

                                                      
61 SR.2020.0101 International Skatteret 2019-2020 (1), Af professor, ph.d. Anders Nørgaard Laursen, Juridisk Institut, 
Aarhus Universitet 
62 Skatteudvalget 2019-20, L 48 endeligt svar på spørgsmål nr. 4 af 13. november 2019  
63 Skatteudvalget 2019-20, L 48 endeligt svar på spørgsmål nr. 45 af 27. januar 2020 
64 Wittendorfs kommentering af svar til spørgsmål 45 
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stk. 4 (substanstesten). Set i sammenspil med, at de danske regler forsat også skal gælde for alle 

datterselskaber, kan de forslåede regler i L 48 bestemt kategoriseres som en betydelig stramning af 

de gældende CFC-regler. Dette leder videre til spørgsmålet om, hvorvidt reglerne er blevet 

strammet for meget set i forhold de andre EU-lande, og om de danske selskaber eventuelt vil blive 

ramt på deres konkurrenceevne. Af bemærkninger til lovforslaget fremgår det, at Skatteministeriet 

ikke forventer, at forslaget vil have en væsentlig økonomisk konsekvens for erhvervslivet men, at 

det selvfølgelig kommer an på de enkelte koncerners konkrete forhold.65 Denne vurdering anses for 

at være noget lemfældig.  

 

5.1.2 Kontrolbegrebet  

Som det kendes fra de gældende regler, skal et moderselskab statuere kontrol over datterselskabet, 

før end selskabet anses for at være datterselskabets rette moderselskab, og dermed også det CFC-

skattepligtige individ. Disse forudsætninger ændrer L 48 ved, således at der godt kan være mere end 

et moderselskab, og dermed også flere selskaber, som grundet samme CFC-enhed skal CFC-

beskattes.  

 

I BEPS-rapporten henstilles der til, at kontrolkravet opgøres samlet for selskaber, som optræder i 

fællesskab for derigennem, at give den bedste beskyttelse mod skatteunddragelse. Dette begrundes 

med, at det ikke skal være muligt at omgå CFC-beskatningen ved, at to uafhængige selskaber agerer 

i fællesskab og opretter et fællesejet selskab.  

 

Det fremgår derfor af lovforslaget, at kontrolvurderingen skal baseres på en samlet opgørelse af 

ejerandele, stemmerettigheder og overskudsandele, som ejes direkte af moderselskabet eller af 

dets tilknyttede personer. Betydningen af dette er, at der statueres kontrol, når selskabet alene eller 

sammen med tilknyttede personer har direkte eller indirekte indflydelse på mere end halvdelen af 

stemmerettighederne i CFC-enheden, ejer mere end halvdelen af kapitalen direkte eller indirekte, 

eller har ret til at erhverve mere end halvdelen af CFC-enhedens overskud. Det skal her bemærkes, 

                                                      
65 LFF 2019-11-06 nr 48, 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 
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at tilknyttede personers ejerskab har fået betydning i forhold til kontrolvurderingen, hvorfor disse 

skal defineres.  

 

Tilknyttede personer kan både optræde i form af fysiske og juridiske personer. En juridiske person 

anses for at være tilknyttet, hvis denne personer er et selvstændigt skattesubjekt, og 

moderselskabet har direkte eller indirekte indflydelse på det via stemmerettigheder eller 

kapitalejerskab på 25 % eller mere, eller har ret til at modtage 25 % eller mere af overskuddet i det 

selvstændige skattesubjekt.  

 

Det omvendte tilfælde gør sig også gældende, hvor det er den tilknyttede person, som har 

ejerandele i moderselskabet. Der er således tale om en tilknyttet person, såfremt en fysisk person 

eller et selvstændigt skattesubjekt, har direkte eller indirekte indflydelse i form af 

stemmerettigheder eller kapitalejerskab på 25 % eller mere, eller har ret til at modtage 25 % eller 

mere af overskuddet i moderselskabet.  

Konsekvensen af de nye regler kan illustreres ved 

eksemplet til venstre. A A/S anses ikke umiddelbart for at 

være moderselskab til CFC-enheden, da A A/S hverken 

direkte eller indirekte gennem en holdingstruktur ejer 

mindst 50 % af aktiekapitalen i CFC-enheden.  

 

Men eftersom mere end 25 % af stemmerettighederne i 

A A/S er ejet af personen A, bliver han anset for at være 

en tilknyttet person. I vurderingen af ejerandel skal der 

derfor, tages højde for både direkte og indirekte 

indflydelse fra A’s nærtstående.  

 

A er gift med B, hvorfor hun anses for at være nærtstående til A. Hendes ejerandel skal derfor lægges 

samme med A’s ejerandel. Den samlede ejerandel er derfor 55 %, da A’s indirekte ejerskab er på 40 

% og B’s indirekte ejerskab er på 15 %. Konsekvensen af den samlede ejerandel overstiger 50 % er, 

at både selskab A A/S og selskab B A/S skal anses for at være moderselskab til CFC-enheden. Begge 
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selskaber skal derfor medregne CFC-indkomst fra CFC-enheden i deres indkomstopgørelse. De skal 

dog kun medregne indkomst svarende til deres ejerskab, dvs. 40 % til A A/S og 15 % til B A/S.66  

 

Betydningen af det nye kontrolbegreb er, at der i forhold til CFC-beskatning sagtens vil kunne være 

mere end ét moderselskab som alle skal pro-rata beskattes af indkomsten fra CFC-enheden. Det der 

gør vurderingen af ejerandele omstændig er, at beregningen også skal tage højde for ejerandele 

ejet direkte eller indirekte af tilknyttede personer.67 Det må umiddelbart forventes, at denne 

opgørelse af ejerandele vil skabe udfordringer for mange virksomheder, da indhentelsen af 

oplysninger om nærtståendes indirekte ejerandele forudses at kunne være problematisk og 

ressourcekrævende. Denne vurdering anlægges desuagtet, at det i lovbemærkningerne fremgår, at 

Skatteministeriet ikke forventer at L 48 vil have administrative konsekvenser for borgerne.68  

 

5.2 Definitionen af CFC-indkomst  

I afsnit 4.1 CFC-beskatning jf. artikel 7 og artikel 8 blev det beskrevet hvorledes CFC-begreberne er 

defineret i artikel 7 via forskellige formuleringsforslag. Til definitionen af CFC-indkomst indeholder 

artikel 7 valget mellem to forskellige formuleringer, henholdsvis model a og b. Forskellen på de to 

formuleringsmodeller er, at model b definerer CFC-indkomst til at være kunstigt overførte indkomst, 

mens model a giver medlems-landet suverænitet til selv at definerer CFC-indkomsten. Denne 

suverænitet består i, at landet selv kan definere hvilke indkomstarter, der skal CFC-beskattes, men 

som minimum de indkomstarter, som er oplistet i artikel 7, stk. 2, gengivet i afsnit 8. Bilag.  

 

Ved udarbejdelsen af L 48 er der taget udgangspunkt i direktivets model a, da systematikken i denne 

model minder meget om systematikken i de gældende CFC-regler. Det fremgår ligeledes af 

bemærkningerne til lovforslaget, at model b udelukkende fokuserer på kunstige arrangementer, 

som er bygget med det formål at opnå skattefordele. Et valg af denne model ville resultere i en 

svækkelse af de danske regler, da denne models afgrænsning af CFC-indkomst er smallere end den 

allerede gældende definition af CFC-indkomst. Det er dog stadig nødvendigt at ændre den gældende 

                                                      
66 https://www.pwc.dk/da/artikler/2018/10/lovforslaget-skatteunddragelsesdirektiver-cfc-beskatning.html  
67 De specielle bemærkninger til stk. 7, 1. pkt., 
68 LFF 2019-11-06 nr 48, 5. Administrative konsekvenser for borgerne 
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definition af CFC-indkomst på to punkter, henholdsvis indkomst fra immaterielle aktiver og 

indkomst fra fakturerings-selskaber, før de danske regler er i synergi med direktivet.69  

 

5.2.1 Indkomst fra immaterielle aktiver  

I lighed med de gældende regler skal der også efter L 48 ske CFC-beskatning af indkomst fra 

immaterielle aktiver i form af fortjeneste og tab ved afståelse af immaterielle aktiver og royalties i 

form af vederlag for at anvende eller for retten til at anvende immaterielle aktiver. L 48 tilføjer 

imidlertid ”anden indkomst fra immaterielle aktiver” til definitionen af CFC-indkomst.70 Det er 

særligt tilføjelsen af denne indkomstart, som også kaldes embedded royalties, der har været subjekt 

for stor opmærksomhed og kritik, da det er uklart, hvorledes indkomstarten skal afgrænses.71  

 

Begrebet embedded royalties er et nyt begreb, som opstod sammen med BEPS. Begrebet er 

defineret ved at være anden indkomst fra immaterielle aktiver, der opstår som led i den løbende 

drift eller ved salg af aktivet. Der er således tale om en indkomstart, der ikke direkte opfylder den 

juridiske definition af en royalty, men er en indirekte betaling for anvendelsen af det immaterielle 

aktiv, hvorfor indkomsten kan sammenstilles med en maskeret royaltybetaling. I praksis vil en 

embedded royalty opstå ved f.eks. salg af varer, som er produceret på baggrund af et patent. Ved 

salg af varen vil en del af salgssummen kunne henføres til patentet, Det er således den henførte del 

af salgssummen, der defineres som en embedded royalty. Den embedded royalty udgør således en 

del af den samlede salgsavance. Tilnavnet maskeret royalty kommer af, at denne betaling for 

anvendelsen ligger gemt i salgsavancen.  

 

Baggrunden for indførelsen af embedded royalties er BEPS Action Point 3, hvoraf det fremgår, at for 

at medregne al relevant indkomst fra immaterielle aktiver, er det ikke tilstrækkeligt udelukkende, 

at tage udgangspunkt i den juridiske kvalifikation af royalties.72 Som illustreret ved eksemplet 

ovenfor, er det muligt for indehaveren af et immaterielt aktiv at oppebære forskellige former for 

afkast fra aktivet, og dette afkast vil ikke altid fremstå som et særskilt vederlag i form af en 

                                                      
69 LFF 2019-11-06 nr 48, 2.1.2.1. Skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler 
70 LFF 2019-11-06 nr 48, 2.1.2.4. Definitionen af CFC-indkomst 
71 https://www.ey.com/da_dk/tax/lovforslag-om-cfc-beskatning-og-tp-dokumentation  
72 https://www.pwc.dk/da/artikler/2018/10/lovforslaget-skatteunddragelsesdirektiver-cfc-beskatning.html  
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royaltybetaling for anvendelsen af eller for retten til at anvende aktivet.73 OECD anser det derfor for 

at være nødvendigt at indføre en særskilt beskatning af denne ”gemte indkomst”.  

