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Abstract  

On 3 June 2021, the Danish CFC rules were changed by Lov nr. 1180 of 08-06-2021. This included, among other 

things, an extension of the CFC-income definition to include income from intellectual property and a partial 

substance test was introduced in Danish applicable law. The change of the Danish law is based on the Anti-Tax 

Avoidance Directive's minimum requirements within, among other things, the CFC area, which aims to ensure 

more uniformity among the Member States' national legislation. The purpose of the Directive is to prevent 

international tax avoidance, which the minimum requirements ensure, by ensuring that companies that benefit 

from the internal market where they generate profits, pay tax on the profits within the EU, where the income is 

generated. This thesis investigates the interpretation of Article 7 of the Directive which addresses the conditions 

of the CFC area. 

This thesis investigates the extension of the CFC income definition to include income from intellectual property. 

The thesis finds that this extension of the CFC income definition in Danish law is expected to present challenges 

for companies, as sufficient guidelines have not been provided by either the national or international authorities. 

This thesis furthermore investigates the partial substance test that has been introduced into Danish law by Lov nr. 

1180 of 08-06-2021, with a focus on what the partial substance test entails and which meaning it has on Danish 

law. The thesis finds that the partial substance test is interpreted in accordance with the EU law concept of 

abuse, which includes artificial arrangements without any economic or commercial justification. In addition, the 

European Court of Justice has provided further guidance on what constitutes an artificial arrangement in recent 

cases.  

Furthermore, the thesis investigates the differences and similarities between Article 7 of the Anti-Tax Avoidance 

Directive and Selskabsskattelovens § 32 after passing Lov nr. 1180 of 08-06-2021. The thesis finds that in 

Danish law there are some differences in relation to the Anti-Tax Avoidance Directive which are necessary to 

secure the Danish tax base. This ends up in an assessment of the Ministry of Taxation's arguments for necessity. 

The thesis finds that it has been necessary to deviate from the Anti-Tax Avoidance Directive and that other 

countries have also modified the minimum requirements when implemented these into their national law.  

Finally, the loss proposed by the Danish Ministry of Taxation means it will cost the Danish state if a substantial 

exemption of all CFC income was introduced as well as the estimated resource consumption for the tax 

administration after the implementation of Lov nr. 1180 of 08-06-2021 is discussed. The thesis also finds that the 

partial substance test rather than the Directive's substance exemption is a necessity to secure the Danish tax base 
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and that its interpretation is in accordance with the EU law concept of abuse. Furthermore, the thesis finds that 

the estimated resource consumption seems underestimated compared with the Danish Tax Administration's total 

budget from the Danish Finance Act. 
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AL   Afskrivningslovens  

ATAD    Anti-Tax Avoidance Directive 
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CFC    Controlled foreign company 

DBO   Dobbeltbeskatningsoverenskomst 

EU    European Union 

Ibid.    Ibidem/ det samme sted 

L 28  Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af 

dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud 

(EF voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. 

L 28 B  Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af 

dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud 

(EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love  

L 48 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, 

skatteindberetningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. 

OECD    The Organisation for Economic Co-operation and Development 

SEL    Selskabsskatteloven 

TEUF    Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde 
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1 Præsentation af emne og metode 

1.1 Præsentation  

Skattespekulation er de seneste år et omdiskuteret emne blandt politikere og den almene borger. Udtrykket 

anvendes om den manglende sammenhæng mellem selskabers aktiviteter og den tilsvarende beskatning1. I 

relation til skattespekulation dukker begreber som skatteundgåelse, skatteunddragelse og ikke mindst aggressiv 

skatteplanlægning op. Alle er centrale elementer for diskussionen, eftersom store internationale selskaber 

indretter sig på en sådan måde, så de betaler så lidt som muligt i skat2.  

Til trods for at begreberne skatteudskydelse, skatteundgåelse, skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning 

alle er centrale diskussionen, har de hver især vidt forskellig betydning for diskussionen. Skatteudskydelse er når 

beskatning af et udenlandsk datterselskabs indkomst i aktionærens domicilland udskydes indtil det tipspunkt, 

hvor det udenlandske datterselskab udlodder udbytte til dets aktionær, såfremt der ikke forefindes Controlled 

Foreign Company (”CFC”) regler. Skatteundgåelse er når fysiske og juridiske personer tilstræber at opnå 

skattefordele inden for lovgivningens rammer ved at investering via et udenlandsk datterselskab3. Modsætningen 

hertil er skatteunddragelse, hvor fysiske og juridiske personer anvender midler der ikke er i overensstemmelse 

med gældende ret, samt skattesvig, hvor skatteunddragelse har en sådan karakter, at det udløser et strafansvar4. 

Den retslige problematik ved skatteundgåelse er selve håndteringen af fysiske og juridiske personer anvender 

kompleksiteten af de retslige regler til at minimere skattebetalingen, ved blandt andet at placere mobile 

indkomster i udlandet for at opnå skattemæssige fordele5. Problematikken skyldes aggressiv skatteplanlægning, 

hvor fysiske og juridiske personer anvender kompleksiteten af international såvel som national ret til at opnå 

 
1 Paolo Piantavigna: World Tax Journal, 2017  
2 Aage Michelsen, Lærebog om indkomstskat, 2019, s. 13 
3 Peter Koerver Schmidt, Dansk CFC-beskatning, 2013, s. 33 
4 Ibid. 
5 Lovforslagets almindelige bemærkninger L89 (2020/2021), afsnit 2.1.1 

Det første kapitel sætter rammerne for denne afhandling, som starter med en 

præsentation af forfatterens valg af emne, problemformulering, afgrænsning samt 

synsvinkel. Endvidere behandler kapitlet afhandlingens valg af den bagvedliggende 

teori og metode, som anvendes til at besvare den fremsatte problemformulering. 
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skattefordele, der ikke kan dømmes ulovlige, men som fremstår urimelige6. Aggressiv skatteplanlægning består 

i, at selskaber nedbringer deres skattepligtige indkomst gennem ordninger, som er lovlige, men strider imod 

lovgivningens hensigt. Aggressiv skatteplanlægning omfatter med andre ord udnyttelse af smuthuller i et 

skattesystem og mismatch mellem skattesystemerne7. Selskaber gør brug af aggressiv skatteplanlægning når de 

blandt andet placerer mobil indkomst i udenlandske datterselskaber hjemmehørende i lande, hvor de lokale 

regler medfører en lavere eller eventuel ingen beskatning8.   

Konsekvensen af aggressiv skatteplanlægning er, at stater har tabt betydelige skatteindtægter, som følge af 

minimeringen af skattebetaling9. De skattemæssige konsekvenser har været medvirkende til et initieret globalt 

samarbejde, hvor et af de mest skelsættende projekter, med betydelig betydning på skatteområdet, er 

Organisation for Economic Co-operation and Developments (”OECD”) Base erosion and profit shifting 

(”BEPS”). BEPS blev lanceret i 2013, hvor det sidenhen har gjort et betydeligt arbejde for at takle adfærd fra 

multinationale selskaber, der kan resultere i lavere skatter. BEPS-pakken består af 15 action points, der består af 

faktorer som ruster regeringer med nationale og internationale regler og instrumenter til at imødegå 

skatteundgåelse. I samme ombæring skal BEPS være med til at sikre, at overskuddet beskattes, hvor økonomiske 

aktiviteter der genererer overskuddet, udføres, og hvor værdien skabes10. Grundet BEPS-projektet anerkendte 

EU behovet for sådanne regler, hvilket resulterede i at EU vedtog et skatteundgåelsesdirektiv, Anti-Tax 

Avoidance Directive (”ATAD”)11. ATAD indeholder krav til medlemsstaterne om implementering af regler, der 

skal modvirke aggressiv skatteplanlægning og skatteundgåelse12. ATAD blev vedtaget den 12. juli 201613, hvor 

det fremgår, at medlemsstaterne havde til og med den 31. december 2018 til at implementere direktivets 

bestemmelser i national ret, hvor reglerne skulle være gældende senest fra den 1. januar 201914. 

Implementeringsfristen af CFC-minimumskravene for medlemsstaterne, har Danmark ikke kunne leve op til, da 

bestemmelserne for CFC først blev vedtaget den 3. juni 2021. Det skyldes primært store ændringer og 

vanskeligheder ved fortolkningen af lovforslagets faktiske indhold og afgrænsning. Derudover er lovforslaget 

løbende i processen blevet beskrevet som et angreb på dansk erhvervsliv, hvor kritikken om overimplementering 

 
6 Skatteministeriet: Folketinget skærper regler mod aggressiv skatteplanlægning, 2021 
7 Europæisk semester temablad, Begrænsning af aggressiv skatteplanlægning, 2017 
8 Europa Parlamentet, Skatteundgåelse vs. Skatteunddragelse, 2015 
9 Skatteministeriet, Arbejdet med Panama Papers afslører skattepligtige beløb for næsten 1 milliard, 2021 
10 OECD, BEPS Actions 
11 Council Directive (EU) 2016/1164 of 12 July 2016  
12 Schmidt, Peter Koerver & Bundgaard, Jakob, SR-Skat, 2016 
13 Council Directive (EU) 2016/1164 of 12 July 2016 
14 Schmidt, Peter Koerver & Bundgaard, Jakob, SR-Skat, 2016 
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af EU-regler var central. Disse elementer har været en essentiel grund til, at det danske lovforslag er blevet udsat 

ad flere omgange inden vedtagelsen den 3. juni 202115.  

Den 3. oktober 2018 fremsatte den tidligere regering det oprindelige lovforslag, L 28, om implementeringen af 

det samlede direktiv16. Efter den daværende regering havde fremsat lovforslaget, blev det vurderet, at det var 

nødvendigt at forstå den fulde virkning af de foreslåede ændringer til CFC-beskatning17. Derved blev L 28 opdelt 

i to, L 28 A og L 28 B, således L 28 B kun vedrørte implementering af bestemmelserne i 

skatteundgåelsesdirektivet om CFC-beskatning18. Dette lovforslag blev aldrig vedtaget som følge af 

folketingsvalget i 2019, hvilket medførte at Danmark ikke levede op til implementeringsfristen for 

bestemmelserne om CFC-beskatning i ATAD. Den manglende efterlevelse af ATADs implementeringsfrist 

medførte, at Europa-Kommissionen indledte en traktatkrænkelsesprocedure mod Danmark19.  

Den nye regering fremsatte den 6. november 2019 ændringerne til CFC-bestemmelserne på ny ved L 48, som 

grundlæggende indeholdte det samme som det tidligere lovforslag, L 28 B. Det fremsatte lovforslag, L 48, blev 

ligeledes mødt med kritik fra det danske erhvervsliv, da de foreslåede ændringer ville medføre store udfordringer 

og en stigende administrativ byrde for de danske selskaber, der endnu ikke havde klarhed over reglernes 

endelige udformning20. Som følge af covid-19 situationen, udsatte regeringen behandlingen af lovforslaget, som 

blev genfremsat som L 89. L 89 blev vedtaget den 3. juni 2021, ved Lov nr. 1180 af 08-06-2021 som blandt 

andet har medført væsentlige ændringer i selskabsskattelovens (”SEL”) §32, herunder udvidelsen af CFC-

indkomstbegrebet (”CFC-begrebet”) til at omfatte anden indkomst fra immaterielle aktiver og indførelsen af en 

partiel substanstest.   

1.2 Problemformulering 

Afhandlingens grundlæggende formål er i en samlet fremstilling at analysere gældende dansk ret (de lege lata) i 

henhold til SEL § 32 efter vedtagelsen af Lov nr. 1180 af 08-06-2021 og de medførte justeringer af de danske 

CFC-indkomstbegrebet (”CFC-begrebet”). I den forbindelse vil afhandlingen have et særligt fokus på udvidelsen 

af CFC-begrebet til at indeholde anden indkomst af immaterielle aktiver og den partielle substanstest. Foruden 

dette vil afhandlingen komparativt identificere forskelle og ligheder mellem substansundtagelsen i SEL § 32 og 

ATAD, som vil ende ud i forfatterens vurdering af lovændringen på baggrund af de identificerede forskelle og 

ligheder. Afhandlingens komparative og vurderings element vil afslutningsvis ende ud i en diskussion af det 

 
15 Dansk Erhverv, CFC-lovforslaget, 2019 
16 Lovforslaget indeholdt alle seks områder som ATAD berører, i forbindelse med imødegåelsen af skatteundgåelse  
17 L 28 
18 L 28 B 
19 L 48 
20 L 48, Bilag 1 - Hørringsskema 
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provenu Skatteministeriets lagde op til det ville koste den danske stat, hvis de indførte substanstesten i 

direktivets ordlyd frem for den partielle substanstest. På baggrund heraf bliver afhandlingens 

problemformulering som følgende: 

Hvordan skal gældende ret i henhold til SEL § 32 efter vedtagelsen af Lov nr. 1180 af 08-06-2021 fortolkes med 

særligt fokus på anden indkomst fra immaterielle aktiver og den partielle substanstest og hvordan er 

substansundtagesen indført i dansk gældende ret i forhold til ATAD med fokus på de bagvedliggende argumenter 

for indførsel af den partielle substanstest? 

1.3 Afgrænsning  

CFC-reglerne er værnsregler, der overordnet skal hindre, at selskaber kan opnå skatteudskydelse eller 

skatteundgåelse, ved at placere mobile indkomster i udenlandske datterselskaber hjemmehørende i lande, hvor 

de kan opnå skattemæssige fordele, da lokale regler indebærer lav eller eventuel ingen beskatning21. 

Genstandsfeltet for denne afhandling vil primært være ”indkomst fra immaterielle aktiver”, hvor andre typer af 

CFC-indkomst vil blive berørt, men ikke behandlet yderligere. Ligeledes vil den partiel substanstest også være 

en del af referencerammen for denne afhandling.  

Afhandlingen vil ikke behandle selve beregningen af CFC-indkomst, eftersom afhandlingens formål er at belyse 

hvad er gældende ret i henhold til selskabsskattelovens §32 efter vedtagelsen af Lov nr. 1180 af 08-06-2021 med 

særligt fokus på substanstest og indkomst fra immaterielle aktiver. Dette betyder dermed, at den mere 

regnskabstekniske gennemgang af de vedtaget ændringer ikke vil være en del af afhandlingens fokus.  

I forbindelse med kapitel 2 om ATAD afgrænses til betingelserne i ATADs artikel 7, hvilket betyder at artikel 8 

kun kort vil blive berørt og dermed ikke vil blive inddraget yderligere. Ligeledes vil der i forbindelse med 

analysen af anden indkomst fra immaterielle aktiver i kapitel 3 afgrænses til udvalgte immaterielle aktiver, som 

genererer anden indkomst. Her vil der afgrænses til knowhow og patenter, som begge klassificeres om værende 

CFC-indkomst22.  

 
21 Peter Koerver Schmidt, Dansk CFC-beskatning, 2013, side 20 & Michelsen, Aage, Lærebog om indkomstskat, 2019, s. 1190 
22 L89, Bilag 1 - høringsskema   
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1.4 Teori og juridisk metode 

1.4.1 Den retsdogmatiske metode 

I afhandlingen anvendes den retsdogmatiske metode, som har til formål at udlede gældende ret (de lege lata) 

gennem beskrivelse, analyse og fortolkning23. Denne metode kræver en systematisering af almindeligt anvendte 

retskilder24. For at klarlægge gældende ret, SEL § 32 efter vedtagelsen af Lov nr. 1180 af 08-06-2021, i 

afhandlingen, vil analyse og fortolkninger af relevante retskilder samt relevant retspraksis på området være 

essentielle for at kunne konkludere på juridiske problemformulering.  

Den retsdogmatiske metode bliver anvendt til at belyse denne afhandlings juridiske problemformulering, hvilket 

betyder at den gældende ret vil være SEL § 32 efter vedtagelsen af Lov nr. 1180 af 08-06-2021. Eftersom SEL § 

32 efter vedtagelsen af Lov nr. 1180 af 08-06-2021 har medført en udvidelse af CFC-begrebet med anden 

indkomst fra immaterielle aktiver samt integreringen af den partielle substanstest, som vil være de primære 

elementer for denne afhandling.  