 

Problemstillingen ved udskillelsen af embedded royalties kan tydeligt eksemplificeres ved, at en 

sælger af halvfabrikata, som giver køber ret til at udnytte sælgerens immaterielle rettigheder til 

fremstillingen af et færdigt produkt, kan indregne sit vederlag for denne brugsret i salgsprisen for 

de solgte halvfabrikata, i stedet for at opkræve en særskilt royaltybetaling. På denne måde bliver 

selve royaltybetalingen maskeret, og dermed falder den ud af CFC-indkomsten.74 For at bringe 

indtægten tilbage under CFC-indkomst-kategoriseringen, og dermed objekt for CFC-beskatning, 

identificeres indkomsten som en embedded royalty, som efter L 48 er en CFC-indkomstart.  

 

Det skal dertil nævnes, at et immaterielt aktiv godt kan bestå af flere delkomponenter, som alle kan 

være oparbejdet i forskellige virksomheder, beliggende i forskellige lande. Betydningen af dette er, 

at disse delelementer skal vurderes enkeltvist. Dette kan eksemplificeres ved, at et immaterielt aktiv 

f.eks. består af et immaterielt aktiv erhvervet fra et udenlandsk selskab, datterselskabet 

videreudvikler på aktivet ved både egen forsknings- og udviklingsvirksomhed samt lader 

koncerninterne eller koncerneksterne selskaber udføre kontraktforskning på aktivet. I det tilfælde, 

skal der ske en forholdsmæssig fordeling af afkastet og delen af den samlede indkomst, som 

stammer fra immaterielle aktiver, skal indgå i selskabets opgørelse af CFC-beskatning. Dette gælder 

også i de tilfælde, hvor flere immaterielle aktiver giver et samlet afkast, som ikke uden videre kan 

henføres til de enkelte aktiver hver for sig.75  

 

For koncerner, hvis drift i betydeligt omfang er baseret på udnyttelse af koncernens egne 

immaterielle aktiver, ville en beskatning af embedded royalties isoleret set udløse en arbitrær 

beskatning, hvilket ikke er formålet med CFC-beskatning. Den arbitrære beskatning skyldes, at 

såfremt driften er baseret på udnyttelsen af koncernens egne immaterielle aktiver, vil der ske en 

unødvendig beskatning, eftersom de gældende CFC-regler allerede i en række tilfælde beskatter 

                                                      
73 LFF 2019-11-06 nr 48, 2.1.2.4. Definitionen af CFC-indkomst 
74 https://www.pwc.dk/da/artikler/2018/10/lovforslaget-skatteunddragelsesdirektiver-cfc-beskatning.html  
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afkast af immaterielle aktiver, som CFC-indkomst, selvom de immaterielle aktiver ikke flyttes ud af 

det land, som de er oparbejdet i.  

 

For at undgå, at de danske koncerner pålægges en ekstra uhensigtsmæssig beskatning, der går ud 

over formålet med CFC-reglerne, er det i bemærkningerne præciseret, at CFC-bestemmelserne skal 

målrettes, således at der kun sker CFC-beskatning, hvis indkomsten fra immaterielle aktiver kan 

henføres til immaterielle aktiv, der ved overdragelse har skiftet hjemsted for beskatning eller er 

blevet oparbejdet af et koncernforbundet selskab i et andet land.  

 

Derudover skal indkomst fra egne oparbejdede immaterielle aktiver og indkomst fra immaterielle 

aktiver oparbejdet ved kontraktforskning (levering af forsknings- og udviklingsydelser) fra 

uafhængige tredjeparter heller ikke CFC-beskattes. Samme princip gælder ved tilkøbte immaterielle 

aktiver, hvorfor indkomst herfra ikke skal anses for CFC-indkomst, når aktiverne er oparbejdet eller 

udviklet i det land, hvor datterselskabet er skattemæssigt hjemmehørende. 

 

Den praktiske betydning af L 48 er imidlertid langt mere vidtrækkende end det fremgår af 

lovforslaget. Denne vurdering bygger på det faktum, at for at opfylde kravene i L 48 vil det være 

nødvendigt, at foretage en detaljeret opdeling af den samlede indkomst. Dette vil være nødvendigt, 

eftersom dele af virksomhedens indkomst anses for at være CFC-indkomst, mens andre dele ikke 

anses for at være CFC-indkomst. Det skaber derfor forundring, at Skatteministeriet i 

bemærkningerne anfører, at forslaget ikke vurderes at have administrative konsekvenser for 

borgerne.76 

 

Forundringen over Skatteministeriet udmelding skyldes, at det af lovforslagets bestemmelser er 

krævet, at selskaber skal kunne dokumentere, hvor stor en del af indkomsten, som er afkast fra 

immaterielle aktiver, når dette afkast ikke afregnes som en særskilt royaltybetaling, men i stedet er 

indregnet i det samlede vederlag for den solgte genstand. Dette kompliceres yderligere af, at 

eftersom der er tale om en kontrolleret transaktion, hvorfor den embedded royalty skal prissættes 

i overensstemmelse med armslængdeprincippet, og gerne på basis af en OECD godkendt TP-
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metode. En af grundene til, at reglerne udelukkende omhandler kontrollerede transaktioner er, at 

det vil stille danske virksomheder urimeligt dårligt konkurrencemæssigt, hvis de danske selskaber 

CFC-beskattes grundet embedded royalties og deres konkurrenter ikke bliver, eftersom de er 

skattemæssigt hjemmehørende i lande med en mere lempelig CFC-beskatning end de danske. 

 

I forhold til fritagelsen for CFC-beskatning ved ikke kontrollerede transaktioner, bør det nævnes, at 

fritagelsen for CFC-beskatning af afkastet ved indirekte erhvervelse af immaterielle aktiver ved 

opkøb af et udenlandsk selskab er betinget af, at det opkøbte selskabs samlede aktiver, ikke 

overvejende består af CFC-aktiver, det vil sige finansielle aktiver og immaterielle aktiver, hvis afkast 

beskattes som CFC-indkomst. Der er tale om overvejende grad, såfremt der er tale om mere end 

halvdelen. Formålet med begrænsningen er at sikre, at danske selskaber ikke får muligheden for at 

opkøbe selskaber placeret i lavskattelande, som hovedsageligt ejer finansielle aktiver og/eller 

immaterielle aktiver, som udelukkende er anbragt i det pågældende land grundet skattetænkning, 

således at det fremtidige afkast fra disse aktiver alene beskattes efter skattesatsen i det givende 

land.77  

 

Baggrunden for forslaget er, at i det beskrevne tilfælde har moderselskabet ikke flyttet det 

immaterielle aktiv fra det land, hvor aktivet er oparbejdet eller udviklet i, med det formål at opnå 

en lavere beskatning af aktivets afkast. Det har således ikke været hensigten med handlen at opnå 

en skattefordel, hvilket er det som CFC-reglerne skal værne imod. Det vurderes derfor, at såfremt 

det beskrevne tilfælde resulterer i CFC-beskatning, er der tale om en arbitrær beskatning, som ligger 

ud over CFC-reglernes definerede formål.  

 

L 48 ændre ligeledes ved definitionen af CFC-indkomst fra faktureringsselskaber, som bliver udvidet 

til, at indkomst fra disse selskaber, der skaber indkomst fra køb og salg af varer og tjenesteydelser 

til tilknyttede personer, skal anses for at være CFC-indkomst. Dette skal imidlertid kun gælde i det 

tilfælde, at faktureringsselskabet bidrager med ingen eller ringe økonomisk værdi. I det tilfælde, at 
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fakturerings-selskabet bidrager med reel økonomisk værdi til koncernens værdikæde, skal selskabet 

ikke CFC-beskattes, da der i det tilfælde vil være tale om reel drift.78 

 

5.3 Opgørelse af CFC-indkomst  

Den forventede konsekvens af L 48 er, at flere selskaber i fremtiden vil blive omfattet af CFC-

beskatnings-reglerne. Af denne grund er det blevet forslået, at moderselskabet skal have mulighed 

for at vælge mellem at medregne hele datterselskabets skattepligtige indkomst eller blot den 

positive CFC-indkomst i indkomst-opgørelsen.  

 

Forslaget om enten at medregne hele den skattepligtige indkomst fra CFC-enheden (opgjort efter 

danske regler) eller udelukkende den positive CFC-indkomst er en anerkendelse af, at det efter 

omstændighederne kan blive yderste byrdefuldt for CFC-enheden, at fortage en særskilt opgørelse 

af CFC-indkomst, særligt i det tilfælde at CFC-indkomsten består af embedded royalties. Derudover 

nævnes det også i bemærkningerne til lovforslaget, at såfremt CFC-enheden er placeret i et land 

med en højere selskabsskat end i Danmark, vil det også være lettere at overføre den fulde 

skattepligtige indkomst, da det må forventes, at det danske moderselskab i dette tilfælde alligevel 

vil opnå fuld credit i Danmark for den udenlandske beskatning. Dette er dog forudsat, at det 

beregnede skattegrundlag i Danmark, matcher det udenlandske skattegrundlag. Dette kan kun lade 

sig gøre, såfremt nettoprincippet for omkostningsfordeling er iagttaget i begge opgørelser.  

 

Hvis CFC-enheden i stedet er placeret i et lavskatteland, vil en henførelse af den fulde skattepligtige 

indkomst, som udgangspunkt give en forhøjet faktisk skat, da skattegrundlaget i Danmark stiger. 

Stigningen skyldes, at tilvalget af fuld henførelse af indkomst indebærer en henførelse af både 

positiv CFC-indkomst samt anden skattepligtig indkomst. Forhøjelsen af grundlaget er derfor 

teoretisk set lig anden skattepligtig indkomst.  

 

Valget af om moderselskabet alene skal henføre den positive CFC-indkomst eller den fulde 

skattepligtige indkomst til beskatning kommer for det første an på, om CFC-enheden er i stand til at 

kategorisere indkomsten i kasserne indkomst fra royalties, indkomst fra embedded royalties samt 

                                                      
78 LFF 2019-11-06 nr 48, Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, til nr. 14  



Maria-Christina F. Binau-Hansen  3. maj 2020 

Tegn inkl. mellemrum: 122.211   Side 45 af 74 
 

anden CFC-indkomst, herunder finansiel nettoindkomst. For det andet at omkostningerne ved 

opdelingen ikke overstiger nytteværdien.  

 

Fra et omkostningsregulerende synspunkt kan der argumenteres for, at såfremt udgifterne til 

opsplitningen af indkomsten er lavere end den estimerede skat i det tilfælde, den fulde indkomst 

henføres, da skal koncernen vælge alene at henføre den positive CFC-indkomst. I det tilfælde at 

omkostningerne ved opsplitningen er lig den estimerede ekstra skat, som vil blive udløst ved at 

medregne hele indkomsten, skal det afvejes fra et CSR-synspunkt79, om det samfundsmæssigt er 

mere værdiskabende at afholde omkostningerne til medarbejder, rådgivere etc. for derigennem at 

skabe ekstra jobs end blot at betale skatten. Såfremt omkostningerne ved udskillelsen overstiger 

den estimerede skat, vil det fra et finansielt synspunkt, være mest omkostningsoptimerende at 

henføre den fulde skattepligtige indkomst og lade den beskatte i moderselskabet.  

 

Valget af indregningsmetode for CFC-indkomst er bindende for en fast periode og gælder samtlige 

selskaber, ligesom det kendes fra tilvalget af international sambeskatning. Den forslåede periode er 

dog halvt så lang og omfatter kun 5 indkomstår. Kravet om bindingsperiode skyldes, at valget af 

indregnings-metode skal være baseret på en skattemæssigt begrundet tilrettelæggelse af 

koncernens aktiviteter og ikke cherry picking fra år til år. 

 

For den resterende del af CFC-indkomstopgørelsen og indregningen af CFC-indkomst læner L 48 sig 

op ad de gældende regler, hvilket betyder, at opgørelsen fortsat er baseret på territorialprincippet 

i kombination med konsolideringsreglen. Derudover skal den skattepligtige indkomst også opgøres 

efter nettoprincippet osv.80 Da reglerne er tilsvarende de gældende, behandles emnet ikke 

yderligere i dette afsnit.  

 

5.4 CFC-beskatning i Danmark jf. lovforslag L 48 – Delkonklusion  

Den overordnede vurdering af lovforslaget er, at der ikke blot er tale om en justering af de gældende 

regler, men en markant udvidelse af de danske CFC-regler. De forslåede ændringer er i stor grad en 
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direkte kopi af direktivets bestemmelser, på nær undtagelsesbestemmelsen i direktivets art. 7, stk. 

4 (substanstesten), som ikke er medtaget i L 48. Begrundelsen for dette fravalg er, at substanstesten 

vil svække de danske CFC-regler og mindske de danske skatteindtægter.  

 

I forhold til definitionen af CFC-enhed ophæves aktivkravet, hvorfor sammensætningen af 

datterselskabets balance ikke længere har betydning i denne henseende. Derudover sænkes 

grænse-værdien på indkomst-betingelsen med næsten 17 procentpoint, fra 1/2 til 1/3, samt gøres 

objektiv. Dette kommer særligt til at have betydning for investeringsselskaber, som også bliver 

underlagt den objektive grænseværdi, uden mulighed for dispensation. Den største ændring i 

forhold til afgrænsningen af en CFC-enhed er udvidelsen af den potentielle personkreds, som efter 

L 48 består af samtlige selvstændige skattesubjekter. Den praktiske betydning af dette er, at 

enheder som tidligere faldt udenfor CFC-reglerne, grundet deres etableringsform, nu bliver 

genstand for CFC-beskatning i det tilfælde, at indkomstbetingelsen er opfyldt. En grænseværdi som 

enhederne hurtigere vil nå, da L 48 ligeledes udvider definitionen af CFC-indkomst.  

 

Til definitionen af CFC-indkomst tilføjer L 48 anden indkomst fra immaterielle aktiver (embedded 

royalties), hvilket er indkomst, som kan henføres direkte eller indirekte til et immaterielt aktiv, uden 

at indkomsten fremtræder som en selvstændig indtægt. Betydningen af dette er, at indtægten skal 

udskilles fra de samlede salgsavancer. I det tilfælde, at indkomsten ikke kan udskilles direkte, skal 

der beregnes en estimeret fordeling, som er TP-mæssigt afstemt. Omkostningerne ved denne 

udskillelse af embedded royalties må forventes at være mere eller mindre uproportional byrdefuld 

for visse selskaber. Blandt andet af denne grund er det blevet forslået, at der skal være mulighed 

for at vælge mellem at opgøre CFC-indkomsten og henføre denne, eller blot henføre hele den 

skattepligtige indkomst fra FC-enheden til beskatning i moderselskabet.  

 

I det tilfælde at der er tvivl om, hvilket selskab som skal anses for at være moderselskab, og som 

udgangspunkt det selskab, der skal beskattes af datterselskabets CFC-indkomst, afgøres 

spørgsmålet ud fra det nye kontrolkrav, som er baseret på en summering af selskabets direkte og 

indirekte ejerandele, samt ejerandele ejet direkte eller indirekte af tilknyttede personer. 

Konsekvensen af dette er, at en CFC-enhed sagtens kan have mere end et moderselskab i forhold til 
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rette indkomstmodtager for CFC-indkomst fra enheden. Dette skyldes at i det tilfælde, at ejerandele 

fra både nærtstående og tilknyttede personer tææles med i ejerandelsopgørelsen, skal der ske en 

pro-rata fordeling af indkomsten mellem disse, såfremt den samlede ejerandel overstiger 

grænseværdien for kontrol (50 %), som vist i eksemplet på side 31. Dette betyder også at selskaber, 

som ikke tidligere har været genstand for CFC-beskatning grundet en for lav ejerandel, nu kan 

risikere at blive CFC-beskattet grundet ejerandele ejet af tilknyttede personer.  

 

Det interessante ved de økonomiske og administrative forudsigelser i lovforslaget er, at det er 

Skatteministeriets forventning, at L 48 ikke vil have administrativ konsekvens for borgerne og, at de 

forventede administrative omkostninger for Skatteforvaltningen alene udgøre ca. 4 mio. kr. årligt i 

2020-2022 og ca. 1 mio. kr. årligt i 2023 og frem, grundet mindre systemtilretninger samt øget 

sagsbehandling.81 Denne estimering anses for at være noget ved siden af. Det må forventes, at L 48 

har store administrative konsekvenser for borgerne. Ligeledes må det forventes, at det offentlige vil 

have betydeligt større udgifter årligt end 4 mio. kr., hvilket kun svarer til 8 årsværk.82 

 

Ligeledes kan der stilles spørgsmålstegn ved estimeringen af de provenumæssige konsekvenser. Det 

fremgår af forslaget, at det vurderes, at den del af lovforslaget, som omhandler CFC-beskatning 

samlet set ikke vil have en betydelig provenumæssige konsekvens, samtidig bemærkes det dog også, 

at provenuvirkningen er forbundet med betydelig usikkerhed. 83   

                                                      
81 3. Økonomiske konsekvenser og implementeringskonsekvenser for det offentlige 
82 Et årsværk er estimeret til en kost på 500.000 kr.  
83 3. Økonomiske konsekvenser og implementeringskonsekvenser for det offentlige 
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6 Komparativ analyse af CFC-reglerne i SEL § 32 og L 48   

Grundlaget for den komparative analyse i nærværende afsnit er de indeholdte analyser, beskrivelser 

og undersøgelserne fra de foregående afsnit. I kvantificeringen af om de forslåede ændringer i L 48 

vil skabe en større skattebyrde i form af en større faktisk skat for danske selskaber med udenlandske 

datterselskaber, kan det med afsæt i de foregående afsnit fremhæves, at de væsentligste ændringer 

er følgende:  

• Anden indkomst fra immaterielle aktiver skal anses for at være CFC-indkomst 

• Personkredsen for potentielle CFC-enheder og skattepligtigt moderselskab udvides  

• Indkomstbetingelsens grænseværdi sænkes og aktivbetingelsen for finansielle aktiver 

ophæves  

• Større krav til opgørelsen af CFC-indkomst samt ændret mulighed for henførelse af 

indkomsten 

 

6.1 Anden indkomst fra immaterielle aktiver 

Indkomst fra immaterielle aktiver beskattes i et vist omfang allerede efter de gældende CFC-regler 

i SEL § 32. Beskatningen efter de gældende regler relaterer sig dog udelukkende til vederlag for 

anvendelsen af eller retten til at anvende immaterielle aktiver, samt fortjeneste og tab ved afståelse 

af aktiverne. Forudsat at betalingerne stammer fra selskaber, hvor der ikke er koncernforbindelse, 

eller at indkomst kan henføres til immaterielle aktiver fra datterselskabets egen forsknings- og 

udviklingsvirksomhed. Dette kan sammenfattes til, at efter de gældende regler i SEL §32, er det 

hovedsageligt royalties fra kontrollerede transaktioner, som udgøre CFC-indkomsten fra 

immaterielle aktiver.  

 

Med lovforslaget L 48 bliver denne afgrænsning af CFC-indkomst fra immaterielle aktiver udvidet til 

”skattepligtige royalties eller anden indkomst fra immaterielle aktiver”, hvilket vil sige ordinære 

royalties, som det kendes fra SEL § 32, men også embedded royalties. Undtagelsen vedrørende 

indkomst fra tredjemand og indkomst fra datterselskabets egen forsknings- og udviklings-

virksomhed vil forsat også være gældende. Betydningen af dette er, at der ikke CFC-beskattes, 
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såfremt CFC-enheden har købt eller oparbejdet de immaterielle aktiver lokalt, eller de er oparbejdet 

af tredjemand i et andet land.84 

 

Den umiddelbare vurdering er, at der er en teoretisk velfunderet begrundelse for, at anden 

indkomst fra immaterielle aktiver skal beskattes på lige fod med en royaltybetaling i det tilfælde, at 

der reelt er tale om en maskeret royaltybetaling. De praktiske aspekter af de forslåede regler er dog 

noget mere tvivlsomme, da der kan stilles spørgsmålstegn ved, om den administrative byrde ved 

udskillelsen af indkomsten fra embedded royalties står mål med udbyttet. Der stilles spørgsmåls-

tegn ved dette, da indkomsten i visse tilfælde er næsten umulig at opgøre. Kompleksiteten af 

opgørelsen skyldes, at hovedparten af de varer og tjenesteydelser, som dagligt handles, er 

produceret med afsæt i et immaterielt aktiv. Et simpelt eksempel på dette kunne f.eks. være en 

motor, som er produceret ud fra patenteret teknologi. Når motoren så videresælges, skal den del af 

indkomsten fra salget, som direkte kan henføres til den patenterede teknologi, udskilles og CFC-

beskattes.  