I afhandlingens juridiske problemformulering, ønsker forfatteren at undersøge, hvilken effekt inddragelsen af 

indkomst fra immaterielle aktiver i definitionen af CFC-beskatning samt inddragelsen af den partielle 

substanstest har fået for de danske gældende CFC-regler. Ligeledes ønsker forfatteren at undersøge forskelle og 

ligheder mellem dansk gældende ret og ATAD. Den komparative metode vil blive anvendt, da denne metode har 

til formål at sammenligne og analysere forskelle og ligheder mellem de netop vedtaget regler i Lov nr. 1180 af 

08-06-2021, og direktivets minimumskrav. Afslutningsvist ønsker forfatteren det estimerede provenu der lægges 

op til, det vil koste den danske stat, såfremt substansundtagelsen i direktivets ordlyd var indført fremfor den 

partielle substanstest. 

I forbindelse med afhandlingens fortolkning af den primære retskilde, SEL § 32 efter vedtagelsen af Lov nr. 

1180 af 08-06-2021, vil der anvendes en objektiv ordlydsfortolkning som suppleres med en subjektiv 

formålsfortolkning. Ved at gøre brug af den objektive ordlydsfortolkning, vil denne afhandling forholde sig til 

lovteksten, hvor bagvedliggende materiale udarbejdet før og under lovforslaget vil blive inddraget som 

subjektivt fortolkningsbidrag25. Der vil ligeledes indledningsvist blive foretaget en objektiv ordlydsfortolkning af 

ATAD. Det skal dog bemærkes, at der ikke offentliggøres forarbejder til EU-direktiver, hvorfor der vil blive 

benytte andre retskilder som subjektivt fortolkningsbidrag.  

 
23 Ruth Nielsen & Christina D. Tvarnø, Retskilder og retsteorier, 2008, s. 31 & Christina D. Tvarnø & Sarah Maria Denta, Få styr på 

metoden, 2015, s. 50-51 
24 Ruth Nielsen & Christina D. Tvarnø, Retskilder og retsteorier, 2008, s. 32 
25 Ibid. s. 239 
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1.4.2 Primære og sekundære retskilder 

Afhandlingens indsamlede data vil stamme både fra primære og sekundære kilder, som både vil bestå af 

nationale og internationale retskilder. Den internationale skatteret opdeles typisk i dimensioner; staters interne 

internationale skatteret, dobbeltbeskatningsoverenskomster og EU-skatteretten26. I denne afhandling anvendes og 

analyseres de to dimensioner; staters interne internationale skatteret og EU-skatteret, til brug for besvarelsen af 

den juridiske problemstilling.  

Den primære retskilde vil være national lovgivning, SEL § 32 efter vedtagelsen af Lov nr. 1180 af 08-06-2021, i 

form af lovtekst, forarbejder og de tilhørende bemærkninger og kommentarer. Denne lov har til formål at 

implementere ATADs CFC-bestemmelser, hvilket medfører at afhandlingen også tage afsæt i EU-retten 

herunder ATAD, som regulerer området for CFC-beskatning inden for EU27. Afhandlingens anvendelse af EU-

retten bero på, at EU-retten går forud for den nationale ret, ifølge princippet om at EU-retten har forrang. 

Princippet foreligger imidlertid uhjemlet i reguleringen, men er derimod fastslået adskillige gang i EU-

retspraksis28. Dette betyder med andre ord, at nationale bestemmelser i blandt andet dansk ret tilsidesættes, hvis 

der sker uoverensstemmelser mellem EU-retten og national ret. Dansk ret skal således fortolkes EU-konformt, 

hvilket kræver at den nationale instans, skaber en overensstemmelse mellem EU-retten og den nationale ret. 

Dette fortolkningsprincip støttes op af contra legem29, som medvirker at der ikke må ske fortolkning imod EU-

retten30. Til trods for nationale bestemmelser skal fortolkes EU-konformt, har medlemslandene ikke overdraget 

national lovgivning til EU-retten, men EU-rettens rolle i forhold til national ret er, at EU-retten bruges som 

fortolkningsbidrag til den nationale ret.  

EU-retten spiller således en stor central og kompleks rolle ved udformningen af medlemsstaternes skatteregler. 

EU-retten består både af primærregulering, som blandt andet udgøres af traktater31 samt almindelige 

retsprincipper og af bindende og ikke bindende sekundærregulering32, som blandt andet omfatter afgørelser og 

direktiver. EU-direktiver er medlemsstaterne forpligtet til at implementere i deres nationale lovgivning, dog 

overlades det til de nationale myndigheder at bestemme form og midler for gennemførelsen33. Inden for EU-

retten er der ingen rangorden mellem de forskellige retskilder, der er derimod et reguleringshierarki. Dette 

 
26 Peter Koerver Schmidt, International skatteret, 2015, s. 17 
27 ATAD 
28 Ruth Nielsen & Christina D. Tvarnø, Retskilder og retsteorier, 2008, s. 136-137 
29 Contra legem = Mod loven 
30 Ruth Nielsen & Christina D. Tvarnø, Retskilder og retsteorier, 2008, s. 138 
31 Peter Koerver Schmidt, International skatteret, 2015, s. 31 
32 TEUF art. 288.   
33 Ibid. 
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reguleringshierarki bevirker, at hjemmel i en EU-regulering ikke vægtes højere end hjemmel i EU-retspraksis, 

hvilket medvirker at begge former for hjemmel kan være afgørende for gældende ret.  

Vedtagelsen af ATAD den 12. juli 2016 har medførte krav til medlemsstaterne om implementering af regler, der 

skal modvirke aggressiv skatteplanlægning og skatteundgåelse, er grundlaget for de danske CFC-regler34. Dette 

medvirker at afhandlingen tager afsæt i ATAD som fortolkningsbidrag, hvilket sammenholdt med afhandlingens 

fokus på den partielle substanstest, anvendes en objektiv ordlydsfortolkning af bestemmelserne i ATADs artikel 

7 herunder substansundtagelsen i artikel 7, stk. 2, litra a, 2. afsnit35.   

EU-Domstolen har en dynamisk fortolkningsstil, der medfører at den i princippet er frigjort af sin tidligere 

retspraksis. Dette bevirker således at EU-Domstolen ikke praktiserer en ”stare decisis-doktrin”, hvilket 

medvirker at tidligere afgørelser ikke medfører at der opstår bindende fast praksis, som forpligter EU-

Domstolens ved efterfølgende afgørelser. Dette medvirker til at afhandlingen vil anvende ældre og nyere 

retspraksis ved analysen af fortolkningen af substansundtagelsen i gældende dansk ret.  

Yderligere vil forarbejderne til den for nylig vedtaget lov, Lov nr. 1180 af 08-06-2021 blive benyttet til at 

besvare afhandlingens juridiske problemformulering. Eftersom vedtagelsen af de nye regler i SEL§ 32 fornyeligt 

er blevet vedtaget ved Lov nr. 1180 af 08-06-2021, vil forarbejderne hertil blive brugt som subjektivt 

fortolkningsbidrag. Substantiv fortolkningsbidrag bruges, når ophavssubjektets (lovgivers) vilje inddrages, 

hvilket kommer til udtryk i forarbejderne36. Da der endnu ikke findes retspraksis i henhold til de nye regler i SEL 

§ 32, er den subjektive fortolkning essentiel for denne afhandling. Denne fortolkning afgøres tvivlsomme 

fortolkningsproblemer ved hjælp af udtalelser i lovens forarbejder37. Dette indebærer således at domstolene i 

dansk ret i vidt omfang benytter subjektiv fortolkning, hvilket medfører at forarbejdernes udgør en væsentlig 

retskilde ved fortolkning af loven38. Forarbejderne til en lov består af materiale, der dels produceres før der 

fremsættes lovforslag og dels der produceres under behandlingen af lovforslaget i Folketinget39.  

Lovforslag ledsages ved fremsættelsen i Folketinget af bemærkninger til lovforslaget, som deles i almindelige 

bemærkninger og specifikke bemærkninger. De almindelige bemærkninger giver en generel beskrivelse af 

baggrunden for lovforslaget samt hovedprincipperne i det fremsatte forslag, hvor de specifikke bemærkninger 

giver uddybende fortolkning til de enkelte paragraffer af tvivlsomme udtryk i lovteksten40. Ligesom 

 
34 Se dette kapitel, afsnit 1.1 
35 Se kapitel 2 
36 Ruth Nielsen & Christina D. Tvarnø, Retskilder og retsteorier, 2008, s. 83 
37 Ibid. s. 83 
38 Ibid. s. 83 
39 Ibid. s. 84 
40 Ibid. s. 85 
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forarbejderne bruges bemærkninger som substantiv fortolkningsbidrag, hvorfor domstolene i dansk ret i vidt 

omfang også benytter bemærkninger.  

Desuden vil der blive inddraget øvrige retskilder såsom faglige artikler, juridiske lærebøger samt rapporter fra 

OECD/BEPS som fortolkningsbidrag. Dette betyder endvidere at disse retskilder bruges som støtte til at forstå 

de først nævnte kilder41. 

1.5 Struktur 

Kapitel 1  Indledningsvist gives der en præsentation af afhandlingen, hvori problemformuleringen, 

afgrænsninger og valg af teorier og metoder ligeledes vil fremgå. 

Kapitel 2  Dernæst introduceres der overordnet til CFC-lovgivning og ATAD, med fokus på 

hovedelementerne til CFC-bestemmelserne. 

Kapitel 3 Herefter kigges der på udvidelsen af indkomstbegrebet, hvor den udarbejdede 

retsdogmatisk analyse af anden indkomst fra immaterielle aktiver fremgår. Herunder 

analyseres hvad anden udvidelsen af indkomstbegrebet til indkomst fra immaterielle 

aktiver indebærer samt hvordan det måles. 

Kapitel 4  Efterfølgende kigges der på den partielle substanstest, hvor den udarbejdede 

retsdogmatisk analyse af hvad en partiel substanstest indebærer samt hvilken betydning 

den partielle substanstest har fremgår. 

Kapitel 5  Næstefter analyseres substansundtagelsen af ATAD og dansk gældende ret komparativt 

med inddragelse af andre landes tilgang til implementeringen af CFC-bestemmelserne. 

Endvidere udarbejdes en vurdering af indførslen af den partielle substanstest i dansk 

gældende ret, hvor forfatterens overvejelser i forhold til om lovgivningen rammer er 

hensigtsmæssigt i overensstemmelse med CFC-reglernes bagvedliggende formål.   

Kapitel 6 Efter de førnævnte analyser, diskuteres det estimerede provenu som Skatteministeriet 

lægger op til, det vil koste den danske stat, såfremt substansundtagelsen i direktivets 

ordlyd var indført fremfor den partielle substanstest.  

Kapitel 7 Slutteligt vil det hele sammenfattes i afhandlingens konklusion, hvor afhandlingen 

sammenfattes og afhandlingens juridiske problemformulering besvares endeligt.  

 
41 Christina D. Tvarnø & Sarah Maria Denta, Få styr på metoden, 2015, s. 50 
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2 Introduktion til Anti-Tax Avoidance Directive 

 

 

 

 

 

2.1 Introduktion til grundlaget for CFC-beskatning 

I en skatteneutral verden har beskatning ingen indflydelse på de daglige beslutningerne i et selskab. 

Skatteneutralitet kan i teorien opnås på to måder; 1) hvis ingen lande pålagde skatter 2) hvis samtlige landes 

skatteregler var harmoniserede og umulige at omgå. I en sådan verden vil selskaber investere deres kapital der, 

hvor investeringen vil give det højeste afkast42. Dette vil medføre den perfekte allokering af kapitalen verden 

over, hvorfor skatteneutralitet vil resultere i en velfærdsgevinst til deling landene imellem43. Teorien om 

skatteneutralitet afspejler dog langt fra virkeligheden, eftersom de enkelte landes andel af velfærdsgevinst44 ikke 

vil være lige store, eksempelvis vil lavskattelande højest sandsynligt realisere et velfærdstab45.  

Da både skattesatserne og reglerne varierer fra land til land, er der et incitament for selskaberne til at foretage 

deres investering, hvor det skaber en skattemæssig fordel. Det betyder dermed, at selskaberne har mulighed for 

at placere deres investeringer, hvor det skattemæssigt er mest fordelagtigt for selskabet46.  

Som udgangspunkt bør det ikke have betydning for niveauet af beskatningen, om investeringen foretages i 

moderselskabets domicillandet eller i et udenlandsk datterselskabs domicilland, hvis moderselskabets 

domicilland beskatter ud fra globalindkomstprincippet, da beskatningen således vil ske af al indkomst uanset 

hvor i verden det hidrører47. Komparativt bygger nogle landes skattesystemer på globalindkomstprincippet, mens 

 
42 Dette er med antagelsen om at der ses bort fra lovgivningsmæssige restriktioner mv. Jf. Peter Koerver Schmidt, Dansk CFC-beskatning, 

2013, s. 53-54 
43 Ruth Mason, World Tax Journal, 2010, s. 126 et seq. & Peter Koerver Schmidt, Dansk CFC-beskatning, 2013, s. 53-54 
44 Som beskrives ved skatteneutralitet 
45 Sammenlignet med situationen beskrevet indledningsvist om skatteneutralitet 
46 Ruth Mason, World Tax Journal, 2010, s. 127 et seq. & Peter Koerver Schmidt, Dansk CFC-beskatning, 2013, s. 53-54 
47 Globalindkomstprincippet indebærer, at virksomheder beskattes at al deres indkomst, uanset hvor indkomsten hidrører i verden, hvorfor 

det ikke vil påvirke virksomhedens beslutning om investeringen skal foretages i domicillandet eller i et udenlandsk datterselskab, da de 

ikke vil blive påvirket af skattereglerne, da skattebyrden vil være den samme om de investerer i domicillandet eller via et udenlandsk 

datterselskab, jf. Peter Koerver Schmidt, Dansk CFC-beskatning, 2013, s. 54-55.  

I det følgende kapitel introduceres indledningsvis baggrunden for og formålet med 

indførslen af CFC-lovgivningen. Endvidere introduceres der til ATAD og dets 

grundlæggende betingelser. Hensigten er herved at skabe et fundament for en bedre 

forståelse for de bagvedliggende hensyn, som ligger til grund for CFC-lovgivningen 

og ATAD i almindelighed. Forståelsen for de bagvedliggende hensyn for CFC-

lovgivning og ATAD introduceres, da det er fordrende for afhandlingens videre 

forløb. 
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andre landes skattesystemer bygger på territorialprincippet, hvor det udelukkende er kilder fra det pågældende 

land, der beskattes48. Her er det værd at bemærke, at majoriteten hverken bygger udelukkende på 

globalindkomstprincippet eller territorialprincippet, men nærmere på en blanding af de to principper49.  

Grundet kombinationen af de to principper i de nationale skattesystemer, opstår der incitament for flere 

multinationale selskaber, som følge af deres placering i flere lande. Dette medfører, at de er behørige med flere 

forskellige skattesystemer, hvilket giver en vis frihedsgrad til at placere indkomst og aktiviteter, hvor 

skattefordelen er størst, således at skattebyrden reduceres (såfremt der er tale om lande, som beskatter selskabets 

indkomst lavere end beskatningen i moderselskabets domicilland)50.  

Incitamentet for at reducere skattebyrden i moderselskabets domicilland, hvor der investeres gennem et 

udenlandsk datterselskab hjemmehørende i lavskatteland, hviler primært på to forhold51.  

For det første anerkender næsten alle lande (hvis ikke alle), at alle selskaber udgør selvstændige skattesubjekter. 

Skattemæssigt betyder dette, at selskaberne skal anses for at være adskilt fra aktionærerne (herefter 

moderselskabet)52. Dette bevirker, at et udenlandsk datterselskab normalt vil være skattepligtigt i 

moderselskabets domicilland, hvis datterselskabet genererer indkomst som hidrører fra kilder i moderselskabets 

domicilland53. Hvis beskatningen sker ud fra territorialprincippet i moderselskabets domicilland, vil det således 

betyde, at den genererede indkomst i det udenlandske datterselskab ikke vil ende til beskatning i 

moderselskabets domicilland, før aktionærerne modtager udbytteudlodninger fra eller sælger aktierne i det 

udenlandske datterselskab54.  