 

Udfordringerne ved denne opgørelse kan illustreres ved at bygge videre på eksemplet, således at 

det antages, at den underliggende patenterede teknologi, som motoren er produceret på baggrund 

af, er oparbejdet i forskellige virksomheder, som alle er beliggende i forskellige lande. I det tilfælde 

vil inputtet fra hvert selskab, skulle vurderes separat. Betydningen af dette er, at hvis et immaterielt 

aktiv er erhvervet fra et udenlandsk selskab, og et datterselskab herefter har videreudviklet aktivet 

gennem egen forsknings- og udviklingsvirksomhed, men også ladt koncerninterne eller 

koncerneksterne selskaber udføre kontraktforskning på det immaterielle aktiv, så skal der beregnes 

en forholdsmæssig fordeling af afkastet. Det er så den del af afkastet, som stammer fra immaterielle 

aktiver, der er objekt for CFC-beskatning, som skal udskilles og indregnes i den samlede CFC-

indkomstopgørelse. Dette gælder også i de tilfælde, hvor flere immaterielle aktiver giver et samlet 

afkast, som ikke uden videre kan henføres individuelt til de enkelte immaterielle, da de arbejder 

integreret.85 

                                                      
84 https://www.ey.com/da_dk/tax/lovforslag-om-cfc-beskatning-og-tp-dokumentation  
85 SR.2020.0101 International Skatteret 2019-2020 (1), Af professor, ph.d. Anders Nørgaard Laursen, Juridisk Institut, 
Aarhus Universitet 

https://www.ey.com/da_dk/tax/lovforslag-om-cfc-beskatning-og-tp-dokumentation
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Den praktiske betydning af i bestemmelserne i L 48 bliver derfor, at såfremt et selskab driver 

virksomhed ved salg af varer og/eller tjenesteydelser, som er produceret på baggrund af 

immaterielle aktiver, der er koncerninterne, så skal der foretages en vurdering af, hvor stor en andel 

af den endelige indkomst, som kan henføres til anvendelsen af disse immaterielle aktiver. Denne 

del af salgsindtægterne indgår i CFC-indkomsten, som skal beskattes i moderselskabet.86 CFC-

enheden skal således være i stand til at foretage en opdeling af den samlede indkomst, som vist 

nedefor. Denne opdeling af indkomsten er yderst ressourcekrævende og forbundet med meget 

usikkerhed og estimering.  

 

1. Normalindkomst – ikke CFC-indkomst 

2. Goodwill-indkomst – ikke CFC-indkomst 

3. Indkomst fra immaterielle aktiver, som enheden har købt, oparbejdet lokalt eller som er 

oparbejdet af tredjemand i et andet land – ikke CFC-indkomst 

4. Indkomst fra immaterielle aktiver, som datterselskabet ejede på det tidspunkt, hvor 

enheden blev købt af moderselskabet, forudsat at værdien af enhedens CFC-aktiver på dette 

tidspunkt ikke oversteg 50% af den samlede værdi af aktiverne – ikke CFC-indkomst 

5. Royalties og anden indkomst fra immaterielle aktiver – CFC-indkomst 

6. Anden CFC-indkomst, herunder finansiel nettoindkomst – CFC-indkomst87 

 

For at lægge et ekstra lag på kompleksiteten af udskillelsen af disse embedded royalties, skal det 

nævnes, at eftersom der er tale om koncerninterne transaktioner, så skal den beregnede allokering 

foretages på armslængde vilkår. Det må forventes, at der med stor sandsynlighed næppe er en 

sammenlignelig ekstern transaktion, hvorfor CUP metoden88 ikke vil kunne finde anvendelse. 

Fastsættelsen af allokeringen må derfor ske ud fra resale metoden eller en af de transaktions-

baserede TP-metoder.  

 

Overstående kan sammenfattes til at udfordringen ved de forslåede regler i L 48, kontra de 

gældende regler i SEL § 32, er, at virksomheder bliver pålagt at skulle være i stand til, at kunne 

                                                      
86 EY, 5. oktober 2018, Tax & Law Implementering af skatteundgåelsesdirektivet m.v. – lovforslag fremsat 
87 https://www.ey.com/da_dk/tax/lovforslag-om-cfc-beskatning-og-tp-dokumentation  
88 CUP metode: Comparable Uncontrolled Price Method 

https://www.ey.com/da_dk/tax/lovforslag-om-cfc-beskatning-og-tp-dokumentation
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udspecificere fordelingen af deres indkomst. En fordeling, der vil være yderst ressourcekrævende 

og præget af stor usikkerhed, specielt i forhold til udskillelsen af royalties og anden indkomst fra 

immaterielle aktiver.89  

 

6.2 Definitionen af CFC-enhed og kontrolbestemmelsen 

Forudsætningen for at de danske CFC-reglerne i SEL § 32 kommer i spil er, at et udenlandsk 

datterselskab, til et dansk moderselskab, er identificeret som CFC-enhed. L 48 foreslår, at 

personkredsen af datterselskaber, som potentielt kan udgøre en CFC-enhed, bliver udvidet til alle 

selvstændige skattesubjekter. Konsekvensen af dette er, at skattesubjekter som f.eks. trusts eller 

fonde, som tidligere grundet deres etableringsform var afskåret fra CFC-beskatning, nu vil blive 

identificeret som en CFC-enhed, såfremt indkomstbetingelsen er opfyldt. 

 

Dertil skal det bemærkes, at kontrolbegrebet ligeledes er blevet udvidet, hvorfor der langt hurtigere 

statueres moderselskabskontrol i og med, at L 48 også medregner ejerandele, som er direkte eller 

indirekte ejet af tilknyttede personer. Derudover gør L 48 også op med den almene regel om, at et 

datterselskab kun har ét moderselskab. Betydningen af dette er, at det afgørende element i 

vurderingen af kontrol ikke længere er koncerndefinitionen i SEL 31 C, men den teoretiske råden 

over datterselskabet. Effekten af det nye kontrolbegreb er illustreret i eksemplet med selskab A A/S 

og B A/S i afsnit 6.2 Definitionen af CFC-enhed og kontrolbestemmelsen.  

 

Overstående kan opsummeres til, at såfremt L 48 bliver vedtaget i den form, som lovforslaget på 

nuværende tidspunkt er fremsat i, er den klare forventning, at langt flere enheder end hidtil vil blive 

anset for at være CFC-enheder, hvorfor der teoretisk vil komme mere indkomst til beskatning i 

Danmark. Det, at der skal indrapporteres mere indkomst i Danmark kan ikke 1:1 oversættes med, 

at der kommer en større skatteindtægt i Danmark, da der også skal tages højde for, at nogle 

selskaber er placeret i lande med et højere skattetryk end i Danmark, som f.eks. Frankrig, der har 

en selskabsskat på 34 %. Når det så er sagt, må det forventes, at der vil komme en tilstrømning af 

CFC-indkomst til Danmark fra udenlandske CFC-enheder, som er ejet af danske selskaber. Dermed 

                                                      
89 https://www.ey.com/da_dk/tax/lovforslag-om-cfc-beskatning-og-tp-dokumentation  
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forventes det også, at det offentlige vil opnå et større skatteprovenu udelukkende grundet det 

faktum at enheder, som ikke tidligere skulle CFC-beskattes, nu skal. 

Det skal bemærkes at Skatteministeriet har den modsatte forventning. Det er således ministeriets 

forventning, at lovforslaget ikke vil have signifikante provenumæssige konsekvenser, men at denne 

estimering er forbundet med betydelig usikkerhed.90 

 

I forhold til antallet af moderselskaber, som skal indrapportere CFC-indkomst til skatte-

myndighederne, må det ligeledes forventes, at antallet vil stige, grundet kombinationen af, at 

personkredsen for CFC-enheder er udvidet, som beskrevet ovenfor, men også at kontrolbegrebet er 

ændret, hvorfor flere selskaber bliver forpligtet til at indberettet grundet ejerandele i samme 

datterselskab (CFC-enhed).91 Denne vurdering fremgår ligeledes af lovforslaget.  

 

6.3 Indkomstbetingelsen og aktivbetingelsen 

Forudsætningen for, at CFC-beskatning bliver relevant er, at de formelle betingelser er opfyldt, 

hvilket vil sige at et datterselskab er identificeret som en CFC-enhed, og det identificerede 

moderselskab er et dansk selskab.  

 

Efter SEL § 32 skal datterselskabet både opfylde indkomst- og aktivbestemmelsen, hvilket kræver, 

at mere end halvdelen af den skattepligtige indkomst stammer fra CFC-indkomstkilder, og mere end 

10 % af aktivmassen består af finansielle aktiver. Disse betingelser ændrer L 48 markant på, ved for 

det første at ophæve aktivbetingelsen, så aktivmassen ingen betydning kommer til have. Derudover 

sænkes indkomstbetingelsen fra 1/2 til 1/3. Betydningen af dette er, at det, der alene afgør om en 

enhed skal anses for at være en CFC-enhed er, om mere end 1/3 af dets indkomst kommer fra CFC-

indkomstkilder.  

 

Alene samspillet mellem sænkelsen af indkomstbetingelsen samt udvidelsen af CFC-

indkomstbegrebet forventes at få stor betydning, da kombinationen gør, at selskaber som ikke 

tidligere var omfattet af CFC-reglerne nu vil blive det. Det vil være særligt indgribende for de 

                                                      
90 LFF 2019-11-06 nr 48, 3. Økonomiske konsekvenser og implementeringskonsekvenser for det offentlige 
91 LFF 2019-11-06 nr 48, 3. Økonomiske konsekvenser og implementeringskonsekvenser for det offentlige 
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selskaber, hvis CFC-indkomst tidligere lå under grænsen, men nu grundet sænkelsen af grænse-

værdierne, kommer til at overstige tærsklen. Ligeledes er der også selskaber, som vil komme over 

grænseværdien alene grundet anden indkomst fra immaterielle aktiver. En indkomst som efter de 

gældende regler i SEL § 32, ikke anses for at være CFC-indkomst.  

 

6.4 Opgørelse og henførelse af CFC-indkomst  

Som gennemgået ovenfor er en af de største udfordringer ved reglerne i L 48, at CFC-enheder skal 

kunne redegøre for selskabets indkomstfordelingen via et langt mere detaljeret breakdown end 

hidtil kendt. Enheden skal kunne dokumentere hvor stor en del af indtjening, der skal henføres til 

embedded royalties. Det er særligt beregningen af disse, som forventes at blive problematisk. For 

at lette den administrative byrde, som virksomhederne bliver pålagt grundet denne 

indkomstfordeling, indeholder L 48 et forslag om, at i stedet for at opgøre CFC-indkomsten, skal det 

være muligt at henføre hele den skattepligtige indkomst, fra CFC-enheden til beskatning i det danske 

moderselskab. Tilvalget gælder dog alle enheder, som er under moderselskabets kontrol og er 

bindende for 5 indkomstår. 92  

 

Forslaget synes velbegrundet i det tilfælde, at datterselskabet er placeret i et land med en højere 

selskabsskat end i Danmark, og moderselskabet vil kunne opnå fuld credit for skatten betalt i 

udlandet. Anderledes gælder det i tilfældet, hvor CFC-enheden i stedet er placeret i et land med en 

lavere selskabsskat end den danske. I den situation vil en henførelse af hele den skattepligtige 

indkomst resultere i en højere aktuel skat, eftersom den danske selskabsskatteprocent er højere 

end i udlandet, og der derfor kommer en ekstra skat i Danmark.  