Dette bevirker indledningsvist en skatteudskydelse, såfremt moderselskabets domicilland eksempelvis beskatter 

udbytte modtaget fra udenlandske datterselskaber. Hvis moderselskabets domicilland derimod ikke beskatter 

sådanne udnytter, da sådanne udbytter ifølge den nationale ret er undtaget, vil sådanne indkomster i sidste ende 

ikke blive beskattet i moderselskabets domicilland. Konsekvensen heraf vil dermed være, at beskatningen af 

indkomsten fra det udenlandske datterselskab vil være begrænset til den eventuelle skat, der bliver pålagt i det 

pågældende udenlandske datterselskabs domicilland, hvilket kan resultere i skatteunddragelse55 56. 

 
48 Territorialprincippet indebærer, at det kun er den indkomst der er genereret i et udenlandsk datterselskab som hidrører fra kilder i 

domicillandet, som beskattes i domicillandet, jf. Peter Koerver Schmidt, Dansk CFC-beskatning, 2013, s. 54-55. 
49 International Fiscal Association, Cross-border business restructuring, 2011, s. 21 
50 Europa-Kommissionen, Forslag til Rådets Direktiv (2016/0011), s. 9 & Peter Koerver Schmidt, International skatteret, 2015, s. 265. & 

s. 368   
51 OECD: Controlled Foreign Company Legislation, 1996, s. 15 & Peter Koerver Schmidt, Dansk CFC-beskatning, 2013, s. 55. 
52 OECD: Controlled Foreign Company Legislation, 1996, s. 10.   
53 Ibid.   
54 Ibid. s. 16.   
55 Peter Koerver Schmidt, Dansk CFC-beskatning, 2013, s. 56 
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For det andet giver det udelukkende kun skattemæssigt mening for moderselskaber at placere mobile og 

finansielle aktiver i et udenlandsk datterselskab, hvis beskatningen i det udenlandske datterselskabs domicilland 

er lavere end beskatningen i moderselskabets domicilland57 58.  

Ovenstående er de bagvedliggende hensyn, der ligger til grund for det internationale fokus kontrollerede 

datterselskaber i jurisdiktioner med et lavt skattetryk. Hvilket er grundlaget for at flere lande, heriblandt 

Danmark, har indført CFC-lovgivning.  

2.2 Formålet med CFC-lovgivning  

CFC-lovgivning er en af flere måder at imødegå skatteunddragelse og dermed reducere risikoen for udhuling af 

skattegrundlaget, som nationale stater kan implementere i deres nationale lovgivning59. Nogle forfattere i den 

internationale skatteretslige litteratur mener, at CFC-lovgivning er altafgørende for at sikre skattegrundlaget i 

højskattelandene60. Hvor andre er mere forsigtige og beskriver CFC-lovgivning som værende et eventuelt middel 

til at bekæmpe udhuling af skattegrundlaget61. 

Grundlæggende går CFC-reglerne ud på, at hindre koncernforbundne selskaber på tværs af landegrænserne at 

placere mobil indkomst i lande med lav beskatning. Reglerne skal være med til at sikre, at indkomsten beskattes 

i det land, hvor værdien skabes. Dette betyder, såfremt betingelserne for CFC-beskatning er opfyldt, skal 

moderselskabet til et udenlandsk datterselskab medregne en andel af det udenlandske datterselskabs indkomst i 

moderselskabets skattepligtige indkomst. Dette er til trods for, at det udenlandske datterselskab ikke har udloddet 

udbytte til moderselskabet. Foruden CFC-reglerne ville beskatningen af moderselskabet i de fleste tilfælde blive 

udskudt til tidspunktet for udbytteudlodninger fra eller salg af aktierne i det udenlandske datterselskab. CFC-

lovgivning er således værnsregler som imødegår, at det nationale skattegrundlag udhules ved investeringer 

gennem udenlandske datterselskaber62. 

Internationalt anerkendes det, at selskaber udgør selvstændige skattesubjekter63. Det medvirker alt andet lige, at 

et udenlandsk datterselskab et selvstændigt skattesubjekt, hvilket implicit medfører at datterselskabets indkomst 

ikke underlægges løbende beskatning i moderselskabets domicilland. Dette internationale udgangspunkt må 

 
56 Dette kan medføre udhuling af skattebasen i moderselskabets domicilland, jf. Peter Koerver Schmidt, Dansk CFC-beskatning, 2013, s. 

57 
57 Arnold, Brian J., The Taxation of Controlled Foreign Corporations, 1986, s. 5 
58 Det forudsættes således, at der findes lande, hvor beskatningen af virksomheders indkomst enten helt undlades eller hvor beskattes 

lavere end moderselskabets domicilland jf. OECD: Controlled Foreign Company Legislation, 1996, s. 16.    
59 OECD, Public Discussion Draft, BEPS Action 3, 2015 
60 Arnold, Brian J., The taxation of controlled foreign corporations, s. 103 & 110.   
61 Michael Lang, (eds.): CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law, 2004, s. 16, 
62 Peter Koerver Schmidt, Dansk CFC-beskatning, 2013, s. 56 & Peter Koerver Schmidt, International skatteret, 2015, s. 369 
63 Se dette kapitel, afsnit 2.1 
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CFC-lovgivningen anses for at begrænse, eftersom denne lovgivning skal være med til at sikre, at indkomster 

beskattes i det land, hvor værdien skabes. CFC-reglerne kan således anses som en udstrækning af 

beskatningsretten for moderselskabets domicilland, til også at omfatte den indkomst som genereres i det 

udenlandske datterselskab, til trods for at det udenlandske datterselskab udgør et selvstændigt skattesubjekt64.  

CFC-lovgivning anses for at være en nødvendighed for at beskytte mod aggressiv skatteplanlægning i det indre 

marked65. De skattemæssige konsekvenser af aggressiv skatteplanlægning har været medvirkende til et globalt 

samarbejde, som blandt andet medvirkede til lanceringen af OECDs BEPS-projektet i 2013, som har haft 

betydelig betydning for skatteområdet. I BEPS-projektet er der identificeret 15 action points, hvoraf action 3 

vedrører reglerne for CFC-beskatning. Formålet var at udvikle anbefalinger til udformningen af nationale CFC-

regler, som udelukkende skulle anses for at være anbefalinger og ikke minimumskrav for medlemslandene. 

Anbefalingerne skulle være med til at sikre, at medlemslandenes CFC-regler hindre selskaberne i at flytte deres 

mobile indkomst til udenlandske datterselskaber66. 

BEPS-initiativet har efterfølgende været genstand for kritik fra Europa-Kommissionen, som frygtede at BEPS-

initiativet vil medføre at det indre marked vil blive fragmenteret, hvilket potentielt kan skabe nye smuthuller og 

uoverensstemmelser, som selskaberne kan udnytte for at undgå beskatning67.  

2.3 Skatteundgåelsesdirektivet (ATAD) 

Kritikken af BEPS-projektet medførte, at Europa-Kommissionen den 28. januar 2016 offentliggjorde deres Anti-

Tax Avoidance Package, som blandt andet indeholdt et forslag til ATAD. Forslaget lagde op til nogle juridisk 

bindende minimumskrav, som alle medlemslande skal implementere for at bekæmpe aggressiv 

skatteplanlægning og sikre det overordnet mål om, at sikre at selskaber der drager fordel af det indre marked og 

genererer overskud der, betaler skat af overskuddet indenfor EU, hvor indkomsten bliver genereret68. Dette 

direktivforslag blev vedtaget 12. juli 201669. 

ATAD har til formål at ”bekæmpe metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds 

funktionsmåde, og fastlægge regler til bekæmpelse af skatteundgåelse inden for seks specifikke områder...”70 

herunder CFC-reglerne.  

 
64 Peter Koerver Schmidt, Dansk CFC-beskatning, 2013, s. 20 
65 Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli, 2016   
66 OECD, Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3, 2015 
67 Europa-Kommissionen, Forslag til Rådets (2016/0011), s. 3. 
68 Peter Koerver Schmidt: Nordic Tax Journal, 2016, s. 91.   
69 Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli, 2016, s. 1 
70 Europa-Kommissionen, Forslag til Rådets Direktiv (2016/0011), s. 3, lines 24-26.   
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Europa-Kommissionens frygtede som nævnt ovenfor, at BEPS-initiativet ville medføre det indre marked vil 

blive fragmenteret, hvilket vil kunne skabe nye smuthuller og uoverensstemmelser i medlemslandenes 

lovgivning, som vil skabe nye incitamenter for selskaberne til at undgå beskatning. Denne frygt medførte, at 

ATAD udover implementeringen af BEPS-initiativet også har til formål at sikre ensartethed implementering 

heraf. Denne ensartethed kommer til udtryk i ATADs formål om at ”sikre balance mellem behovet for en vis 

ensartethed i implementeringen af BEPS-resultaterne i hele EU og medlemsstaternes behov for at tilpasse de 

særlige kendetegn ved deres skattesystemer til deres regler”71. Direktivet skaber således ensartede betingelser for 

et minimumsniveau af beskyttelse af alle medlemsstaternes selskabsskattesystemer, hvorfor der ikke er tale om 

en fuldstændig harmonisering af reglerne men blot minimumskrav72. Til forskel for BEPS-projektet 

anbefalinger, skal ATADs minimumskrav sikre et højere beskyttelsesniveau for det nationale 

selskabsskattegrundlag, uden at hindre for anvendelsen af nationale eller aftalebaserede bestemmelser73.    

ATAD har således til formål at bekæmpe skatteundgåelse indenfor seks områder, hvor CFC-reglerne er det ene 

område. Af ATADs artikel 7 fremgår de fastlagte betingelser, som skal være opfyldt, førend der kan ske CFC-

beskatning74. Endvidere fremgår bestemmelserne, for beregningen af det CFC-indkomst, af ATADs artikel 8, 

såfremt betingelserne i artikel 7 er opfyldt75. Formålet med disse CFC-regler er at eliminere incitamentet for at 

flytte indkomst til selskaber i lavskattelande, hvor Europa-Kommissionen henviser til en undersøgelse som viser, 

at disse CFC-regler kan være med til at eliminere de fleste former for aggressiv skatteplanlægning, såfremt CFC-

reglerne er veludformede og effektive76.  

Grundet afhandlingens videre forløb, vil betingelserne i ATADs artikel 7 blive belyst med fokus på 

anvendelsesområdet for CFC-beskatning i det kommende afsnit. Det videre forløb for afhandlingen betyder 

endvidere, at artikel 8 ikke vil blive inddraget yderligere i afhandlingen. Der vil ligeledes i det kommende afsnit 

være fokus på ATADs substansundtagelse som indgår i artikel 7, da denne blandt andet vil være et centralt 

element for den komparative analyse i afhandlingen.    

2.3.1 Artikel 7 i ATAD 

Indledningsvist skal der henvises til, at artikel 7 i ATAD omtaler moderselskabet som værende et 

”skattesubjekt”, hvor datterselskabet omtales som værende en ”enhed”, hvilket vil have betydning for 

fremadrettet citering herfra.  

 
71 Europa-Kommissionen, Forslag til Rådets Direktiv (2016/0011), s. 4, lines 13-15.   
72 Europa-Kommissionen, Forslag til Rådets Direktiv (2016/0011), s. 5 
73 Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli, 2016, s. 7  
74 Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli, 2016, s. 11-12 
75 Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli, 2016, s. 12-13 
76 Peter Koerver Schmidt: Nordic Tax Journal, 2016, s. 91.  
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Helt overordnet indeholder artikel 7 i ATAD tre betingelser, som medfører at et moderselskabs medlemsstat skal 

behandle et datterselskab eller et faste driftssted, hvis overskuddet ikke er skattepligtigt eller er skattefritaget i 

den pågældende medlemsstat, som et kontrolleret udenlandsk selskab, hvis disse er opfyldt, jf. ATADs artikel 7, 

stk. 177.  

1. Den første betingelse omhandler kontrol, hvor det afgørende er den kontrol, aktionæren har over et 

datterselskab eller et fast driftssted jf. ATADs artikel 7, stk. 1, litra a.  

2. Den anden betingelse omhandler 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”78, jf. ATADs artikel 7, litra b.  

3. Betingelse tre er en indkomstbetingelse, hvoraf det fremgår hvilke indkomsttyper, der skal medregnes i 

moderselskabets skattepligtige indkomst, jf. ATADs artikel 7, stk. 2.  

2.3.1.1 Betingelse om kontrol 

Kontrolbetingelsen fremgår af ATADs artikel 7, stk.1, litra a, hvoraf det fremgår, at det er en betingelse, at 

moderselskabet79 80: 

1. selv eller sammen med sine tilknyttede selskaber 81 har en direkte eller indirekte interesse på mere end 

50% af stemmerettighederne, eller  

2. ejer direkte eller indirekte mere end 50% af kapitalen, eller 

3. har ret til at modtage mere end 50% af overskuddet i datterselskabet  

Til de ovennævnte betingelser i betingelsen for kontrol skal det nævnes, at de koncernforbundne selskaber og 

moderselskabets stemmerettigheder, kapitaladel samt ret til overskud, således medregnes ved selve vurderingen 

af, hvorvidt betingelsen af kontrol er opfyldt. Dette eliminerer muligheden for at opnå indflydelsesprocenten i 

datterselskabet ved at indskyde flere selskaber i koncernen. 

 
77 Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli, 2016, s. 11 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 Betingelsen om kontrol er illustreret i bilag 1 
81 ATADs artikel 2, nr. 4 er der tale om tilknyttede virksomheder, hvis moderselskabet har, direkte eller indirekte interesse i 25 % af 

stemmerettighederne, eller direkte eller indirekte interesse i 25 % af kapitalejerskabet eller har ret til at modtage 25 % eller mere af 

selskabets overskud, jf. Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli, 2016, s. 6 
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Såfremt moderselskabet opfylder en af ovenstående betingelser, anses betingelsen om kontrol for at være 

opfyldt.   

2.3.1.2 Betingelsen om den reelle selskabsskat  

Betingelsen om den reelle selskabsskat fremgår af ATADs artikel 7, litra 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.”82.  

For at tydeliggøre ordlyden i denne betingelse, er der indarbejdet et forsimplet eksempel: 

Der tages udgangspunkt i et udenlandsk datterselskab beliggende i et land med en selskabsskatteprocent på 9%, 

hvis moderselskab er beliggende i et land med en skatteprocent på 22%. Dette udenlandske datterselskab har en 

skattepligtig indkomst på 10.000, hvoraf det betaler 900 i selskabsskat i datterselskabets domicilland. Såfremt 

denne indkomst havde været skattepligtig i moderselskabets domicilland, havde skattebetalingen været 2.200 af 

den skattepligtige indkomst. Forskellen mellem de to skattebetalinger er 2.200 − 900 = 1.300, hvilket betyder 

den reelle selskabsskat der er betalt, er mindre end forskellen. Da den betalte skat er lavere end forskellen 

mellem den selskabsskat, der pålægges datterselskabets domicilland og det gældende selskabsskattesystem i 

moderselskabets domicilland, vil betingelsen for den reelle selskabsskat være opfyldt. Havde skatteprocenten i 

det udenlandske datterselskab derimod været 16% (og skatteprocenten for moderselskabet er uændret), ville 

forskellen mellem de to skattebetalinger således være 2.200 − 1.600 = 600, hvilket ville have resulteret i, at 

den reelle selskabsskat der ville være betalt, ville være større end forskellen, så betingelsen dermed ikke ville 

være opfyldt. 

Såfremt betingelsen om kontrol og betingelsen om den reelle selskabsskat er opfyldt, behandles det udenlandske 

datterselskab ifølge ATAD ud fra reglerne for kontrollerede udenlandske selskaber (CFC-reglerne)83, og dermed 

anses datterselskabet for at være et CFC-selskab.  

2.3.1.3 Betingelsen for indkomsten fra et kontrolleret udenlandsk selskab 

Såfremt betingelse 1 og 2 er opfyldt, skal moderselskabet enten medregne indkomsten fra det udenlandske 

datterselskab på baggrund af ATADs artikel 7, stk. 2, litra a (”model a”) eller ATADs artikel 7, stk. 2, litra b 

 
82 Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli, 2016, s. 11 
83 Ibid. 
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(”model b”). Selve indkomstbetingelsen anvendes til at beregne datterselskabets CFC-indkomst, der skal 

medregnes i moderselskabets skattepligtige indkomst.  