 

I eksemplet nedenfor er der opstillet et regnestykke, som viser konsekvensen ved enten af henføre 

alene den positive CFC-indkomst kontra henførelse hele den skattepligtige indkomst til beskatning 

i moderselskabet i Danmark.  

 

 

 

                                                      
92 https://www.pwc.dk/da/artikler/2019/09/forslag-om-aendring-af-cfc-reglerne.html 
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Land A    DK - CFC-indkomst overført   DK - Al indkomst overført  

Selskabsskat i land A 5% Selskabsskat i DK  22% Selskabsskat i DK  22% 

Brutto i land A 100,00 CFC-indkomst henført til DK  50,00 Indkomst henført til DK  100,00 

CFC-indkomst i land A  50,00 DK skat af CFC-indkomst  11,00 DK skat af indkomst   22,00 

Samlet skat i land A 5,00 Credit for skat i land A -2,50 Credit for skat i land A -5,00 

Skat CFC-indkomst  2,50 Ekstra skat i DK  8,50 Ekstra skat i DK  17,00 

  
Faktisk betalt skat  13,5 Faktisk betalt skat  22 

 

Overstående eksempel er yderst simplificeret, og det kan udledes, at hvis CFC-enheden har en 

skattepligtig indkomst på 100, hvoraf de 50 er fra CFC-indkomst, så vil den effektive skat på 

indkomsten være 13,5 %, såfremt det kun er CFC-indkomst som henføres til beskatning i Danmark. 

I det tilfælde at hele den skattepligtige indkomst i stedet overføres til beskatning i DK, så vil den 

effektive skat stige til 22 %, svarende til den danske selskabsskat. I eksemplet forudsættes det, at 

udgiftsfordelingen jf. nettoprincippet er identisk, hvorfor credit-lempelsen i den danske skat svarer 

til skatten betalt på CFC-indkomsten betalt i land A.  

 

I overstående eksempel er der til gengæld ikke taget højde for de ekstraomkostninger, som det må 

forventes, at der vil opstå i forbindelse med opgørelsen af CFC-indkomsten. Hypotetisk kunne 

omkostningerne sættes til 2 for illustrere deres effekt, hvilket fremgår af beregningen nedenfor.  

 

Land A    DK - CFC-indkomst overført   DK - Al indkomst overført  

Selskabsskat i land A 5% Selskabsskat i DK  22% Selskabsskat i DK  22% 

Brutto i land A 100,00 CFC-indkomst henført til DK  50,00 Indkomst henført til DK  100,00 

Udgift til fordeling  0,00 Udgift til fordeling  2,00  Udgift til fordeling   0,00 

CFC-indkomst i land A  50,00 DK skat af CFC-indkomst  10,56 DK skat af indkomst   22,00 

Samlet skat i land A 5,00 Credit for skat i land A -2,50 Credit for skat i land A -5,00 

Skat CFC-indkomst  2,50 Ekstra skat i DK  8,06 Ekstra skat i DK  17,00 

  
Faktisk betalt skat  13,06 Faktisk betalt skat  22 
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Det skal bemærkes, at udgifterne til CFC-indkomstopgørelsen er trukket fra i Danmark, dette 

skyldes, at moderselskabet anses for at være rette indkomstmodtager for fradraget, eftersom 

opgørelsen skal foretages grundet moderselskabet. Dette er også grunden til, at lempelsesbeløbet 

forsat er uændret. Det anerkendes, at der også kan argumenteres for, at CFC-enheden er rette 

indkomstmodtager for fradraget, men det er ikke den anlagte vurdering.  

 

Med udgangspunkt i, at udgifterne skal fradrages i Danmark, ses det, at forskellen på den faktiske 

skat stiger, da den faktiske skat ved kun at overføre CFC-indkomsten falder. Det skal dog huskes, at 

vi har haft en ekstra udgift på 2, hvorfor den totale omkostning bestående af skat og 

driftsomkostninger er 15,06.  

 

Betydningen af overstående eksempel er, at i den situation at CFC-indkomsten kan udskilles og 

omkostningerne forbundet med denne opgørelse ikke overstiger differencen i den faktisk betalte 

skat, reguleret for fradragsværdien, så vil det danske moderselskab være bedre stillet ved at CFC-

enheden opgør CFC-indkomsten, og det alene er denne, som tages til beskatning i Danmark. For god 

ordens skyld skal det nævnes, at i det givne tilfælde er break even på omkostningerne 10,9. Det vil 

sige, så længe omkostningerne ved opgørelsen kan holdes under 10,9, er der en besparelse at hente 

ved at opgøre CFC-indkomsten.  
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7 Afsluttende konklusion og perspektivering  

L 48 er et komplekst og yderst vidtrækkende lovforslag, som er teknisk tungt, da forslagets 

bestemmelser optræder integreret. For at få den fulde forståelse for rækkevidden af de forslåede 

ændringer til SEL § 32 vedrørende ændringen af definitionen på CFC-indkomst, er det nødvendigt, 

at se denne ændring i sammen-hæng med forslaget om at ændre definitionen af CFC-selskab, CFC-

moderselskab samt opgørelsen af CFC-indkomst.  

 

Forudsætningen for at den ændrede definition af CFC-indkomst vil få indflydelse er, at det 

udenlandske datterselskab for det første anses for at være en CFC-enhed, dernæst at CFC-

indkomsten er positiv, og denne helt eller delvist består af indkomst fra andre immaterielle aktiver, 

samt der for det tredje ikke gives fuld lempelse for den allerede afregnede udenlandske skat i 

Danmark. Såfremt disse forudsætninger ikke er opfyldt, vil den ændrede definition af CFC-indkomst 

ikke have betydning i forhold til skattebyrden, men vil formentlig stadig have betydning i forhold til 

omkostningsniveauet, da det stadig skal undersøges, om der er anden indkomst fra immaterielle 

aktiver.  

 

I det tilfælde at et datterselskab har anden indkomst fra immaterielle aktiver (embedded royalties), 

skal der sondres mellem hvorvidt den samlede CFC-indkomst overstiger 1/3 af den skattepligtige 

indkomst eller ej. I det tilfælde, at indkomsten ikke overstiger, vil den ændrede definition ikke havde 

betydning for skattebyrden. I det tilfælde, at den samlede CFC-indkomst overstiger 

indkomstbetingelsen, vil den ændrede definition af CFC-indkomst have direkte betydning i forhold 

til skattebyrden. 

 

Hvor stor en indflydelse der er tale om, kommer helt an på, hvor stor indkomsten fra embedded 

royalties er samt størrelsen af den allerede betalte udenlandske skat. Dette skyldes, at embedded 

royalties ikke er en ekstra indtægt, men en del af en salgssum, hvorfor indtægten allerede er 

avancebeskattet i udlandet, hvorfor der gives lempelse i Danmark for denne skat. Betydningen af 

dette er, at den øgede skattebyrde i Danmark er svarende til differencen mellem den danske skat 

på indkomsten fra embedded royalties samt den tildelte credit lempelsen. Til illustration af dette 

kan eksemplet fra forrige afsnit genanvendes. Det forudsættes at den fulde CFC-indkomst på 50 
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skyldes embedded royalties. I det tilfælde indtægten kan udskilles, da vil den ændrede definition 

skabe en ekstra skattebyrde på 8,5. I det tilfælde hvor indtægter ikke kan udskilles, da vil den ekstra 

skattebyrde være 17. Disse tal vil som vist i forrige afsnit ændre sig en smule, såfremt der også tages 

højde for de ekstra omkostninger, som er afledt af de ekstra ressourcer, som skal bruges på 

udarbejdelsen af opgørelsen.  

 

Det der gør L 48 ekstra byrdefuldt for de danske selskaber er, at personkredsen for CFC-enheder er 

udvidet. Det vil sige at enheder som tidligere ikke kunne være subjekt for CFC-beskatning nu bliver 

det, såfremt indkomstbetingelsen er opfyldt. Derfor er det teoretisk muligt, at den effektive 

skatteprocent vil stige til et niveau, som ligger over den danske selskabsskat på 22 %. Dette vil blive 

aktuelt, såfremt der ikke er overensstemmelse mellem fordelingen af udgifterhvorfor situationen 

kan sammenlignes med kolonne 3 i eksemplet vedrørende fordeling af udgifter på side 25. 

Derudover skal det nævnes, at grundet det ændrede kontrolbegreb, vil den øgede skattebyrde blive 

fordelt pro-rata mellem ejerkredsen, såfremt flere selskaber opfylder kontrolbegrebet.  

 

Den samlede konklusion på opgavens problemformulering er derfor, at en inddragelse af anden 

indkomst fra immaterielle aktiver i definitionen af CFC-indkomst, jf. LFF 2019-11-06 nr. 48, vil udløse 

en større skattebyrde for danske koncerner med udenlandske datterselskaber end den nuværende 

definition af CFC-indkomst i SEL § 32. Dette er ligeledes i overensstemmelse med prognoseafsnittet, 

hvoraf det fremgår, at det forventede udfald af opgavens undersøgelser er, at såfremt LFF 2019-11-

06 nr. 48 (”L 48”) bliver vedtaget i den form, som lovforslaget er fremsat i, vil det have en signifikant 

økonomisk betydning for danske koncerner med udenlandske datterselskaber. 

 

I og med at kampen mod skatteunddragelse på nuværende tidspunkt står højt på den politiske 

dagsorden, kunne det eventuelt tænkes, at et af de næste træk fra EU Kommissionen bliver en 

genoptagelse af forslaget om et fælles niveau for selskabsbeskatning.  

 

Forlsaget om en et fælles grundlag for selskabsbeskatning har været oppe at vende i flere omgange. 

Senest konkretiserede Kommissionen det til, at selskaber som driver virksomhed i flere EU-lande, 

skal have mulighed for, at vælge mellem enten at anvende ét fælles regelsæt for beregning af den 
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skattepligtige indkomst (Common Consolidated Corporate Tax Base, ”CCCTB”) eller fortsætte med 

at følge de forskellige nationale beskatningsregler. Fordelen ved at vælge CCCTB ordningen skulle 

være, at selskabet kun skal indgive én selvangivelse ét sted (one-stop-shop), eftersom alle overskud 

og tab inden for EU skulle opgøres samlet.  