Ifølge ATADs artikel 7 stk. 2 skal datterselskabets CFC-indkomst medregnes i moderselskabets skattepligtige 

indkomst, såfremt datterselskabet anses for at være et CFC-selskab. Indkomstbetingelsen fremsætter de 

indkomsttyper som anvendes til at beregne datterselskabets CFC-indkomst, som er defineret som følgende i 

ATAD: 

” 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  

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.84” 

”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.85” 

Såfremt model a anvendes, kan medlemsstaterne afholde sig fra at behandle et datterselskab eller et fast 

driftssted som værende et CFC-selskab i henhold til ATADs artikel 7 stk. 1, hvis en tredjedel eller mindre af den 

indkomst, der tilfalder datterselskabet eller det faste driftssted falder inden for indkomstkategorierne i ATADs 

artikel 7, stk. 2, litra a nr. i-vi, jf. ATADs artikel 7, stk. 386.  

Anvendes model b derimod, skal der kun medregnes ikkeudloddede indkomst fra datterselskabet eller indkomst 

fra faste driftssteder, der hidrører fra ikkereelle arrangementer, som udelukkende er oprettet med det 

hovedformål at opnå en skattefordel. I den forbindelse betragtes et arrangement eller en serie af arrangementer 

som ikkereelle, i det omfang datterselskabet eller det faste driftssted ikke ville eje aktiverne eller ikke ville have 

påtaget sig den risiko, som genererer alle eller dele af dens indkomst. Såfremt den ikke havde været kontrolleret 

 
84 ATADs artikel 7, stk. 2, litra a, nr. i-vi, Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli, 2016, s. 11, lines 24-31 
85 ATADs artikel 7, stk. 2, litra b, Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli, 2016, s. 12, lines 7-8 
86 Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli, 2016, s. 12 
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af et selskab, hvor de ledelsesopgaver, der omfatter disse aktiver og risici, varetages og er medvirkende til 

skabelsen af den kontrollerede enheds indkomst, jf. ATADs artikel 7, stk. 2, litra b. 

Medlemsstater kan undtage et datterselskab eller et fast driftssted fra anvendelsesområdet i ATADs artikel 7, stk. 

2, litra b, såfremt datterselskabet eller det faste driftssted har et regnskabsmæssigt overskud på højst 750 000 

EUR og ikkedriftsmæssige indtægter på højst 75 000 EUR eller hvis regnskabsmæssige overskud udgør højst 10 

% af enhedens eller det faste driftssteds driftsomkostninger for den pågældende skatteperiode, jf. ATADs artikel 

7, stk. 487. 

Ovenstående medfører at indkomstbegrebet må anses for at være opfyldt, såfremt det udenlandske datterselskab 

har en af indkomstkategorierne nævnt i ATADs artikel 7, stk. 2, litra a nr. i-vi, eller såfremt det kan konstateres 

at det udenlandske datterselskab anses for at være ikkereelle arrangementer, hvis formål udelukkende er at opnå 

en skattefordel. Der fremkommer både en undtagelse til model a, substansundtagelsen som uddybes yderligere 

nedenfor og en undtagelse til model b, som undtager CFC-beskatningen ved hjælp af to de minimis-

undtagelser88, til trods for at betingelserne i ATADs artikel 7, stk. 2, litra b er opfyldt, jf. ATADs artikel 7, stk. 

4. Disse er kort berørt ovenfor, man vil ikke uddybes yderligere.   

2.3.1.4 Substansundtagelse  

I ATADs artikel 7, stk. 2, litra a, 2. afsnit fremgår det en substansundtagelse, som undtager udenlandske 

datterselskaber fra CFC-beskatning, såfremt ”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”89. Dette betyder med andre ord, at i de tilfælde hvor udenlandske 

datterselskaber opfylder betingelserne i ATADs artikel 7 stk. 2, såfremt medlemsstaterne anvender model a, 

forpligter medlemsstaterne sig til at medregne de nævnte indkomstkategorier i ATADs artikel 7 stk. 2, litra a i 

skattegrundlaget. Dette gør sig dog ikke gældende, såfremt det udenlandske datterselskab viderefører væsentlig 

økonomisk aktivitet, der understøttes af personale, udstyr, aktiver og lokaler. Dette betyder altså, såfremt et 

udenlandsk datterselskab reelt er etableret i en anden EU-medlemsstat, så anses det ikke som værende et CFC-

selskab.  

Denne substansundtagelse er forenelig med EU-Domstolens afgørelse af Sag C-196/04 Cadbury Schweppes90, 

som er den helt centrale EU-dom på området for CFC-beskatning91. Heri fastslog EU-domstolen, at de 

 
87 Ibid. 
88 En de minimis-undtagelse er en undtagelse fra underretning om små støttebeløb 
89 ATADs artikel 7, stk. 2, litra a, 2. afsnit, Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli, 2016, s. 12, lines 1-3 
90 Denne dom gennemgås i kapitel 4, afsnit 4.2.1.1 
91 Peter Koerver Schmidt, Dansk CFC-beskatning, 2013, s. 435 
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daværende britiske CFC-regler ikke var konforme med EU-retten, da investeringer i datterselskaber 

hjemmehørende i andre EU-lande blev beskattet hårdere end investeringer i datterselskaber hjemmehørende i 

Storbritannien. Dette betød at de britiske CFC-regler var en hindring for etableringsfriheden på det frie indre 

marked92. EU-domstolen pointerede ligeledes, at CFC-beskatning kun var lovligt, hvis beskatningen ”… kun 

angår rent kunstige arrangementer, der har til formål at undgå den normalt skyldige nationale skat”93. Hertil 

pointerer EU-domstolen ligeledes, at der ikke er tale om et kunstigt arrangement, såfremt der er tale om et 

udenlandsk datterselskab der er, ”reelt etableret i værtsmedlemsstaten og dér faktisk udøver økonomisk 

virksomhed”94. 

2.4 Delkonklusion 

OECDs BEPS-projekt er en række anbefalinger til medlemsstaterne til at imødegå aggressiv skatteplanlægning, 

som dermed skal sikre at medlemsstaternes CFC-værn hindre selskaber i at flytte deres mobile indkomst over 

landegrænserne. Grunden frygt for at disse anbefalinger ville skabe nye muligheder i forbindelse med selskabers 

skatteplanlægning, vedtog Europa-Kommissionen ATAD. ATAD er en række bindende minimumskrav, som 

medlemsstaterne skal implementere i deres nationale lovgivning, for at skabe en mere ensartet implementering af 

blandt andet CFC-værnet i medlemsstaternes nationale lovgivning.  

Ifølge ATADs artikel 7 er der tre betingelser, der skal være opfyldt for at der kan se CFC-beskatning. De to 

første betingelser omhandler betingelsen om kontrol og betingelsen om den reelle selskabsskat. Hvis disse to 

betingelser er opfyldt, anses det udenlandske datterselskab ifølge ATAD som værende et CFC-selskab. Dette 

medvirker at moderselskabet skal medregne indkomsten fra det udenlandske datterselskab på baggrund af model 

a eller model b. I model a er en række indkomstkategorier nævnt som alle vil indgå i CFC-indkomsten, hvis de to 

første betingelser er opfyldt. I model b fremgår det at indkomster fra ikkereelle arrangementer skal indgå i CFC-

indkomsten, da disse udelukkende har til formål at opnå en skattemæssig fordel.  

Til model b fremgår der to de minimis-undtagelser, hvor der til model a fremgår en substansundtagelse som 

medvirker at et udenlandsk datterselskab ikke anses som værende et CFC-selskab, hvis det er reelt etableret i en 

anden EU-medlemsstat. Denne substansundtagelse er forenelig med EU-Domstolens afgørelse af Sag C-196/04 

Cadbury Schweppes, som anses for at være den helt centrale EU-dom på området for CFC-beskatning. 

 
92 Sag C-196/04 Cadbury Schweppes 
93 Ibid, præmis 75 
94 Ibid, præmis 75 
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Det følgende kapitel analyserer anden indkomst fra immaterielle aktiver, herunder 

hvad anden udvidelsen af indkomstbegrebet til indkomst fra immaterielle aktiver 

indebærer og hvordan det måles ude fra gældende dansk ret. 

3 Anden indkomst fra immaterielle aktiver 

 

 

 

 

Indledningsvist bemærkes det, at der på tidspunktet for afhandlingens udarbejdelse ikke findes dansk retspraksis 

på, hvordan anden indkomst fra immaterielle aktiver skal fortolkes. Den følgende analyse vil derfor udarbejdes 

på baggrund af BEPS action 3, ATAD samt SEL § 32 efter vedtagelsen af Lov nr. 1180 af 08-06-2021, hvor 

Modeloverenskomsten, Transfer Pricing Guidelines, relevant retspraksis og udvalgt relevant litteratur på 

området tillige vil blive anvendt som fortolkningsbidrag. 

3.1 BEPS action 3 og ATAD 

Som nævnt indledningsvist er BEPS-projektet opstået, som følge af de skattemæssige konsekvenser aggressiv 

skatteplanlægning har. BEPS-projektet har til formål at danne et fundament i form af anbefalinger for fælles 

skatteregler for med medlemslandene. I BEPS-projektets action 3 tages der udgangspunkt i problematikken med 

CFC-indkomst, hvorfor denne del af rapporten adresserer CFC, hvor der blandt andet fremgår anbefalinger til 

medlemslandenes CFC-reguleringer95. I BEPS action 3 kommenteres der på hvilke konkrete indkomster, der 

vurderes at udgøre en trussel, altså hvorved der foreligger en særlig risiko for BEPS96. Problematikken ved disse 

indkomsttyer, er at immaterielle aktiver er mobile, hvilket medfører at indtægter relateret hertil forholdsvist nemt 

kan flyttes til et lavskatteland, så det immaterielle aktiv flyttes fra den stat, hvori værdien bliver skabt97. I BEPS 

action 3 bemærkes det, at der forekommer en særligt højrisiko ved immaterielle aktiver, grundet deres unikke 

natur samt den vanskelighed der forekommer i selve værdiansættelsen af disse98. 

Det fremgår endvidere af BEPS action 3, at medlemslandene har tendens til at inkorporere en mekanisk tilgang i 

forbindelse med opgørelsen af CFC-indkomst, hvilket medfører at indtægter klassificeres efter rent juridiske 

klassifikationer99. Dette medvirker til at selskabers indtægter der direkte relaterer sig til immaterielle aktiver, vil 

 
95 Se kapitel 1 afsnit 1.1 og 2.1 
96 OECD, Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3, 2015, afsnit 4.2.1.1. 
97 Ibid. 
98 Ibid. 
99 Ibid. 
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blive kategoriseret som CFC-indkomst, ved anvendelse af de juridiske klassifikationer i forbindelse med 

indkomstopgørelsen100.  

BEPS action 3 giver ikke en udtømmende definition af CFC-indkomst i relation til mobile indkomster, dog er 

der opstillet nogle eksempler på juridiske kvalifikationer af disse indkomsttyper101.  

I forbindelse med opfattelsen af immaterielle aktiver anføres det 1) at de er yderst mobile, hvorfor de relativt 

nemt kan flyttes fra stedet, hvor værdiskabelsen af aktivet er sket102. 2) indkomst fra immaterielle aktiver kan 

manipuleres. Dette ses eksempelvis ved, at indkomsten fra immaterielle aktiver kan indlejres i salgsindkomsten 

og dermed ikke medregnes i CFC-indkomsten103. 3) Sådanne indkomster er vanskelige at udskille fra 

salgsindkomsten. Den juridiske kvalifikation af CFC-indkomst for immaterielle aktiver, er dermed ikke i sig selv 

tilstrækkelig til at inkludere al indkomst, der kan henføres til de immaterielle aktiver til at imødegå aggressiv 

skatteplanlægning104.  

Anvendelsen af de juridiske klassifikationer vil endvidere medføre, at indkomst fra salg af varer og 

tjenesteydelser vil anses som værende ”almindelige indkomst”105, og dermed ikke anses for at være CFC-

indkomst. Denne problemstilling adresseres i BEPS action 3 gennem anbefalinger til medlemsstaterne om at 

udvide de nationale CFC-regler, således at CFC-begrebet udvides til også at omfatte anden indkomst fra 

immaterielle aktiver. Ved en sådan udvidelse vil medlemsstaterne sikre situationer, hvor et selskab generer 

indkomst på baggrund af immaterielle aktiver, som indlejres i salgsindkomsten for en vare eller en 

tjenesteydelse, vil blive CFC-beskattet106. Dette må alt andet lige betyde, at anbefalingerne i BEPS action 3 

medvirker, at det ikke vil være muligt at udarbejde selskabers indkomstopgørelse på baggrund af juridiske 

klassifikationer. De multinationale koncerner skal derfor analysere datterselskabernes vare- og 

tjenesteydelsestransaktioner nærmere, med henblik på at udskille den indkomst der kommer fra anden indkomst 

fra immaterielle aktiver.  

BEPS action 3 har til ikke til formål at udarbejde minimumskrav for medlemslandene, men derimod at opstille 

en række anbefalinger til medlemsstaterne. Dette har som nævnt tidligere være genstand for kritik fra Europa-

Kommission, grundet frygten for at disse anbefalinger ville medføre at det indre marked vil blive fragmenteret, 

som kunne resultere i potentielle nye smuthuller og uoverensstemmelser, som selskaberne ville kunne udnytte 

 
100 Ibid. 
101 OECD, Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3, 2015, s. 43  
102 Ibid. s. 45 
103 Ibid. s. 45 
104 Ibid. s. 45 
105 Indkomst som genereres på baggrund af selskabets normale drift (såsom salg af varer og tjenesteydelser samt produktion) 
106 OECD, Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3, 2015, afsnit 4.2.1.1. 
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for at undgå beskatning107. Som nævnt tidligere gjorde denne frygt at Europa-Kommissionen udarbejdede 

ATAD, som sætter nogle juridiske bindende minimumskrav, som medlemsstaterne skal implementere i den 

nationale lovgivning, for at imødegå aggressiv skatteplanlægning108. 

3.2 Gældende ret - SEL § 32 

Indledningsvist i bemærkningerne i det fremsatte lovforslag L 89 anerkender Skatteministeriet nødvendigheden 

af de internationale tiltag109, for at imødegå den internationale problematik om skatteundgåelse. Ligeledes 

bemærker Skatteministeriet, at Danmark i mange år har været på forkant med bekæmpelsen af skatteundgåelse, 

hvorfor Skatteministeriet ligeledes har set positivt på minimumsimplementeringen110.      

Minimumskravene til CFC-reglerne fra ATAD er blevet behandlet og vedtaget ved Lov nr. 1180 af 08-06-2021. 

Førhen omfattede CFC-indkomst finansiel indkomst, royalties og gevinster ved afhændelse af aktiver. Lov nr. 

1180 af 08-06-2021 har medført en udvidelse af gældende ret til blandt andet at omfatte anden indkomst fra 

immaterielle aktiver111. Udvidelsen til anden indkomst fra immaterielle aktiver er baseret på et princip om, at 

erhvervelsen af indkomst fra sådanne aktiver, skal anses for som værende CFC-indkomst uanset 

indkomstformen112. Særligt tilføjelsen af anden indkomst fra immaterielle aktiver kan volde problemer for 

danske selskaber, hvorfor den også har været grundelementet for stor opmærksomhed og kritik, da det er 

vanskeligt og forbundet med stor usikkerhed at foretage opdelingen heraf, som skal foretages ud fra transfer 

pricing-principper113.  

ATADs model a ligger til grund for ændringen af SEL § 32 ved Lov nr. 1180 af 08-06-2021114.  I forbindelse 

med behandlingen af de forskellige lovforslag, har Skatteministeriet udtalt, at ændringen af CFC-reglerne med 

udgangspunkt i model b ville være medvirkende til en væsentlig svækkelse af de danske CFC-regler115, idet 

moderselskabet herefter alene vil skulle medregne den del af indkomsten, ”der hidrører fra arrangementer, der 

ikke er reelle, og som udelukkende er oprettet med det hovedformål at opnå en skattefordel”116.   

I overensstemmelse med BEPS action 3 og ATAD fremgår det af bemærkningerne til det fremsatte L 89, at 

udvidelsen af CFC-begrebet hovedsageligt er blevet implementeret på baggrund af inkluderingen af anden 

 
107 Se kapitel 2, afsnit 2.2 
108 Se kapitel 2, afsnit 2.3 
109 Som er udarbejdet i BEPS som ligger til grund for de obligatoriske minimumskravene i ATAD jf. kapitel 2, afsnit 2.3 
110 Lovforslagets almindelige bemærkninger L89 (2020/2021), afsnit 1.1 
111 EY, CFC-regler får konsekvenser for danske koncerner, 2021 & Lovforslagets almindelige bemærkninger L89 (2020/2021), afsnit 

2.1.2.4. 
112 Deloitte, nye regler om CFC-beskatning vedtaget, 2021 
113 EY, CFC-regler får konsekvenser for danske koncerner, 2021 
114 Model a introduceres i kapitel 2, afsnit 2.3.1.3 
115 Lovforslagets almindelige bemærkninger L89 (2020/2021), afsnit 2.1.2.4 
116 ATADs artikel 7, stk. 2, litra b, Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli, 2016, s. 12, lines 7-8 
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indkomst fra immaterielle aktiver, som realiseres ved datterselskabers indkomst fra salg af varer og 

tjenesteydelser. Anden indkomst fra immaterielle aktiver anses som værende den merværdi, som bliver skabt i 

en transaktion grundet datterselskabers immaterielle aktiver, uden et særskilt vederlag beregnes heraf117. I 

bemærkningerne til det fremsatte lovforslag L 89 anerkendes OECDs holdning om nødvendigheden af 

udvidelsen, ved direkte henvisning til, at implementeringen af anden indkomst fra immaterielle aktiver følger 

OECDs observationer i BEPS action 3118.  

På baggrund af BEPS action 3, ATAD og Lov nr. 1180 af 08-06-2021, vurderes ændringen af værnsreglerne i 

dansk ret, herunder udvidelsen af CFC-begrebet til at indeholde anden indkomst fra immaterielle aktiver, som 

havende en markant ændring i måden, hvorpå danske selskaber fremadrettet skal foretage CFC-

indkomstopgørelsen af deres datterselskaber. De manglende retningslinjer for, hvordan anden indkomst fra 

immaterielle aktiver i praksis skal håndteres, sammenholdt med den manglende afprøvelse af CFC-

indkomstkategorien i det danske retssystem, efterlader det en manglende forståelse for denne håndtering. 

Grundet denne manglende forståelse for håndteringen, anses det som værende essentielt for danske 

moderselskaber at have en dybdegående forståelse for, hvad anden indkomst fra immaterielle aktiver går ud på 

samt hvordan disse måles. Dette vurderes essentielt, eftersom det ikke er al salgsindkomst, der kan henføres til 

selskabernes immaterielle aktivitet, hvorfor CFC-indkomsten skal kategoriseres119. I de følgende afsnit 

udarbejdes en juridisk analyse af udvalgt relevante immaterielle aktiver, til at belyse hvad anden indkomst fra 

immaterielle aktiver går ud på samt hvordan disse måles. 

3.2.1 Anden indkomst fra immaterielle aktiver 

Sammenlignet med de tidligere CFC-regler, skal der efter de gældende regler efter vedtagelsen af Lov nr. 1180 

af 08-06-2021 ske CFC-beskatning af indkomst fra immaterielle aktiver som fortjeneste og tab ved afståelses af 

immaterielle aktiver og royalties der fremkommer i forbindelse med anvendelsen eller retten til anvendelsen af 

immaterielle aktiver120. Udvidelsen af CFC-begrebet i SEL § 32 er i takt med vedtagelsen af Lov nr. 1180 af 08-

06-2021 udvidet til at indeholde anden indkomst fra immaterielle aktiver121. Denne udvidelse som også betegnes 

som værende ”embedded royalties”, har været subjekt for stor kritik, da der er uklarhed forbundet hermed. 

Denne uklarhed ses i manglen på klare retningslinjer for indkomstkategorien og opgørelsen heraf, hvilket 

 
117 Deloitte, nye regler om CFC-beskatning vedtaget, 2021 
118 Lovforslagets almindelige bemærkninger L89 (2020/2021), afsnit 2.1.2.4. 
119 Deloitte, nye regler om CFC-beskatning vedtaget, 2021 
120 Forarbejderne til Lov nr. 1180 af 08-06-2021 
121 Lovforslagets almindelige bemærkninger L89 (2020/2021), bemærkninger afsnit 2.1.2.1 
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medfører at selskaberne ikke kan søge inspiration i tidligere praksis. CFC-indkomstopgørelsen vil derfor 

fremadrettet være efterladt med en vis grad af usikkerhed122.  

Selve begrebet embedded royalties opstod i forlængelse med BEPS-projektet, som blev defineret som værende 

anden indkomst fra immaterielle aktiver, som bliver genereret i den løbende drift eller ved salg af aktiverne123. 

Ifølge definitionen i SEL § 32, stk. 5, nr. 6. skal følgende indkomst fra immaterielle aktiver medregnes til CFC-

indkomsten; ”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 

samt CO2-kvoter”. Der er med andre ord tale om indkomstarter, som ikke direkte opfylder den juridiske 

definition af royalty, derimod er det en indirekte betaling af anvendelsen af det immaterielle aktiv, som kan 

sammenlignes med en maskeret royaltybetaling.  

Under behandlingen af lovforslaget L 89 anførte Skatteministeriet, at indehavere af immaterielle aktiver kan 

oppebære afkast fra disse på forskellige måder. Afkastet vil ikke altid ses som værende en særskilt 

royaltybetaling. Der er i forbindelse med behandlingen angivet ét enkelt specifikt eksempel på anden indkomst 

fra immaterielle aktiver gående på, at en sælger af halvfabrikata, som giver køberen mulighed for at udnytte sine 

immaterielle rettigheder til fremstilling af færdige produkter, kan indregne sit vederlag for denne brugsret i 

salgsprisen for de solgte halvfabrikata fremfor at kræve en særskilt royaltybetaling.”124. En betaling alene som et 

vederlag for køb af halvfabrikata vil ikke fremstå som en royaltybetaling, til trods for betalingen indeholder en 

slags indlejret royaltybetaling. Dette kan medføre et problem, såfremt ophavsretten til halvfabrikata overdrages 

til et udenlandsk datterselskab: ”et immaterielt aktiv kan flyttes til et (salgs)datterselskab i et lavskatteland, som 

selv har bidraget med lav eller ingen værdi til udviklingen heraf, hvorved den efterfølgende indkomst fra det 

immaterielle aktiv helt eller delvist kan oppebæres som almindelig salgsindkomst, som efter gældende regler 

ikke medregnes til CFC-indkomsten. En tilsvarende problemstilling kan gøre sig gældende i forhold til afsætning 

af tjenesteydelser.”125. 

Såfremt en person i Danmark har udviklet et produkt, kan den pågældende person overdrage ophavsretten til 

produktet til et selskab. Hvis overdragelsen sker til et dansk moderselskab, vil indkomsten fra ophavsretten blive 

beskattet i Danmark, uanset om indkomsten fremtræder som en betaling for anvendelsen af ophavsretten eller 

som en betaling for det købte produkt, jf. Statsskattelovens § 4. Hvis ophavsretten derefter overdrages til et af 

 
122 EY, CFC-regler får konsekvenser for danske koncerner, 2021 
123 OECD, Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3, 2015, afsnit 4.2.1.1. 
124 L 89, endeligt svar på spørgsmål 8 
125 L 89, endeligt svar på spørgsmål 8 
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det danske moderselskabs udenlandske datterselskaber, blev indkomsten fra ophavsretten efter de gamle danske 

CFC-regler kun dansk beskattet, såfremt indkomsten blev medregnet i datterselskabets CFC-indkomst, da 

indkomsten oppebæres som almindelig salgsindkomst126. Med de nye regler vedtaget ved Lov nr. 1180 af 08-06-

2021 skal anden indkomst fra immaterielle aktiver indgå i CFC-indkomsten, som den del af salgsindkomsten, 

som reelt kan henføres til ophavsretten til reproduktion af produktet. Dette medfører at afkastet fra det 

immaterielle aktiv medregnes i CFC-indkomsten, uagtet om betalingen kvalificeres som værende royaltybetaling 

eller betaling for almindelig salgsindkomst.  

Anden indkomst fra immaterielle aktiver vil i praksis blandt andet opstå ved salg af varer, som er produceret på 

baggrund af et patent. Ved en sådan transaktion vil en del af salgssummen kunne henføres til dette patent, hvilket 

vil anses som anden indkomst fra immaterielle aktiver. Grunden til at den del af salgssummen, som kan henføres 

til patentet, anses for som værende maskeret royalty, skyldes at dette royaltyafkast vil være gemt i 

salgsavancen127. Det er med andre ord muligt for datterselskabet som er indehaver af et immaterielle aktiv at 

oppebære forskellige former for afkast af det immaterielle aktiv, hvor noget af afkastet kan klassificeres som 

værende en royaltybetaling for anvendelsen eller retten til anvendelsen af aktivet128. Anden indkomst fra 

immaterielle aktiver omfatter således den andel af indkomsten fra salg af varer og tjenesteydelser, som ud fra en 

ren økonomisk betragtning anses for at relatere sig til ydelser indehold af immaterielle aktiver129. Denne 

problematik er en af de essentielle problematikker som BEPS action 3 sætter fokus på, ved at berøre 

nødvendigheden af at indføre CFC-beskatning af denne ”indirekte” indkomst130.  

Skatteministeriet henviser i lovbemærkningerne til, at selskaber ved opgørelsen af anden indkomst fra 

immaterielle aktiver kan søge vejledning til principperne i OECDs Transfer Pricing Guidelines131. Transfer 

Pricing Guidelines kan benyttes som vejledning, eftersom vanskelighederne i forbindelse med udskillelse af 

anden indkomst fra immaterielle aktiver minder om transfer pricing vanskelighederne. Til udskillelsen af anden 

indkomst fra immaterielle aktiver foreslås specifikt, at indkomsten fastlægges efter armslængdevilkår, hvor 

selskaberne blandt andet kan anvende en metode, hvor der tillægges et mark-up på de relevante omkostninger på 

koncerninterne transaktioner (cost-plus metoden)132. Ved benyttelse af denne metode sikres det, at den sælgende 

virksomhed opnår et vist normaloverskud. Ligeledes henviser Skatteministeriet endvidere til at der på transfer 

pricing-området også findes der også andre metoder til opgørelse af den indkomst, der skal allokeres i relation til 

 
126 Der ses her bort fra aktieavancer og udbytter fra datterselskabet 
127 L89, Bilag 1, Høringsskema  
128 Lovforslagets almindelige bemærkninger L89 (2020/2021), afsnit 2.1.2.1 
129 EY, CFC-reglerne får konsekvenser for danske koncerner, 2021  
130 OECD, Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3, 2015, afsnit 4.2.1.1 
131 Lovforslagets bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser L89 (2020/2021) 
132 OECD, Transfer Pricing Guidelines, s. 111 
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koncerninterne transaktioner133. Det er nødvendigt for danske selskaber at fastlægge, hvor stor en del af 

salgsindkomsten, der må anses for at være afkastet af de immaterielle aktive, når dette afkast er indregnet i 

vederlaget for levering af varer eller tjenesteydelser. Dette vil blandt andet gøre sig gældende, når en der i 

salgsprisen for en vare er indlejret en royalty for retten til at anvende et eller flere immaterielle aktiver. I et sådan 

tilfælde vil udskillelsen af denne ”royalty” ske på baggrund af transfer pricing-principperne, for at afgøre hvor 

stor en del af det samlede vederlag der henføres til det immaterielle aktiv134.   

Justeringen af SEL 32, stk. 5, nr. 6 er udtømmende, men bidrager ikke yderligere til forståelsen af de enkelte 

opstillede anden indkomst fra immaterielle aktiver. De følgende afsnit vil der foretages en analyse af udvalgte 

relevante immaterielle aktiver, til en mere dybdegående forståelse heraf. De udvalgte relevante immaterielle 

aktiver afgrænses til knowhow og patenter, som begge klassificeres om værende CFC-indkomst135, da 

kompleksiteten sammenholdt med formalia, nødvendiggør afgrænsning af emnet i væsentligt omfang. Både 

knowhow og patenter bliver brugt gentagende gange af Skatteministeriet som eksempler på hvorfra anden 

indkomst fra immaterielle aktiver hidrører i forbindelse med behandlingen af lovforslaget L 89136. 

Goodwill forbindes ofte med immaterielle aktiver, men vil ikke blive behandlet i denne afhandling, da det ikke 

anses for at være et immaterielt aktiv i CFC-sammenhæng, da afkastet af goodwill ikke udgør CFC-indkomst137. 

Goodwill undlades med andre ord heraf, da CFC-indkomster udgør mobile immaterielle og finansielle aktiver, 

som er let at flytte over landegrænserne, hvilket ikke gør sig gældende for goodwill138. Dette bekræftes blandt 

andet også i et bindende svar fra Skatterådet i SKM2014.830.SR.         

3.2.1.1 Patenter 

Ifølge SEL § 32, stk. 5, nr. 6 efter vedtagelsen af Lov nr. 1180 af 08-06-2021 omfatter udvidelsen af CFC-

begrebet bland andet indkomst fra ”… ethvert patent,…”139. Patenter defineres som værende et immaterielt aktiv, 

jf. afskrivningslovens (”AL”) § 40, stk. 2. Ifølge den juridiske vejledning defineres et patent som værende ” En 

patentret er en registreret ret til at forbyde andre at udnytte en opfindelse kommercielt”140. Heraf kan det udledes 

at det er en betingelse at det pågældende immaterielle aktiv (patent) er registreret, for at være omfattet af denne 

definition. Når et patent er registreret, tilfaldes en række rettigheder til patentholderen, udover retten til at hindre 

 
133 Lovforslagets bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser L89 (2020/2021) 
134 Lovforslagets bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser L89 (2020/2021) 
135 L 89 bilag 1, høringsskema   
136 L 89 bilag 1, høringsskema   
137 PwC, Forslag om ændring af CFC-reglerne 
138 SKM 2014.830 SR 
139 SEL § 32, stk. 5, nr. 6 
140 Den Juridiske Vejledning, afsnit C.C.6.4.2.1 
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konkurrenter i at producere, sælge, importere eller på anden måde gøre brug af den patenterede opfindelse uden 

tilladelse for patenthaveren.  

I forbindelse med BEPS-projektet, ATAD og Skatteministeriets vedtagelse af Lov nr. 1180 af 08-06-2021, har 

der været fokus på patenter som en af de aktiver, som er omfattet af udvidelsen af CFC-begrebet i SEL § 32, stk. 

5, nr. 6. Dette skyldes, at det anses som værende af en sådan karakter, at det immaterielle aktiv forholdsvist nemt 

kan flyttes til et udenlandsk datterselskab beliggende i lavskattelande, hvilket medfører, at de det udenlandske 

selskab efter flytningen kan genere indkomst på baggrund af patentet. Problematikken gående på at danske 

moderselskaber kan opnå en skattefordel, ved at flytte deres patenter til lavskattelande, mens selve 

udviklingsomkostningerne placeres i højskattelande (som ikke har implementeret CFC-regler i national 

lovgivning) anerkender Skatteministeriet141.  

Et af de særlige kendetegn ved patenter er, at de er resultatet af omkostnings- og risikofyldt forsknings- og 

udviklingsarbejde142. På baggrund af dette vil selskaber beliggende i Danmark kunne opnå en skattemæssig 

fordel, ved at opnå fradrag for udviklingsomkostningerne til patentet i Danmark, hvorefter dette patent placeres 

til et datterselskab beliggende i et lavskatteland, som medvirker til at den indkomst der genereres på baggrund af 

dette patent beskatte i datterselskabets domicilland, som dermed kan resultere i skatteunddragelse. 

I forbindelse med opgørelsen af anden indkomst fra immaterielle aktiver vil patenter give anledning til 

udfordringer for danske selskaber, da patentets bidragelse til værdien af datterselskabet salg af varer eller 

tjenesteydelser ikke umiddelbart er åbenbare. Et simpelt eksempel herpå, er et selskab som ejer et patent, som 

foretager salg af varer til tredjemand og genererer indkomst på baggrund heraf. Efter udvidelsen af CFC-

begrebet til at indeholde anden indkomst fra immaterielle aktiver, skal det vurderes hvorvidt patentet tilfører 

værdi til varen. Såfremt patentet skaber værdi for varen, skal en del af denne indkomst henføres til patentet 

(anden indkomst fra immaterielle aktiver), så denne værdi kan udskilles og CFC-beskattes.  