 

Efter konsolideringen skulle indkomsten herefter fordeles på baggrund af en allokeringsformel, til beskatning 

i de EU-lande, hvor koncernen har aktiviteter. Formlen tager udgangspunkt i de tre faktorer: salg, arbejdskraft 

og aktiver, der alle vægter med 1/3 hver. Den tildelte andel af indkomsten skal herefter beskattes individuelt 

efter de nationale beskatningsregler. Det Kommissionen lagde op til i CCCTB forslaget var, at 

medlemsstaterne skulle beholde suverænitet til at beskatte den tildelte andel af skattegrundlaget efter egne 

regler, således at det udelukkende var opgørelsen af skattegrundlaget, som Kommissionen ønsker at 

harmonisere under ét fælles regelsæt.93 En gennemførelse af forslaget vil bestemt give en lettelse ret 

compliance mæssigt for koncerner, men om det vil være med til at eliminere aggressiv skatteplanlægning, 

som er hensigten, kan der stille spørgsmålstegn ved. Dette skyldes at som nævnt indledningsvis, så bygger 

aggressiv skatteplanlægning på anvendelsen af lovlige instrumenter til at minimere skattebyrden. Det vil sige, 

at sålænge der er ujævnheder mellem de forskellige skattesystemer giver det næring til skattespekulation. 

En løsning på problemstillingen kunne være en total harmonisering af skatteområdet på tværs af 

EU. Dette ville minimere mulighederne for skattespekulation på det indre marked, men der ville 

stædig være udfordringen i forhold til tredjelande, hvorfor værnsregler som CFC-reglerne stadig vil 

have sin aktualitet.  

 

  

                                                      
93 Europaudvalget 2011, KOM (2011) 0121, Bilag 1, side 1-3 
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8 Bilag  

8.1 Bilag 1, LBKG 2016-09-06 nr. 1164, SEL § 32 

Stk. 1 Hvis et selskab eller en forening m.v. som nævnt i § 1 eller § 2, stk. 1, litra a, er et moderselskab 

for et selskab eller en forening m.v. (datterselskabet), jf. stk. 6, skal moderselskabet ved 

indkomstopgørelsen medregne det beløb, som er angivet i stk. 7-10, når beløbet er positivt. Ejes 

den samme andel af aktiekapitalen i et datterselskab direkte eller indirekte af flere moderselskaber, 

medregnes andelen hos det moderselskab, der ejer den største direkte eller indirekte ejerandel. 

Hvis flere moderselskaber ejer lige store andele, medregnes andelen hos det øverste moderselskab. 

Det er en forudsætning for beskatning efter 1. pkt., at følgende betingelser er til stede:  

1. Datterselskabets CFC-indkomst, jf. stk. 4 og 5, i indkomståret udgør mere end ½ af 

datterselskabets samlede skattepligtige indkomst opgjort efter stk. 4. Ved bedømmelsen ses 

der bort fra skattepligtig indkomst hidrørende fra selskaber under datterselskabets 

bestemmende indflydelse, hvis selskaberne er hjemmehørende i samme land som 

datterselskabet. I stedet inddrages skattepligtig indkomst i de pågældende selskaber 

forholdsmæssigt efter datterselskabets direkte eller indirekte ejerandele. Ved opgørelsen af 

datterselskabets samlede skattepligtige indkomst bortses fra skattepligtige tilskud.  

2. Datterselskabets finansielle aktiver gennemsnitligt i indkomståret udgør mere end 10 pct. af 

selskabets samlede aktiver. Ved finansielle aktiver forstås aktiver, hvis afkast er omfattet af 

stk. 5. Opgørelsen foretages på baggrund af de regnskabsmæssige værdier, dog medregnes 

immaterielle aktiver, hvis afkast er omfattet af stk. 5, nr. 6, til de handelsmæssige værdier. 

Aktiver, hvis afkast er skattefrit, indgår ikke i opgørelsen. Uforrentede fordringer på 

varedebitorer m.v. indgår ikke i opgørelsen. Ved bedømmelsen finder nr. 1, 2. og 3. pkt., 

tilsvarende anvendelse.  

3. Moderselskabets aktier i datterselskabet er ikke aktier eller investeringsbeviser m.v. i 

investeringsselskaber efter aktieavancebeskatningslovens regler.  

4. Moderselskabets aktier i datterselskabet ejes ikke gennem en juridisk person, der beskattes 

efter reglerne i § 13 F.  

 

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis koncernen har valgt international sambeskatning efter § 

31 A. Skatterådet kan tillade, at et datterselskab med koncession til at udøve forsikrings-, realkredit-
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, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed og underlagt offentligt tilsyn ikke 

skal være omfattet af stk. 1, hvis den væsentligste del af indkomsten kommer fra virksomhed med 

kunder i det land, hvor datterselskabet er hjemmehørende, den væsentligste del af indkomsten 

kommer fra virksomhed med kunder, som ikke er koncernforbundne med datterselskabet, jf. 

ligningslovens § 2, stk. 2, og datterselskabets kapitalgrundlag ikke overstiger, hvad driften af 

forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investerings-forvaltnings- eller bankvirksomheden tilsiger. 

Det er en betingelse, at datterselskabet er dansk, eller at beskatningen af udbyttet fra 

datterselskabet til moderselskabet vil skulle frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i 

direktiv 2011/96/EU eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Færøerne, Grønland eller 

den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende. Skatterådet fastsætter vilkår for tilladelsen, som 

ikke kan overstige 10 indkomstår.  

 

Stk. 3. 678 Indkomsten og aktiverne i datterselskabet opgøres efter territorialprincippet, jf. § 8, stk. 

2, 1.-3. pkt. Stk. 1, 2 og 4-13 finder tilsvarende anvendelse på datterselskabets faste driftssteder, 

som er beliggende uden for den stat, hvori datterselskabet er hjemmehørende.  

 

Stk. 4. Ved opgørelsen af et dansk datterselskabs CFC-indkomst og datterselskabets samlede 

skattepligtige indkomst anvendes datterselskabets egen indkomstopgørelse uden fremførsel af 

underskud fra tidligere indkomstår. Ved opgørelse af et udenlandsk datterselskabs CFC-indkomst og 

datterselskabets samlede skattepligtige indkomst skal skattepligtig fortjeneste og 

fradragsberettiget tab beregnes på grundlag af de faktiske anskaffelsessummer og det faktiske 

anskaffelsestidspunkt, medmindre lagerprincippet skal anvendes.681 Afskrivningsberettigede 

aktiver anses for erhvervet til den faktiske anskaffelsessum og afskrevet med de samlede 

udenlandske skattemæssige afskrivninger. Vælger datterselskabet i et indkomstår med positiv 

udenlandsk indkomst ikke at nedbringe denne i størst muligt omfang ved udnyttelse af udenlandske 

afskrivningsmuligheder, eller kan et udenlandsk afskrivningsgrundlag ikke opgøres, anvendes § 31 

A, stk. 8. Afskrivninger og andre udgifter, som efter skatteyderens valg efter danske regler kan 

fradrages i det pågældende indkomstår, skal fradrages, hvis datterselskabet ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst efter udenlandske regler foretager tilsvarende fradrag i samme indkomstår. 

2.-5. pkt. finder ikke anvendelse, hvis der i forvejen er fastsat en dansk skattemæssig værdi for de 
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pågældende aktiver og passiver.682681 Hvis datterselskabet ved indkomstopgørelsen efter 

udenlandske regler er indtrådt i et indskydende selskabs anskaffelsessummer og 

anskaffelsestidspunkter, indtrædes også i anskaffelses-summerne og anskaffelsestidspunkterne ved 

den danske indkomstopgørelse. Sker der en overdragelse til et andet selskab, hvor det modtagende 

selskab efter udenlandske regler indtræder i datterselskabets anskaffelsessummer og 

anskaffelsestidspunkter, og moderselskabet efter overdragelsen fortsat er moderselskab for det 

modtagende selskab, medregnes fortjeneste og tab ikke ved den danske indkomstopgørelse.  

 

Stk. 5. CFC-indkomsten opgøres som summen af følgende indtægter og udgifter:  

1. Skattepligtige renteindtægter og fradragsberettigede renteudgifter.  

2. Skattepligtige gevinster og fradragsberettigede tab på fordringer, gæld eller finansielle 

kontrakter, der omfattes af kursgevinstloven. Gevinst og tab på kontrakter 

(terminskontrakter m.v.), som tjener til sikring af driftsindtægter og driftsudgifter, 

medregnes ikke. Gevinst og tab på terminskontrakter m.v. medregnes dog, hvis den 

skattepligtige udøver næring ved køb og salg af fordringer og finansielle kontrakter eller 

driver næringsvirksomhed ved finansiering. 

3. Provisioner og lign., der er fradragsberettigede efter ligningslovens § 8, stk. 3, og de 

tilsvarende skattepligtige provisioner og lign.  

4. Skattepligtige udbytter.  

5. Skattepligtig fortjeneste og tab vedrørende aktier m.v., der omfattes af 

aktieavancebeskatningsloven.  

6. 6)Betalinger af enhver art, der modtages som vederlag for anvendelsen af eller retten til at 

anvende immaterielle aktiver samt fortjeneste og tab ved afståelse af immaterielle aktiver. 

1. pkt. finder dog ikke anvendelse, for så vidt angår betalinger fra selskaber, som ikke er 

koncernforbundne med datterselskabet, jf. § 31 C, for anvendelsen af eller retten til at 

anvende immaterielle aktiver, som er foranlediget af datterselskabets egen forsknings- og 

udviklingsvirksomhed. Immaterielle aktiver omfatter enhver ophavsret til et litterært, 

kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde, herunder spillefilm, ethvert patent, varemærke 

eller mønster eller enhver model, tegning, hemmelig formel eller fremstillingsmetode eller 

oplysninger om industrielle, kommercielle eller videnskabelige erfaringer.  
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7. Skattemæssige fradrag, der vedrører indtægter som nævnt i nr. 1-6.  

8. Skattepligtige indkomster ved finansiel leasing, herunder fortjeneste og tab ved afståelse af 

aktiver, som har været anvendt til finansiel leasing.  

9. Skattepligtige indkomster i forbindelse med forsikringsvirksomhed, virksomhed som penge- 

eller realkreditinstitut eller finansiel virksomhed i øvrigt.  

10. Skattepligtig fortjeneste og tab ved afståelse af CO2-kvoter og CO2-kreditter, jf. 

afskrivningslovens § 40 A. 

 

Stk. 6. Selskabet anses for at være moderselskab for datterselskabet, hvis selskabet direkte eller 

indirekte er aktionær i datterselskabet og koncernen har bestemmende indflydelse i datterselskabet 

efter § 31 C. Ved bedømmelsen af den bestemmende indflydelse medregnes stemmerettigheder 

m.v., som besiddes af personlige aktionærer og deres nærtstående, jf. ligningslovens § 16 H, stk. 6, 

eller af en fond eller trust stiftet af nærtstående m.v. eller af fonde eller trusts stiftet af disse. 