3.2.1.2 Knowhow  

Ifølge SEL § 32, stk. 5, nr. 6 efter vedtagelsen af Lov nr. 1180 af 08-06-2021 omfatter udvidelsen af CFC-

begrebet ligeledes indkomst fra ”… oplysninger om industrielle, kommercielle eller videnskabelige 

erfaringer…143”. Denne indkomsttype betegnes også som værende knowhow, som ifølge litteraturen kan give 

fortolkningsvanskeligheder, hvilket har været medvirkende til adskillige varierende definitioner144. Knowhow 

defineres som værende erhvervet af andre immaterielle aktiver såsom særlig fremstillingsmetode eller lignende i 

 
141 Lovforslagets bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser L89 (2020/2021), afsnit 2.1.2.1 
142 OECD, Transfer Pricing Guidelines, 2017, pkt. 6.19. 
143 Jf. SEL § 32, stk. 5, nr. 6 
144 OECD’s modeloverenskomst med kommentarer, art. 12 pkt. 11. 
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en dansk skatteretlig kontekst, jf. AL § 40, stk. 2. Foruden definitionen i AL er knowhow endvidere beskrevet i 

cirkulæret 1988-11-07 nr. 136 om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. til den daværende 

selskabsskattelov, hvor knowhow blev defineret som værende ”al uafsløret teknisk information, …, som er 

nødvendig for den industrielle genfremstilling af et produkt eller en proces direkte og under samme 

betingelser”145. Endvidere defineres knowhow at udgøre, at ”en producent ikke kan erfare ved blot en 

undersøgelse af produktet og blot en viden om det tekniske fremskridt”146. 

Der ses et sammenspil mellem definitioner af knowhow og ordlyden af definitionen af royalty i art. 12, stk. 2 i 

modeloverenskomsten; ”information concerning industrial, commercial or scientific experience”, da knowhow 

ligeledes er omfattet heraf. Endvidere bemærkes det at knowhow omfatter immaterielle aktiver, som skaber 

værdi til selskabets kommercielle aktiviteter, hvor der opnås en økonomisk fordel147. Knowhow kan spille en 

betydelig rolle for koncerners ekspertise og konkurrenceevne, da det let kan deles på tværs af koncernens 

selskaber. Dette er med andre ord med til at skabe værdi og øge værdien i koncernen148.  

Eftersom der ikke findes klare retningslinjer for anden indkomst fra immaterielle aktiver, vil kommentarerne til 

modeloverenskomsten kunne bruges som fortolkningsbidrag, i forhold til vurderingen af hvorvidt en given 

indkomst omfatter kategorien knowhow, når danske moderselskaber skal opgøre deres CFC-enheders149 CFC-

indkomst af anden indkomst fra immaterielle aktiver. Modeloverenskomsten er essentiel som fortolkningsbidrag, 

da der blandt andet fremgår en række kendetegn og karakteristika for knowhow i kommentarerne. Det bemærkes 

det blandt andet heri, at knowhow ikke omhandler, at den ydende part stiller sine evner og arbejdskraft til 

rådighed for den kontraherende part, hvorved begrebet afgrænses fra almindelige tjenesteydelser. 

Sondringen heraf kan være vanskelige at foretage i praksis, da der kan være kontraktuelle forhold med 

blandende ydelser (mixed contracts). Dette vil alt andet lige medføre, at der vil være elementer af 

tjenesteydelser og unik knowhow, hvorfor der i disse situationer kan argumenteres for, at have været 

medvirkende til udvidelsen af CFC-begrebet til at indeholde anden indkomst fra immaterielle aktiver, som 

der adresseres i BEPS action 3150.  

3.2.2 Fortolkningsvanskeligheder 

Som nævnt indledningsvist blev det tidligere lovforslag, L 48, mødt med kritik fra dansk erhvervsliv, eftersom 

de foreslåede ændringer ville medføre store udfordringer og en stigende administrativ byrde for danske 

 
145 Cirkulære 1988-11-07 nr. 136, pkt. 21. 
146 Ibid. 
147 OECD’s modeloverenskomst med kommentarer, art. 12 pkt. 11. 
148 Den juridiske vejledning, afsnit C.D.11.13.1.2.2.3.3.3 
149 Udenlandske selskaber som er omfattet af CFC-reglerne 
150 OECD, Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3, 2015, afsnit 4.2.1.1. 
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selskaber151. Kritikken var særligt begrundet i bekymringen for de manglende retningslinjer, som ville efterlade 

en vis grad af usikkerhed ved opgørelsen af anden indkomst fra immaterielle aktiver. Indledningsvist skal det 

bemærkes at kommentarer i forbindelse med behandlingen af lovforslaget L 48 fra danske multinationale 

selskaber, blandt andet blev anført som følge af udvidelsen af CFC-begrebet uden inkluderingen af den partielle 

substanstest. I forbindelse med behandlingen af lovforslaget L 48, anførte Ørsted den usikkerhed der ville 

foreligge i forbindelse med allokeringen af, hvilken indkomst der skal henføres til datterselskabers immaterielle 

aktiver152 Ligeledes anførte Danfoss at knowhow kan knytte sig til det enkelte produkt, men også til de 

forskellige produktmetoder eller måder at drive virksomhed på153. Det kan derfor være vanskeligt at udskille 

anden indkomst fra immaterielle aktiver, da det kan forekomme på mange måder. Dette leder frem til nogle af de 

uklarheder, som danske selskaber kan stå overfor i relation til indkomstopgørelsen, som medvirker til den 

yderligere analyse af udledningen af anden indkomst fra immaterielle aktiver.  

3.2.2.1 Patenter  

Patenter har været i fokus, da det anses for værende af en sådan karakter, at det forholdsvist nemt kan flyttes til 

et datterselskab beliggende i et lavskatteland og dermed give en skattefordel. Patenter kendetegnes for at være et 

resultat af risiko- og omkostningsfuld forskning154, hvilket medvirker til et forventet økonomisk afkast til 

følge heraf. Eksempelvis hvis et (salgs)datterselskab sælger en vare skal det danske selskab vurdere, 

hvorvidt immaterielle aktiver har skabt en merværdi til transaktionen. Her er det essentielt at vurdere hvor 

stor en andel af merværdien der kan henføres til patentet og om det også kan henføres til andre immaterielle 

aktiver herunder goodwill. Det er derfor nødvendigt at foretage yderligere udskilning, for at vurdere hvor 

denne merværdi skabes.  

Sondringen om hvorvidt der er skabt en merværdi på baggrund af patentet eller goodwill, er ligeledes i de 

danske selskabers interesse, da afkastet fra goodwill ikke udgør CFC-indkomst155. Når danske selskaber skal 

foretage en vurdering heraf, skal det danske selskab have for øje om datterselskabet har oparbejdet eller besidder 

værdifuld goodwill. Ved goodwill forstås ”Den til en erhvervsvirksomhed knyttede kundekreds, 

forretningsforbindelse eller lignende”156, hvilket betyder at blandt andet relationer til kunderne kan have en 

effekt. Merværdi kan blandt andet skabes ved hjælp af kunderelationer i form af tilbagevendende kunder, der 

 
151 Se kapitel 1, afsnit 1.1 
152 L48, bilag 14, 4 Præsentation fra høring den 15. januar 2020 om CFC-regler L 48 - Karl Berlin Ørsted 
153 L48, bilag 14, 3 Præsentation fra høring den 15. januar 2020 om CFC-regler L 48 - Lars Nyhegn Eriksen Danfoss  
154 Se dette kapitel, afsnit 3.2.1.1 
155 Se dette kapitel, afsnit 3.2.1 
156 Den juridiske vejledning afsnit C.C.6.4.1.1 



 

P a g e  34 | 79 

 

vender tilbage grundet kendskabet til produktet157. Denne merværdi må alt andet lige fortolkes som værende 

goodwill og dermed skulle henføres til selskabets goodwill, hvorfor indkomsten ikke kategoriseres som 

værende CFC-indkomst. Hvis merværdien derimod er skabt på baggrund af eksempelvis et unikt element 

ved varen, som skyldes et patent, vil denne værdi skulle henføres til datterselskabets CFC-indkomst og 

dermed CFC-beskattes.   

Sondringen mellem goodwill og patenter kan være vanskelig at foretage, er det essentielt at kigge på hvorvidt 

merværdien skabes på baggrund af selskabets relation til kunderne, forretningsforbindelser eller lignende, da 

værdiskabelse på baggrund af dette ikke anses som værende CFC-indkomst.  

3.2.2.2 Knowhow     

Som det fremgår i afsnit 3.2.1.2 kan begrebet knowhow give fortolkningsvanskeligheder, hvilket har været 

medvirkende til adskillige varierende definitioner. I forbindelse med CFC-indkomstopgørelsen er det essentielt 

for de danske selskaber at sondre mellem tjenesteydelser og knowhow i relation til anden indkomst fra 

immaterielle aktiver. Der kan i den forbindelse opstå yderligere fortolkningsvanskeligheder, såfremt et 

datterselskab inkluderer tjenesteydelser i aftalegrundlaget. Grundlaget herfor skyldes sondringen mellem 

tjenesteydelserne og selskabets knowhow, hvilket OECD tidligere har anført som værende en situation det kan 

give anledning til fortolkningsvanskeligheder158.  

Knowhow defineres som værende ”oplysninger om industrielle, kommercielle eller videnskabelige 

erfaringer”159, hvilket medvirker til at det er essentielt, at vurdere hvorvidt merværdien for selve serviceydelsen 

kan henføres til selskabets knowhow. Er der tale om en betaling som vederlag for udøvelsen af en tjenesteydelse, 

er der ikke tale om en anden indkomst fra immaterielle aktiver, da tjenesteydelser ikke kategoriseres som 

værende et immaterielt aktiv. Hvis der eksempelvis er tale om udvikling af modeller eller tegninger, der ikke 

allerede eksisterer, vil der tale om en tjenesteydelse og ikke en royaltybetaling160.  

Betaling for knowhow er et vederlag køberen betaler for delagtiggørelsen i datterselskabets særlige viden, 

erfaringer, mv., hvilket med andre ord betyder betaling for oplysninger der allerede eksisterer. Hvis 

datterselskabet har solgt tjenesteydelser, hvor denne særlige viden er anvendt i udførelsen af arbejdet (i relation 

til tjenesteydelsen) er der altså tale om merværdi skabt på baggrund af knowhow. Ved sondringen mellem 

 
157 Ibid. 
158 OECDs modeloverenskomst (2017), ad kommentarerne til art. 12, pkt. 11, s. 278. 
159 Se dette kapitel, afsnit 3.2.1.2 
160 OECDs modeloverenskomst (2017), ad kommentarerne til art. 12, pkt. 10.2, s. 277 f 
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tjenesteydelser og knowhow vil der derfor kunne lægges vægt på, hvorvidt merværdien kan henføres til 

overdragelsen af den særlige viden eller en persons anvendelse af denne særlige viden161.  

Sondringen mellem tjenesteydelser og knowhow kan være vanskelig at foretage, såfremt der er tale om betaling 

for mere end den særlige viden og erfaringer herunder teknisk assistance i forbindelse med implementeringen af 

et system hos køberen, vil den sidstnævnte del nærmere kunne henføres til en tjenesteydelse end for 

knowhow162. 

Set i lyset af sondringen mellem henholdsvis patent og goodwill samt tjenesteydelser og knowhow har 

Skatteministeriet anført i forbindelse med behandlingen af lovforslaget at anden indkomst fra immaterielle 

aktiver som udgangspunkt medregnes til CFC-indkomsten, såfremt datterselskabet er uden substans163. 

Ligeledes har Skatteministeriet fastslået at ”reglerne vil kræve, at der foretages konkrete vurderinger”164, 

hvorfor den konkrete fortolkning af anden indkomst fra immaterielle aktiver fortsat fremstår uklar.  

3.2.3 Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående analyse kan det konkluderes, at udvidelsen af CFC-begrebet i dansk gældende ret, 

bygger på ATADs artikel 7, stk. 1, litra a, som tager udgangspunkt i BEPS action 3. Fortolkningen og målingen 

af anden indkomst fra immaterielle aktiver skal således fortolkes i overensstemmelse med BEPS action 3 og 

ATADs artikel 7, stk. 2, litra a.  

Formålet med denne juridiske analyse af udvidelsen af CFC-begrebet er, at tolke den nye lovændring af de 

danske CFC-regler i SEL § 32, med et særligt fokus på forståelsen af udvidelsen af CFC-begrebet til at 

indeholde anden indkomst fra immaterielle aktiver. Vedtagelsen af Lov nr. 1180 af 08-06-2021 har 

Skatteministeriet anset som en nødvendighed, ud fra OECDs bekymringer i relation til skatteunddragelse som 

fremgår af BEPS action 3. Heri udtrykker OECD bekymring for at multinationale koncerner i medlemsstaterne 

mulighed for at placere immaterielle aktiver i lavt beskattede lande og indlejre indkomst herfra i salgsindkomst 

fra salg af varer samt tjenesteydelser. Dette skyldes at denne indkomst blev kategoriseret som almindelig 

indkomst, hvilket nødvendiggjorde en udvidelse af CFC-begrebet. Denne nødvendighed anerkendte 

Skatteministeriet, hvilket medførte en udvidelse af det danske CFC-begreb i SEL § 32, stk. 5, nr. 6. 

Med udvidelsen af CFC-begrebet i SEL § 32, stk. 5, nr. 6 kan det konkluderes, at selskaber ikke længere har 

adgang til at udarbejde CFC-indkomstopgørelser baseret på rene juridiske klassifikationer. Selskabers 

 
161 Ibid. art. 12, pkt. 11.3, s. 278 f 
162 Aage Michelsen, Lærebog om indkomstskat, 2019, s. 402  

163 Denne substansundtagelse gennemgås og analyseres i kapitel 4 
164 L 89, endeligt svar på spørgsmål 14 
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transaktioner skal derimod analyseres/vurderes med henblik på udskillelse af anden indkomst fra immaterielle 

aktiver, hvilket kan gøres på baggrund af transfer pricing-principperne. Ved udskillelsen af anden indkomst fra 

immaterielle aktiver, kan indkomsten blandt andet fastlægges efter armslængdevilkår, hvor selskaberne blandt 

andet kan anvende en metode, hvor der tillægges et mark-up på de relevante omkostninger på koncerninterne 

transaktioner (cost-plus metoden).   

Set i lyset af ovenstående analyse kan det konkluderes udskillelsen af anden indkomst fra immaterielle aktiver, 

ikke er uden vanskeligheder. Analysen viser blandt andet at afgørelsen af hvor stor en del af det samlede 

vederlag der henføres til det immaterielle aktiv, er kompleks, og at de forskellige typer af immaterielle aktiver er 

let forvekslelige. Det der derfor nødvendigt at have et nærgående kendskab til de enkelte immaterielle aktivers 

karakteristika, for at kunne afgøre hvor stor en del af det samlede vederlag der henføres til det enkelte 

immaterielle aktiv.  

Det kan på baggrund af analysen overordnet konkluderes, at fortolkningen af anden indkomst fra immaterielle 

aktiver er kompleks. Dog opfattes anden indkomst fra immaterielle aktiver blandt andet som værende 1) yderst 

mobile, hvorfor de relativt nemt kan flyttes fra stedet, hvor værdiskabelsen af aktivet er sket. 2) indkomst fra 

immaterielle aktiver kan manipuleres, dette ses eksempelvis ved at indkomsten fra immaterielle aktiver kan 

indlejres i salgsindkomsten, og dermed ikke medregnes i CFC-indkomsten. 3) Sådanne indkomster er vanskelige 

at udskille fra salgsindkomsten. Dette medfører således at den juridiske kvalifikation af CFC-indkomst for 

immaterielle aktiver, ikke anses for at være tilstrækkelig til at inkludere al indkomst, der kan henføres til de 

immaterielle aktiver til at imødegå aggressiv skatteplanlægning, hvilket har medført udvidelsen af CFC-

begrebet. Denne udvidelse har medført at den indkomst, der kan henføres til immaterielle aktiver, skal udskilles 

og medregnes til det danske selskabs CFC-indkomst, såfremt betingelserne herfor er opfyldt165.  

 
165 Disse ligger uden for denne afhandlings felt, men det antages at læseren har en grundlæggende viden om disse betingelser.  
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Det følgende kapitel analyserer den partielle substanstest, herunder hvad den 

partielle substanstest indebærer ifølge gældende dansk ret og hvilken betydning 

denne har. 