Tilsvarende medregnes stemmerettigheder m.v., som indehaves af selskabsdeltagere, med hvem 

moderselskabet har en aftale om udøvelse af kontrol, eller som indehaves af et selskab eller en 

forening m.v. som nævnt i ligningslovens § 2, stk. 1, 2. pkt. (transparent enhed), hvori 

moderselskabet deltager.  

 

Stk. 7. Ved moderselskabets indkomstopgørelse medregnes den del af datterselskabets indkomst, 

der svarer til den gennemsnitlige direkte eller indirekte andel af datterselskabets samlede 

aktiekapital, som moderselskabet har ejet i indkomstperioden. Der medregnes dog kun indkomst 

optjent af datterselskabet i den del af moderselskabets indkomstår, hvor koncernen har 

bestemmende indflydelse i datterselskabet. 

 

Stk. 8. Ved afståelse af datterselskabets aktiver og passiver, der er erhvervet eller oparbejdet, før 

koncernen fik bestemmende indflydelse i datterselskabet, skal handelsværdien på det tidspunkt, 

hvor koncernen fik kontrol over datterselskabet, anvendes i stedet for anskaffelsessummen. § 4 A, 

stk. 1, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Når datterselskabet opfylder betingelserne i stk. 

1 uden at have opfyldt dem i det forudgående indkomstår, anses aktiverne for afskrevet med de 

udenlandske skattemæssige afskrivninger i de forudgående indkomstår, dog finder stk. 4, 4. pkt., 
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tilsvarende anvendelse. Genvundne afskrivninger kan højst udgøre det beløb, hvormed summen af 

afskrivninger foretaget i år under beskatning efter denne bestemmelse overstiger det faktiske 

værditab efter det tidspunkt, hvor koncernen fik kontrol over datterselskabet. 1.-4. pkt. gælder kun, 

hvis fortjeneste og tab på de pågældende aktiver og passiver ikke i forvejen medregnes ved den 

danske indkomstopgørelse. Sker der en overdragelse til et andet selskab, hvor det modtagende 

selskab efter udenlandske regler indtræder i datterselskabets anskaffelsessummer og 

anskaffelsestidspunkter og moderselskabet efter overdragelsen fortsat er moderselskab for det 

modtagende selskab med samme direkte eller indirekte ejerandel, medregnes fortjeneste og tab 

ikke ved den danske indkomstopgørelse.  

 

Stk. 9. Ved moderselskabets indkomstopgørelse medregnes datterselskabets fremførte underskud. 

Tilsvarende gælder underskud, der er overført fra andre selskaber som led i en sambeskatning eller 

andet regelsæt, hvorved underskud kan overføres. Datterselskabets fremførte og overførte 

underskud kan dog højst medregnes med et beløb svarende til underskuddet opgjort efter danske 

regler. Ligningslovens § 33 H finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår moderselskabets egne 

underskud, der ikke kan modregnes i datterselskabets indkomst.  

 

Stk. 10. Hvis moderselskabet direkte eller indirekte nedbringer sin ejerandel i datterselskabet, skal 

der ved bedømmelsen af, om moderselskabet skal medregne datterselskabets indkomst, og ved 

moderselskabets indkomstopgørelse medregnes den indkomst, som datterselskabet ville have 

oppebåret, hvis det havde afstået samtlige aktiver og passiver omfattet af kursgevinstloven og 

aktieavancebeskatningsloven til handelsværdien på samme tidspunkt, dog højst et beløb 

forholdsmæssigt svarende til den nedbragte ejerandel. På samme måde medregnes skattemæssige 

hensættelser i datterselskabet. I indkomst efter 1. og 2. pkt. fradrages den skattepligtige indkomst, 

som moderselskabet medregner efter aktieavancebeskatningslovens § 17 som følge af 

aktieoverdragelsen, idet fradraget dog ikke kan overstige indkomsten efter 1. og 2. pkt. 1. og 2. pkt. 

finder ikke anvendelse, hvis moderselskabet fortsat er moderselskab for datterselskabet. Der sker 

dog en forholdsmæssig beskatning, i det omfang moderselskabets ejerandel nedbringes. 1. og 2. 

pkt. finder ikke anvendelse, hvis aktierne direkte eller indirekte overdrages til en nærtstående, som 

omfattes af ligningslovens § 16 H, eller til et sambeskattet selskab, jf. § 31. Den nærtstående 
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henholdsvis det sambeskattede selskab indtræder i moderselskabets anskaffelsessummer og -

tidspunkter efter stk. 8. Der sker dog en forholdsmæssig beskatning, i det omfang ejerandelen 

nedbringes.  

 

Stk. 11. Der gives nedslag for datterselskabets danske og udenlandske skatter efter ligningslovens § 

33, stk. 1 og 7. Der gives nedslag for de skatter, som datterselskabet ville betale, hvis det blev 

beskattet efter et territorialprincip svarende til princippet i § 8, stk. 2. Hvis moderselskabet ved 

indkomstopgørelsen skal medregne fortjeneste på aktiver og passiver efter stk. 10, gives der nedslag 

for den skat, som datterselskabet kunne være pålignet af fortjeneste på aktivet eller passivet, hvis 

det var afstået på samme tidspunkt. Nedslaget efter 3. pkt. kan dog ikke overstige den danske skat 

på indkomst efter stk. 10, 1. pkt. Der gives nedslag vedrørende skattemæssige hensættelser efter 

stk. 10 på tilsvarende måde som efter 3. og 4. pkt.  

 

Stk. 12. Skatterådet kan fastsætte bestemmelser om udfærdigelse af regnskab for udenlandske 

selskaber. Er betingelserne for CFC-beskatning kun opfyldt i en del af moderselskabets indkomstår, 

aflægges der regnskab for datterselskabets virksomhed for denne periode.  

 

Stk. 13. Hvis et moderselskab har betalt skat af et udenlandsk datterselskabs indkomst for et 

indkomstår efter denne bestemmelse, kan denne skat modregnes i moderselskabets øvrige skatter 

i et senere indkomstår, i det omfang summen af datterselskabets betalte skatter som nævnt i stk. 

11 og den betalte skat som følge af denne bestemmelse overstiger summen af den danske skat af 

datterselskabets indkomst for de pågældende og mellemliggende indkomstår. Beløb, der ikke kan 

rummes i moderselskabets øvrige skatter, udbetales kontant. De 3 indkomstår, der ligger forud for 

det første indkomstår, hvor datterselskabet opfylder betingelserne i stk. 1, kan medregnes i 

opgørelsen efter 1. pkt. Dette stykke finder kun anvendelse, hvis koncernen i hele perioden har 

bestemmende indflydelse i datterselskabet, jf. stk. 6. 
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8.2 Bilag 2, Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli 2016, Artikel 7  

1. Et skattesubjekts medlemsstat behandler en enhed eller et fast driftssted, hvis overskud ikke er 

skattepligtigt eller er skattefritaget i den pågældende medlemsstat, som et kontrolleret udenlandsk 

selskab, hvis følgende betingelser er opfyldt:  

a) skattesubjektet har, hvis der er tale om enhed, selv eller sammen med sine tilknyttede 

selskaber en direkte eller indirekte interesse på mere end 50 % af stemmerettighederne eller 

ejer direkte eller indirekte mere end 50 % af kapitalen eller har ret til at modtage mere end 

50 % af overskuddet i denne enhed, og  

b) den reelle selskabsskat, som enheden eller det faste driftssted har betalt af sit overskud, er 

lavere end forskellen mellem den selskabsskat, der ville være blevet pålagt enheden eller 

det faste driftssted i henhold til det gældende selskabsskattesystem i skattesubjektets 

medlemsstat, og den reelle selskabsskat, som enheden eller det faste driftssted har betalt af 

sit overskud.  

I forbindelse med første afsnit, litra b), tages et kontrolleret udenlandsk selskabs faste driftssted, 

som ikke er skattepligtigt eller er skattefritaget i det kontrollerede udenlandske selskabs 

jurisdiktion, ikke i betragtning. Endvidere forstås ved selskabsskat, som ville være blevet pålagt i 

skattesubjektets medlemsstat, den selskabsskat, som beregnes i henhold til reglerne i 

skattesubjektets medlemsstat.  

 

2. Hvis en enhed eller et fast driftssted behandles som et kontrolleret udenlandsk selskab i henhold 

til stk. 1, skal medlemsstaten i skattegrundlaget medregne følgende:  

a) enhedens ikkeudloddede indkomst eller indkomst fra det faste driftssted, der stammer fra 

følgende kategorier:  

i. renter eller anden indkomst fra finansielle aktiver  

ii. royalties eller anden indkomst fra intellektuelle ejendomsrettigheder  

iii. dividende og indkomst fra afhændelse af andele  

iv. indkomst fra finansiel leasing  

v. indkomst fra forsikrings- og bankvirksomhed samt anden finansiel virksomhed  
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vi. indkomst fra faktureringsselskaber, der opnår indkomst fra salg og tjenesteydelser 

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

bidrager med ingen eller ringe økonomisk værdi.  

Dette litra finder ikke anvendelse, når det kontrollerede udenlandske selskab viderefører en 

væsentlig økonomisk aktivitet, der understøttes af personale, udstyr, aktiver og lokaler, som det 

fremgår af de relevante faktiske forhold og omstændigheder.  

Hvis det kontrollerede udenlandske selskab er hjemmehørende eller beliggende i et tredjeland, der 

ikke er part i EØS-aftalen, kan medlemsstaterne beslutte at undlade at anvende foregående afsnit,  

eller  

b) enhedens ikkeudloddede indkomst eller indkomst fra faste driftssteder, der hidrører fra 

arrangementer, der ikke er reelle, og som udelukkende er oprettet med det hovedformål at 

opnå en skattefordel.  

I forbindelse med dette litra betragtes et arrangement eller en serie af arrangementer som 

ikkereelle, i det omfang enheden eller det faste driftssted ikke ville eje aktiverne eller ikke ville have 

påtaget sig den risiko, der genererer alle eller dele af dens indkomst, hvis den ikke havde været 

kontrolleret af et selskab, hvor de ledelsesopgaver, som vedrører disse aktiver og risici, varetages 

og er medvirkende til skabelsen af den kontrollerede enheds indkomst.  

 

3. Hvis et skattesubjekts skattegrundlag efter reglerne i en medlemsstat beregnes i henhold til stk. 

2, litra a), kan medlemsstaten vælge ikke at behandle en enhed eller et fast driftssted som et 

kontrolleret udenlandsk selskab i henhold til stk. 1, hvis en tredjedel eller mindre af den indkomst, 

der tilfalder enheden eller det faste driftssted, falder ind under en af kategorierne i stk. 2, litra a).  

Hvis et skattesubjekts skattegrundlag efter reglerne i en medlemsstat beregnes i henhold til stk. 2, 

litra a), kan medlemsstaten vælge ikke at behandle finansielle selskaber som kontrollerede 

udenlandske selskaber, hvis en tredjedel eller mindre af enhedens indkomst fra kategorierne i stk. 