4 Partiel substanstest 

 

 

 

 

Indledningsvist bemærkes det, at der på tidspunktet for afhandlingens udarbejdelse ikke findes dansk retspraksis 

på, hvornår den partielle substanstest skal fortolkes. Den følgende analyse vil derfor udarbejdes på baggrund af 

BEPS action 3, ATAD samt SEL § 32 efter vedtagelsen af Lov nr. 1180 af 08-06-2021. Hertil vil relevant 

praksis fra EU-Domstolen, diverse dokumenter i forbindelse med behandlingen af Lov nr. 1180 af 08-06-2021 

herunder forarbejderne og svar fra Skatteministeriet i takt med behandlingen samt udvalgt relevant litteratur på 

området blive anvendt som fortolkningsbidrag. 

4.1 ATADs substandundtagelse  

Som tidligere berørt er der i ATAD en substansundtagelse, som undtager udenlandske datterselskaber fra CFC-

beskatning, såfremt 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”166. Dette medvirker, såfremt et udenlandsk datterselskab reelt er etableret i en anden EU-

medlemsstat, så anses det ikke som værende et CFC-selskab.  

Denne substansundtagelse har været et centralt element i kritikken af det tidligere lovforslag, L48. Lovforslaget 

blev mødt med kritik fra danske brancheorganisationer og flere danske multinationale koncerner, som udtrykte 

 bekymring for indholdet i det tidligere lovforslag i forbindelse med Skatteudvalgets høring den 15. januar 2020. 

Omdrejningspunktet for høringen var på daværende tidspunkt udvidelsen af CFC-indkomstbegrebet til anden 

indkomst fra immaterielle aktiver uden indførelsen af en substansundtagelse. I denne forbindelse udtrykte flere 

af de repræsenterede fra det danske erhvervsliv167 deres bekymring for, at de alle vurderede at lovforslaget ville 

have en negativ effekt på de danske multinationale koncerners konkurrenceevne168. Det fremgår af 

Skatteministeriets bemærkninger ved genfremsendelse af høringsskema samt høringssvar vedrørende L 89, at 

der ved udformningen af lovforslaget er lagt vægt på, at ATADs minimumskrav til CFC-reglerne implementeres 

 
166 Se kapitel 2, afsnit 2.3.1.4 
167 Herunder Ørsted, Novo Nordisk og Danfoss jf. L48, bilag 14, Meddelelse om præsentationer fra den åbne høring om 

implementeringen af skatteundgåelsesdirektivets CFC-regler (lovforslag nr. L 48) afholdt den 15. januar 2020  
168 L 48, bilag 14, Meddelelse om præsentationer fra den åbne høring om implementeringen af skatteundgåelsesdirektivets CFC-regler 

(lovforslag nr. L 48) afholdt den 15. januar 2020 
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i dansk ret på en afbalanceret måde. Ligeledes fremgår det af Skatteministeriet bemærkninger at lovforslaget 

indføres uden en substanstest, på trods af det ligger inden for direktivets rammer. Grunden hertil er at 

Skatteministeriet mener en substanstest vil medføre en væsentlig svækkelse af de eksisterende CFC-regler169. 

Som følge af covid-19 situationen udsatte regeringen behandlingen af lovforslaget, som blev genfremsat som L 

89. I forbindelse med behandlingen af lovforslaget L 89 fremsatte Skatteministeriet et ændringsforslag, som 

blandt andet introducerede en ny CFC-substanstest. Den primære ændring i forslaget var en partiel substanstest, 

hvor udgangspunktet er, at anden indkomst fra immaterielle aktiver ikke anses som værende CFC-indkomst, hvis 

datterselskabet, der oppebærer indkomsten, anses for at have substans170 171. Dette ændringsforslag blev den 3. 

juni 2020 vedtaget ved Lov nr. 1180 af 08-06-2021 som blandt andet har medført væsentlige ændringer i SEL 

§32, herunder udvidelsen af CFC-indkomstbegrebet til at omfatte anden indkomst fra immaterielle aktiver og 

indførelsen af en partiel substanstest172. 

4.2 SEL § 32, stk. 5, nr. 6, 2. pkt. 

Vedtagelsen af Lov nr. 1180 af 08-06-2021 har blandt andet medført indførelsen af en partiel substanstest, som 

fremgår af SEL § 32, stk. 5, nr. 6, 2. pkt. I forbindelse med behandlingen af denne lov, anførte Skatteministeriet 

at indførelsen af en partiel substanstest, der udelukkende knytter sig til EU-Domstolens EU-praksis på området, 

vurderes til ikke at ville udgøre nogen væsentlig styrkelse af værnet, idet der stilles lempelige krav til, hvornår et 

selskab opfylder kravet om substans af en sådan substanstest. Ligeledes anførte Skatteministeriet, at indførelsen 

af en partiel substanstest i relation til anden indkomst fra immaterielle aktiver isoleret set ville styrke værnet i 

CFC-reglerne. Dette blev begrundet med, at anden indkomst fra immaterielle aktiver ikke medregnes til de 

gældende regler før vedtagelsen af Lov nr. 1180 af 08-06-2021173. De gældende regler for vedtagelsen af Lov nr. 

1180 af 08-06-2021 var udformet på baggrund af den centrale sag på CFC-området, sag C-196/04, Cadbury 

Schweppes. De danske CFC-regler blev ændret efter afgørelsen af denne dom ved Lov nr. 540 af 6. juni 2007, 

hvor udformningen heraf var bygget op omkring en model, hvor der skete CFC-beskatning af alle datterselskaber 

med tilstrækkelig stor CFC-indkomst, uagtet hvor selskaberne var hjemmehørende. I den anledning anførte 

Skatteministeriet ligeledes, at de danske CFC-regler i en lang årrække har været bygget op om denne model, som 

sikrer at der ikke sker forskelsbehandling, i relation til om moderselskaber ejer et dansk datterselskab eller et 

datterselskab i en anden medlemsstat inden for eller uden for EU/EØS174. 

 
169 L 89, bilag 1, Høringsskema  
170 PwC, ændringsforslag om indførelse af CFC-substanstest for visse typer indkomst, 2021 
171 Denne substanstest gennemgås i afhandlingens afsnit 4.2.1.4 
172 Se kapitel 1, afsnit 1.1  
173 L 89, endeligt svar på spørgsmål 9 
174 L 89, endeligt svar på spørgsmål 17 
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Endvidere anførte Skatteministeriet i forbindelse med behandlingen af Lov nr. 1180 af 08-06-2021, ”med 

henblik på at sikre, at den partielle substanstest indføres på en robust og kontrollérbar måde, kan den partielle 

substanstest efter forslaget kun anvendes, hvis en række betingelser er opfyldt.”175. 

4.3 Partiel substanstest  

Ifølge SEL § 32, stk. 5, nr. 6, 2. pkt. sker der som hovedregel ikke CFC-beskatning af anden indkomst fra 

immaterielle aktiver, såfremt datterselskabet udfører væsentlig økonomisk aktivitet i relation til de immaterielle 

aktiver, hvis der understøttes af personale, udstyr, aktiver og lokaler. Den partielle substanstest finder dog ikke 

anvendelse, såfremt datterselskabet varetager ejerskab og eventuelt salgs- og distributionsfunktioner i relation til 

de immaterielle aktiver, mens de øvrige væsentlige funktioner vedrørende aktiverne i ubetydeligt omfang er 

udført eller udføres i det land, hvor datterselskabet er skattemæssigt hjemmehørende, eller datterselskabet er 

skattepligtigt hjemmehørende i en stat, som ikke udveksler oplysninger med de danske skattemyndigheder, med 

mindre indkomsten hidrører fra immaterielle aktiver, som i det væsentligste er foranlediget af forsknings- og 

udviklingsvirksomhed udført af datterselskabet selv eller af koncernforbundne selskaber176, der er skattemæssigt 

hjemmehørende i samme stat177.  

For at den partielle substanstest finder anvendelse, er der nogle betingelser som skal være opfyldt. Det danske 

moderselskab skal inden for fristen for afgivelsen af oplysningerne efter skattekontrolloven § 12 træffe valg, om 

substandstesten skal anvendes ved opgørelsen af CFC-indkomsten i det pågældende datterselskab samt indsende 

oplysninger, der godtgør, at betingelserne for at anvende betingelsen er opfyldt178.  

Efter fristen for angivelsen af oplysningerne kan et valg kun ændres efter skatteforvaltningslovens § 30, eller 

hvis moderselskabet godtgør, at datterselskabet kun anses for et CFC-selskab som følge af modregning af 

indkomst fra immaterielle aktiver, som moderselskabet ikke inden fristen for afgivelsen af oplysningerne var 

bekendt med datterselskabets ejerskab af179.  

Skatteministeriet har i forbindelse med ændringsforslaget anført i bemærkningerne hertil, at den partielle 

substanstest vil skulle fortolkes i overensstemmelse med det EU-retslige misbrugsbegreb, hvilket vil skulle være 

afgørende for, hvornår datterselskabet efter EU-retten anses for at have tilstrækkelig substans180. Det fremgår 

ligeledes af bemærkningerne til ændringsforslaget, at der angives en række momenter, som må anses for at 

 
175 L 89, endeligt svar på spørgsmål 12 
176 SEL § 31 C 
177 SEL § 32, stk. 5, nr. 6, 2. pkt. 
178 Ibid. 
179 L 89, betænkninger afgivet af Skatteudvalget den 27. maj 2021, bemærkningerne til nr. 3 
180 Ibid. 
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skulle indgå i vurderingen af hvorvidt der er tale om misbrug efter det EU-retslige misbrugsbegreb. Vurderingen 

af hvorvidt der er tale om tilstrækkelig substans i relation til ejerskabet til bestemt immaterielle aktiver, vil 

overordnet afhænge af ejerens egne funktioner, kapital og kontrol over risici sammenholdt med de immaterielle 

aktivers værdi, udviklingsstadie, egenskaber og anvendelsesområde181.  

I relation til vurderingen ejerskabet til bestemte immaterielle aktiver, vil der i almindelighed, i tilfælde hvor 

ejeren selv varetager eller har varetaget væsentlige funktioner forbundet med udvikling eller oparbejdelse af de 

immaterielle aktiver, ikke være tvivl om substansen af ejerskabet er tilstrækkeligt. Hvis de immaterielle aktiver 

derimod ikke er oparbejdet af ejeren selv eller af lokale, koncernforbundne selskaber, men hovedsageligt er 

erhvervet gennem tilkøb182,  vil der ved vurderingen af, hvorvidt substansen af ejerskabet er tilstrækkeligt, kunne 

lægges vægt på følgende ikkeudtømmende liste af forhold: nettoafkastet på ejerskabet hos ejerne, kontrol over 

risikoen i forhold til de konkrete aktiver i selskabet, ejernes egne værdiskabende aktiviteter i forhold til de 

immaterielle aktiver, de immaterielle aktivers eventuelle sammenhæng med andre immaterielle aktiver og 

aktiviteterne i koncernen. Desuden vil der ved substansvurderingen, i almindelighed skulle lægges mindre vægt 

på ejerens sikring af juridisk beskyttelse og håndhævelse af rettigheder183.  

Vurderingen af hvorvidt der er tale om tilstrækkelig substans, vil skulle fortolkes i overensstemmelse med det 

EU-retslige misbrugsbegreb, og det vil tillige skulle være afgørende for, hvornår et datterselskab efter EU-retten 

anses for at have tilstrækkelig substans184. 

Eftersom det EU-retslige misbrugsbegreb er det centrale element for afgørelsen af hvorvidt datterselskabet har 

tilstrækkelig substans, vil substansundtagelsen være genstand for i det efterfølgende. Analysen vil blive foretaget 

på baggrund af EU-Domstolens praksis, hvor der blandet andet vil tage afsæt i den centrale sag på området: sag 

C-196/04, Cadbury Schweppes samt efterfølgende EU-praksis til belysning af udviklingen af denne 

substansundtagelse, samt fortolkningen heraf i lyset af den efterfølgende EU-praksis.  

4.3.1 Sag C-196/04 Cadbury Schweppes 

Begrebet ”substansundtagelse” eller ”substanstest” er populære begreber for de krav, som EU-Domstolen har 

opstillet for medlemsstaternes CFC-regler, såfremt de indebærer en forskelsbehandling mellem de nationale 

datterselskaber og datterselskaber i andre medlemsstater185. 

 
181 Ibid. 
182 Herunder eventuelt tilkøb af udviklingsydelser fra koncernforbundne selskaber i udlandet  
183 L 89, betænkninger afgivet af Skatteudvalget den 27. maj 2021, bemærkningerne til nr. 3 
184 L 89, endeligt svar på spørgsmål 15 
185 L 89, endeligt svar på spørgsmål 21 
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Sag C-196/04 Cadbury Schweppes vedrører et præjudicielt spørgsmål indgivet af Special Commissioners of 

Income Tax, London vedrørende de daværende britiske CFC-regler. Cadbury Schweppes Plc (”CS”) og Cadbury 

Schwepps Overseas Ltd (”CSO”) havde lagt sag an mod Commissioners of Inland Revenue, idet CSO var blevet 

beskattet af indkomsten optjent i datterselskabet Cadbury Schweppes Treasury International (”CSTI”), som var 

etableret i International Financial Services Center beliggende i Dublin, Irland186. Eftersom CSTI var 

hjemmehørende i Irland, som medførte en beskatning på 10%187. CSTIs aktivitet bestod i at rejse midler og stille 

disse midler til rådighed for datterselskaberne i koncernen188. 

De daværende britiske CFC-regler indeholdt en undtagelse fra hovedreglen om, at et selskab hjemmehørende i 

Storbritannien ikke skulle beskattes af overskuddet i et datterselskab på det tidspunkt, hvor datterselskabet havde 

erhvervet indkomsten189. Det fremgår af sagens præmis 7 at de daværende britiske CFC-regler fandt anvendelse 

på CFC-enheder, når datterselskabets i dets domicilland bliver beskattet lavt, hertil nævnes det at det skal være 

mindre end tre fjerdedele af den skat, som selskabet skulle have betalt i Storbritannien. Der gjaldt en række 

undtagelser til anvendelsesområdet for de daværende britiske CFC-regler, herunder en såkaldt 

”begrundelsestest”. Denne test indeholdt to kumulative betingelser 1) det hjemmehørende selskab skulle 

godtgøre, at nedsættelse af skatten ikke var hovedformålet190 eller et af hovedformålene med CFC-enhedens 

eksistensgrundlag i den pågældende regnskabsperiode at opnå nedsættelse af skatten i Storbritannien191.  

I de tilfælde hvor selskaber opfyldte betingelserne for CFC-beskatning og ingen af undtagelserne fandt 

anvendelse, hidrørte det at et britisk moderselskab skulle beskattes af overskuddet i datterselskabet. Yderligere 

ville der gives en godtgørelse til moderselskabet for den skat der allerede var betalt i forvejen af datterselskabet i 

datterselskabets domicilland192. 

I betragtning af ovenstående fremgår det af sagens præmis 28, at Special Commissioners of Income Tax, London 

anmodede EU-Domstolen om at klarlægge følgende præjudicielle spørgsmål; ”Er artikel 43 EF, 49 EF og 56 EF 

til hinder for en national skattelovgivning som den i hovedsagen omhandlede, der under angivne 

omstændigheder bestemmer, at et selskab, der er hjemmehørende i den pågældende medlemsstat, skal beskattes 

 
186 Sag C-196/04 Cadbury Schweppes, præmis 1 
187 Ibid, præmis 14 
188 Ibid, præmis 15 
189 Ibid, præmis 5 
190 Ibid, præmis 10 
191 Ibid, præmis 11 
192 Ibid. præmis 61 og 62 



 

P a g e  42 | 79 

 

af overskud i et datterselskab, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, hvor det beskattes med en lavere 

skattesats?”193.  

4.3.1.1 Dommens afgørelse    

Indledningsvist fastslog EU-Domstolen, at da daværende britiske CFC-regler skulle vurderes ud fra 

bestemmelserne om etableringsfriheden194. Hvorefter EU-domstolen anførte, det faktum at et selskab oprettes i 

en anden stat, hvis formål er at drage fordel af mere fordelagtig skattelovgivning, ikke i sig selv er grundlag for 

at konstatere, at der er tale om misbrug. Grundet denne omstændighed var det derfor ikke en hindring for CS at 

påberåbe sig bestemmelsen om etableringsfrihed195.  Herefter understregede EU-Domstolen, at der ikke var tvivl 

om, at CFC-lovgivningen indebar en forskellig behandling af hjemmehørende selskaber afhængigt af 

beskatningsniveauet for det selskab, hvori de ejer en andel. Denne forskellige behandling skabte en skattemæssig 

ulempe for det hjemmehørende selskab, som var omfattet af CFC-lovgivningen. Dette udgjorde med andre ord 

en hindring for etableringsfriheden196.  