2, litra a), hidrører fra transaktioner med skattesubjektet eller dets tilknyttede selskaber.  

 

4. Medlemsstaterne kan undtage en enhed eller et fast driftssted fra anvendelsesområdet for stk. 

2, litra b),  
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a) med et regnskabsmæssigt overskud på højst 750 000 EUR og ikkedriftsmæssige indtægter 

på højst 75 000 EUR eller  

b) hvis regnskabsmæssige overskud udgør højst 10 % af enhedens eller det faste driftssteds 

driftsomkostninger for den pågældende skatteperiode.  

I forbindelse med første afsnit, litra b), må driftsomkostningerne ikke omfatte omkostninger til 

varer, der sælges uden for det land, hvor enheden er skattemæssigt hjemmehørende, eller hvor det 

faste driftssted er beliggende, og betalinger til tilknyttede selskaber.  

 

8.3 Bilag 3, Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli 2016, Artikel 8  

1. Hvis artikel 7, stk. 2, litra a), finder anvendelse, beregnes den indkomst, der medregnes i 

skattesubjektets skattegrundlag, i overensstemmelse med selskabsskattereglerne i den 

medlemsstat, hvor skattesubjektet er skattemæssigt hjemmehørende eller beliggende. Enhedens 

eller det faste driftssteds tab medregnes ikke i skattegrundlaget, men kan fremføres i henhold til 

national ret og tages med i beregningen i efterfølgende skatteperioder.  

 

2. Hvis artikel 7, stk. 2, litra b), finder anvendelse, begrænses den indkomst, der skal medregnes i 

skattesubjektets skattegrundlag, til de beløb, der genereres gennem aktiver og risici, som knytter 

sig til de ledelsesopgaver, der varetages af det kontrollerende selskab. Henføringen af det 

kontrollerede udenlandske selskabs indkomst beregnes i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet.  

 

3. Den indkomst, der skal medregnes i skattegrundlaget, beregnes i forhold til skattesubjektets 

interesser i enheden som defineret i artikel 7, stk. 1, litra a).  

 

4. Indkomsten medregnes i den skatteperiode for skattesubjektet, hvor enhedens skatteår ophører.  

5. Hvis enheden udlodder overskud til skattesubjektet, og dette udloddede overskud medregnes i 

skattesubjektets skattepligtige indkomst, fradrages de indkomstbeløb, som tidligere var medregnet 

i skattegrundlaget i henhold til artikel 7, i skattegrundlaget, når den skyldige skat beregnes for det 

udloddede overskud, for at sikre, at der ikke sker dobbeltbeskatning.  
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6. Hvis skattesubjektet afhænder sine interesser i enheden eller i den virksomhed, der udøves af det 

faste driftssted, og dele af provenuet fra afhændelsen, som tidligere var medregnet i 

skattegrundlaget i henhold til artikel 7, fradrages det pågældende beløb i skattegrundlaget ved 

beregningen af den skyldige skat af dette provenu, for at sikre, at der ikke sker dobbeltbeskatning.  

7. Skattesubjektets medlemsstat giver mulighed for at fradrage den skat, som enheden eller det 

faste driftssted har betalt, i skattesubjektets skattetilsvar i det land, hvor det har sit skattemæssige 

hjemsted eller er beliggende. Fradraget beregnes i overensstemmelse med national ret.  

 

8.4 Bilag 4, LBKG 2019-08-08 nr. 806, LL § 33  

Stk. 1. Skat, der er betalt til fremmed stat, til Grønland eller til Færøerne og opkrævet af indkomst 

fra kilder dér, det være sig ved direkte påligning eller ved indeholdelse, kan fradrages i de 

indkomstskatter til stat og kommune, der skal svares af denne indkomst i Danmark. Fradragsbeløbet 

skal dog ikke kunne overstige den del af den samlede danske skat, der efter forholdet mellem den i 

fremmed stat, i Grønland eller på Færøerne beskattede del af indkomsten og hele den i Danmark 

beskattede indkomst falder på førstnævnte del af indkomsten. 

 

Stk. 2. Såfremt der med den fremmede stat, med Grønland eller med Færøerne er indgået en 

overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning, skal der dog ikke gives fradrag for et større 

skattebeløb end det, som denne stat, Grønland eller Færøerne efter overenskomsten har et 

ubetinget krav på at oppebære. 

 

Stk. 3. Når et indskydende selskab, der er hjemmehørende her i landet, i forbindelse med fusion, 

spaltning eller tilførsel af aktiver overdrager aktiver i et fast driftssted eller faste ejendomme, som 

er beliggende i en anden stat, der er medlem af Den Europæiske Union, til et modtagende selskab, 

der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, nedsættes den danske beskatning ved 

overdragelsen. Den danske beskatning nedsættes efter stk. 1 og 2 eller efter reglerne i 

dobbeltbeskatningsoverenskomsten med den medlemsstat, hvor det faste driftssted eller den faste 

ejendom er beliggende, med den skat, som denne medlemsstat kunne have pålignet overskud eller 

kapitalvinding i det faste driftssted eller den faste ejendom ved overdragelsen, såfremt fusionen, 

spaltningen eller tilførslen ikke var omfattet af direktiv 2009/133/EF. 
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Stk. 4. 610 Når et indskydende selskab, der er hjemmehørende i udlandet, og som ved beskatningen 

her i landet anses for at være en transparent enhed, i forbindelse med fusion, spaltning, tilførsel af 

aktiver eller aktieombytning overdrager aktiver og passiver til et modtagende selskab, der er 

omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 2009/133/EF, nedsættes den 

danske beskatning ved overdragelsen. Den danske beskatning nedsættes efter stk. 1 og 2 eller efter 

reglerne i dobbeltbeskatningsoverenskomsten med den relevante medlemsstat med den skat, som 

denne medlemsstat kunne have pålignet overskud eller kapitalvinding i det indskydende selskab ved 

overdragelsen, såfremt selskabet ikke var omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 

i direktiv 2009/133/EF. 

 

Stk. 5. Hvis et selskab eller forening mv. efter selskabsskattelovens § 5, stk. 7 og 8, ved 

indkomstopgørelsen skal medregne fortjeneste på aktiver og passiver, nedsættes den danske skat 

efter stk. 1 og 2 eller efter reglerne i dobbeltbeskatningsoverenskomsten med den skat, som den 

pågældende stat, Grønland eller Færøerne kunne have pålignet overskud eller kapitalvinding i et 

fast driftssted eller en fast ejendom, såfremt det faste driftssted eller den faste ejendom var afstået 

på samme tidspunkt. 

 

Stk. 6. Hvis en person efter kildeskattelovens § 10, stk. 1, ved indkomstopgørelsen skal medregne 

fortjeneste på aktiver, nedsættes den danske skat efter stk. 1 og 2 eller efter reglerne i 

dobbeltbeskatnings-overenskomsten med den skat, som den pågældende stat, Grønland eller 

Færøerne kunne have pålignet overskud eller kapitalvinding i et fast driftssted eller en fast ejendom, 

såfremt det faste driftssted eller den faste ejendom var afstået på samme tidspunkt. 

 

Stk. 7. Skat betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland af sambeskattede selskaber, der ikke 

er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, kan alene fradrages i den danske skat efter stk. 1. 

Danske skatter, som er opkrævet hos sambeskattede udenlandske selskaber efter 

selskabsskattelovens § 2, medregnes i de udenlandske skatter efter 1. pkt. Reglerne i eventuelle 

dobbeltbeskatningsoverenskomster anvendes ikke. Indgår flere selskaber, som er hjemmehørende 

i samme land, i sambeskatningen, opgøres disse selskabers indkomst samlet. Den samlede 

indkomstopgørelse efter 4. pkt. omfatter tillige danske selskabers faste driftssteder, som er 
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beliggende i samme land, og som indgår i sambeskatningen, når der lempes for overskud i de faste 

driftssteder efter creditmetoden. Vælger et sambeskattet selskab, der har haft underskud, som er 

fradraget i andre selskabers skattepligtige indkomst, og som ikke modsvares af senere års overskud, 

at undlade at udnytte samtlige sine fradragsmuligheder ved indkomstopgørelsen til fremmed stat, 

Færøerne eller Grønland, medregnes den herved forøgede udenlandske skattebetaling for det 

pågældende indkomstår ikke ved beregningen efter stk. 1. 

 

Stk. 8. Stk. 1 gælder ikke med hensyn til lønindkomst, der er omfattet af § 33 A eller af 

sømandsbeskatnings-lovens §§ 5-8. 

 

Stk. 9. Fragtskat betalt til en fremmed stat, som overstiger den danske skat, der falder på 

indkomsten fra den fremmede stat, jf. stk. 1, 2. pkt., kan fremføres til fradrag i skatten i de følgende 

indkomstår. En fremført fragtskat, jf. 1. pkt., kan kun fradrages i et senere år i det omfang, den med 

tillæg af den i dette år betalte fragtskat ikke overstiger den danske skat, der i dette år falder på den 

udenlandske indkomst. Som fragtskat anses skat på bruttofortjenesten ved international skibstrafik. 

 

8.5 Bilag 5, LBKG 2019-08-08 nr. 806, LL § 33 F 

Stk. 1 Ved beregning af den maksimale nedsættelse af dansk skat, enten i henhold til reglerne i 

ligningslovens § 33 eller i henhold til bestemmelserne i en med fremmed stat, med Grønland eller 

Færøerne indgået overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning, skal der ved opgørelsen af den 

indkomst, der oppebæres fra udlandet, fratrækkes de udgifter, der anses for at vedrøre sådan 

indkomst, jf. dog stk. 3. 

 

Stk. 2. Udgifter, der ikke kan henføres til enten den danske eller den udenlandske indkomst, skal 

fordeles efter forholdet mellem den danske og den udenlandske bruttoindkomst, jf. dog stk. 3. 

Stk. 3. Såfremt en eksportør yder lån til sin aftager i forbindelse med kreditsalg af varer mv., skal 

renteudgifter mv. som nævnt i § 5, stk. 1, i forbindelse hermed ikke fragå ved opgørelsen af den 

udenlandske indkomst. 
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9 Forkortelser  

 

CFC  Controlled Foreign Company  

CSR  Corporate Social Responsibility 

CUP metode   Comparable Uncontrolled Price Method 

DBO  Dobbeltbeskatningsoverenskomst  

EU   Den Europæriske Union 

EUR   Euro  

F.eks.   For eksemple  

Ift.   I forhold til  

KSL   Kildeskatteloven  

LL   Ligningsloven  

OECD   Organisation for Economic Co-operation and Development 

SEL   Selskabsskatteloven  

SL  Statsskatteloven 

TP  Transfer Pricing   
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