Efterfølgende anførte EU-Domstolen, at en sådan national foranstaltning, som hindrer etableringsfriheden, kun 

kunne være tilladt, hvis den var begrundet i tvingende almene hensyn. I det tilfælde hvor der foreligger et sådant 

hensyn, krævede det at hindringen var egnet til at sikre gennemførelsen af de pågældende mål, og dermed ikke 

gå ud over, hvad der var nødvendigt for at nå det197. Dernæst genopfriskede EU-Domstolen det faktum, ”at der 

foreligger en fordel på grund af en lav beskatning af et datterselskab, der er etableret i en anden medlemsstat 

end den, hvor moderselskabet er etableret, ikke i sig selv tillader sidstnævnte medlemsstat at opveje denne fordel 

ved hjælp af en mindre fordelagtig skattebehandling af moderselskabet”198. 

Desuagtet fremhævede EU-Domstolen, at en national foranstaltning, der begrænsede etableringsfriheden, kunne 

være begrundet, når den specifikt sigtede på rent kunstige arrangementer, som havde til formål at omgå den 

pågældendes medlemsstats lovgivning199. Ved vurderingen heraf udtalte EU-domstolen, at den skulle tage 

særskilt hensyn til det formål, som forfølges med etableringsfriheden, som i denne henseende har til formål at 

give en fællesskabsstatsborger mulighed for på stabil og vedvarende måde at kunne deltage i det økonomiske liv 

i en anden medlemsstat end hvor man er hjemmehørende og få fordel heraf200. Ligeledes bemærkede EU-

 
193 Ibid. præmis 28 
194 Ibid. præmis 31 
195 Ibid. 36-38 jf. i denne retning Centros-dommen, præmis 27, og dom af 30.9.2003, sag C-167/01, Inspire Art, Sml. I, s. 10155, præmis 

96 
196 Sag C-196/04 Cadbury Schweppes, præmis 43-45. 
197 Ibid. præmis 47 
198 Ibid. præmis 49 
199 Ibid.  præmis 51 
200 Ibid. præmis 53 
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domstolen, at etablering som begreb indebar, at det pågældende selskab rent faktisk befandt sig i 

værtsmedlemsstaten, hvor de udøver erhvervsmæssig virksomhed ved hjælp af en fast indretning i 

medlemsstaten i et ikke nærmere angivet tidsrum201. 

Dette ledte EU-domstolen frem til følgende centrale betragtning: ”… for at en restriktion for etableringsfriheden 

vil kunne være begrundet i hensynet til bekæmpelse af misbrug, skal det specifikke formål med en sådan 

restriktion være at hindre adfærd, der består i at oprette rent kunstige arrangementer, der ikke bygger på nogen 

økonomisk realitet, med henblik på at undgå den normalt skyldige skat af overskud, der optjenes ved 

virksomhed, der udføres på det nationale område.”202. Denne centrale betragtning betyder med andre ord, at der 

blandt foreligger et subjektivt element, når der er tale om misbrugsbegrebet. Det subjektive element foreligger i 

det ønske selskabet har om at opnå en skattemæssige fordel.  

Efterfølgende fastslog EU-Domstolen at betingelsen for, at CFC-lovgivning anses for at være forenelig med EU-

retten, skal CFC-beskatningen være udelukket, når oprettelsen af en CFC-enhed svarer til en økonomisk realitet, 

uanset om der foreligger skattemæssige bevæggrunde for etableringen203. Såfremt der ikke foreligger et 

objektive element, som er i strid med EU-rettens formål, så vil det subjektive element der foreligger, være uden 

betydning204. Dette betyder med andre ord, at det objektive element er essentielt for misbrugsvurderingen.  

I den forbindelse anførte EU-domstolen, at oprettelsen af datterselskabet skal svare til en reel etablering, som har 

til formål at udøve økonomisk virksomhed i værtsmedlemsstaten og anførte herefter, at dette skal kunne 

konstateres på baggrund af: ”… på grundlag af objektive omstændigheder, som kan efterprøves af tredjemand, 

angående bl.a. graden af CFC-selskabets fysiske eksistens med hensyn til lokaler, personale og udstyr.”, 

hvorefter EU-domstolen tilføjede ”Hvis efterprøvelsen af sådanne omstændigheder fører til den konklusion, at 

CFC-selskabet svarer til en fiktiv etablering, hvorfra der ikke faktisk udøves nogen økonomisk virksomhed på 

værtsmedlemsstatens område, må oprettelsen af CFC-selskabet anses for at udgøre et rent kunstigt arrangement. 

Dette kunne bl.a. være tilfældet for et datterselskab, som er et »postkasse«- eller »skærm«-selskab … Det 

hjemmehørende selskab, der i denne henseende er bedst placeret, skal have adgang til at fremlægge 

dokumentation for, at CFC-selskabets etablering er reel, og at det udøver en faktisk virksomhed.”205.  

EU-Domstolen konstaterede således, at der skal foretages en vurdering af, om der en given etablering udgør ”et 

rent kunstigt arrangement”.  

 
201 Ibid. præmis 54 og jf. dom af 25.7.1991, sag C-246/89, Kommissionen mod Det Forenede Kongerige, Sml. I, s. 4585, præmis 21. 
202 Sag C-196/04 Cadbury Schweppes, præmis 55 
203 Ibid. præmis 65 
204 Ibid. præmis 64 
205 Ibid. præmis 67-70 
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4.3.1.2 ”Rent kunstigt arrangement”  

EU-Domstolens afgørelse af sag C-196/04 Cadbury Schweppes har haft stor indvirkning på de nuværende 

udformninger af CFC-lovgivningen i en række medlemslande206. EU-domstolens anvendelse af rent kunstigt 

arrangement har sidenhen været et centralt element i den internationale skattelitteratur. Det er derfor essentielt at 

få en forståelse for, hvad der skal forstås ved rent kunstigt arrangement.  

Ud fra det foregående definerer EU-domstolen et rent kunstigt arrangement som værende et arrangement, som 

ikke udøver nogen former for reel økonomisk aktivitet. Det er dog svært at udlede af dommens afgørelse, 

hvornår der foreligger et rent kunstigt arrangement207. Til trods for at EU-domstolen i sagen anført, at en reel 

etablering vil skulle kunne konstateres på grundlag af det objektive element ”angående bl.a. graden af CFC-

selskabets fysiske eksistens med hensyn til lokaler, personale og udstyr.”208. Foruden det objektive element, skal 

der også foreligge et subjektivt element, som afspejler etableringens hensigt med det givne arrangement. Dette 

burde alt andet lige indikere, at et rent kunstigt arrangement såsom postkasseselskaber, skærmselskaber og 

fiktive etableringer, ikke ville anses for at have en fysisk eksistens.  

Kompleksiteten i relation til, hvornår der foreligger et rent kunstigt arrangement, skal ses i lyset af henholdsvis 

sag C-341/04, Eurofoods IFSC og sag C-212/97, Centros. Sag C-341/04, Eurofoods IFSC omhandler oprettelsen 

af datterselskaber, som fungerede som rent kunstige arrangementer nemlig rene postkasseselskaber eller 

skærmselskaber. Der var tale om en fiktiv etablering ved den sekundære forekommende etablering, idet det ikke 

blev udøvet nogen former for økonomisk aktivitet i den pågældende medlemsstat, hvor selskabet var etableret209. 

Denne dom fastslår med andre ord, at postkasseselskaber og skærmselskaber i sin betydning betyder, at der ikke 

udøves nogen økonomisk virksomhed i den medlemsstat, hvor den omdiskuterede etablering har hjemsted. 

Ligeledes anførte EU-Domstolen i sag C- C-212/97, Centros stiftelsen af et datterselskab i Storbritannien, ikke 

blev anset for værende misbrug, på trods af stiftelsen var med henblik på at undgå de daværende danske 

kapitalkrav for anpartsselskaber.  

Der var i ovenstående domme tale om selskaber hvor der ikke udøves nogen økonomisk virksomhed, hvorfor 

selskaberne grundet antikviteter angiveligt måtte anses for værende et postkasseselskab og dermed et rent 

kunstigt arrangement. Grundet dette trækker begrebet rent kunstigt arrangement i retning af, at vurderingen af 

hvorvidt der er tale om et rent kunstigt arrangement er kompliceret og dermed udgør en reel etablering i EU-

 
206 Peter Koerver Schmidt, Dansk CFC-beskatning, 2013, s. 443 
207 Ibid. s. 446 
208 Sag C-196/04 Cadbury Schweppes, præmis 67 
209 Jf. C-341/04, Eurofoods, præmis 34 & 35 
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rettens betragtning210. I relation til dette vil det antageligt være medvirkende til, at nogle selskabsformer anses 

for, nemmere at falde uden for begrebet ”rent kunstigt arrangement”211. Med ovenstående analyse i mente 

konkluderes det, at definitionen af substanstesten i relation til rent kunstigt arrangement fremgår usikkert. Denne 

konklusion skal ses i sammenhæng med sag C-341/04, Eurofoods IFSC og sag C-212/97, Centros, hvor EU-

domstolen anser selskaber for at falde uden for begrebet rent kunstigt arrangement, til trods for etableringen 

fremstår fiktivt, idet det ikke blev udøvet nogen former for økonomisk aktivitet i de pågældende medlemsstater. 

Isoleret set indsnævres medlemsstaternes mulighed, for at bruge CFC-lovgivning til at forhindre flytningen af 

mobile indkomster til andre medlemsstater. Grundet usikkerheden efter afgørelsen af sag C-196/04 Cadbury 

Schweppes, analyseres effekten af afgørelsen på efterfølgende praksis fra EU-Domstolen i det følgende.  

4.3.2 EU-Domstolens fortolkningsbidrag 

EU-Domstolens afgørelse af sag C-196/04 Cadbury Schweppes, er den helt centrale EU-dom på området for 

CFC-beskatning212. Grunden hertil er, at flere af præmisserne samt det centrale element rent kunstigt 

arrangement har været anvendt i efterfølgende praksis fra EU-Domstolen. Foruden efterfølgende praksis fra EU-

Domstolen udgør flere elementer fra sagen også dele af ATADs substansundtagelse, som er grundlaget for SEL 

§ 32, stk. 5, nr. 6, 2. pkt. efter vedtagelsen af Lov nr. 1180 af 08-06-2021. Ligeledes har Skatteministeriet anført, 

at den partielle substanstest skal fortolkes i overensstemmelse med det EU-retslige misbrugsbegreb, hvorfor det 

er essentielt at belyse, hvad substanstesten EU-retsligt indebærer samt hvordan denne skal fortolkes i relation til 

efterfølgende praksis fra EU-Domstolen.  

4.3.2.1 Sag C-311/08 SGI 

Den praksis der blev tilkendegivet i Sag C-196/04 Cadbury Schweppes, vedrørende rent kunstigt arrangement er 

ved at være en ældre sag, hvorfor det er essentielt at inddrage nyere retspraksis. Inddragelsen af den nyere 

retspraksis vil kunne tilkendegive, hvorvidt fortolkningen af rent kunstigt arrangement213 har været og stadig er 

anvendelig i efterfølgende retspraksis.   

Sag C-311/08 SGI vedrører det belgiske holdingselskab, Société de Gestion Industrielle SA (”SGI”), der ejede 

65% af kapitalandelene i det franske selskab RECYDEM SA (”Recydem”) og er bestyrelsesmedlem i Recydem. 

Det luxembourgske selskab Cobelpin SA (”Cobelpin”) var ligeledes bestyrelsesmedlem og en af de 

administrerende direktører i SGI. Cobelpin ejede derudover 34% af aktierne i SGI. Derudover var den anden 

 
210 Peter Koerver Schmidt, Dansk CFC-beskatning, 2013, s. 444-445 
211 Holdingselskaber antages alt andet lige at have nemmere ved at falde uden for begrebet ”rent kunstigt arrangement”, da denne 

selskabsform ikke anses for værende kompleks jf. Sag C-196/04 Cadbury Schweppes, præmis 68 
212 Peter Koerver Schmidt, Dansk CFC-beskatning, 2013, s. 435 
213 Fortolkningen af rent kunstigt arrangement tager udgangspunkt i analysen heraf i kapitel 4, afsnit 4.2.1.1 og 4.2.1.2 
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administrerende direktør i SGI Domenico Leone, som var bestyrelsesmedlem i henholdsvis Cobelpin og SGI214. 

SGI havde ydet et rentefrit lån til Recydem. Dette set i lyset af en transfer pricing bestemmelse jævnfør belgisk 

lovgivning, forhøjede den belgiske skattemyndighed SGIs skattepligtige indkomst med svarende til en rente på 

5%215. Grundet dette indgav Tribunal de premiére instance de Mons216 et præjudicielt spørgsmål til EU-

Domstolen gående på, hvorvidt transfer pricing bestemmelsen var i strid med etableringsfriheden, eftersom den 

kun fandt anvendelse på grænseoverskridende transaktioner217. 

Indledningsvist fastslog EU-Domstolen at det præjudicielle spørgsmål, skulle afgøres med udgangspunkt i den 

frie etableringsret i artikel 49 i TEUF, idet den belgiske lovgivning udelukkende blev anvendt på 

grænseoverskridende transaktioner218. Eftersom den belgiske lovgivning udelukkende blev anvendt på 

grænseoverskridende transaktioner, betød det den ikke fandt anvendelse på transaktioner mellem to selskaber 

hjemmehørende i Belgien, hvilket gjorde at EU-Domstolen anførte at den belgiske lovgivning var i strid med 

den frie etableringsret219.  

Efterfølgende undersøgte EU-domstolen hvorvidt lovgivningen kunne retfærdiggøres ud fra et alment tvingende 

hensyn. Herved blev der først undersøgt hvorvidt hensynet der var tale om alment tvingende hensyn ved 

hensynet til en balanceret fordeling af beskatningskompetencen. Hvortil EU-Domstolen fastslog, såfremt 

selskabet havde mulighed for at overføre dets overskud i henhold til ekstraordinære eller vederlagsfri fordele til 

selskaber der var hjemmehørende i andre stater, så ville det udgøre en fare for den balancerede 

beskatningskompetence mellem medlemsstaterne220.   

Næstefter fremhævede EU-domstolen hensynet til forebyggelse af skatteunddragelse, hvor EU-Domstolen først 

konstaterede ”at en national foranstaltning, som begrænser etableringsfriheden, kan være begrundet, når den 

specielt er rettet mod rent kunstige arrangementer, hvis formål er at omgå skattelovgivningen i den pågældende 

medlemsstat”221. Hvor EU-Domstolen efterfølgende tilføjede ”En national lovgivning, der ikke har som specifikt 

formål at udelukke rent kunstige arrangementer, der ikke bygger på nogen økonomisk realitet, oprettet med 

henblik på at undgå den normalt skyldige skat af overskud, der optjenes ved virksomhed, der udføres på det 

nationale område, fra den i lovgivningen fastsatte skattefordel, kan imidlertid anses for begrundet i formålet om 

at hindre skatteunddragelse sammen med formålet om at bevare en afbalanceret fordeling af 

 
214 Sag C-311/08 SGI, præmis 9-11 
215 Ibid. præmis 12 
216 Den belgiske domstol 
217 Sag C-311/08 SGI, præmis 18 
218 Ibid. præmis 27-37 
219 Ibid. præmis 44-55 
220 Ibid. præmis 63 
221 Ibid. præmis 66 
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beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne”222. Hvortil EU-Domstolen konkluderede ”Henset til disse to 

forhold, dvs. nødvendigheden af at sikre en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem 

medlemsstaterne og nødvendigheden af at forhindre skatteunddragelse, betragtet som en helhed, må det 

konkluderes, at en lovgivning som den i hovedsagen omhandlede varetager legitime mål, som er forenelige med 

traktaten, og som udgør tvingende almene hensyn, og at den er egnet til at virkeliggøre disse mål”223. 

EU-domstolens bemærkninger vedrørende rent kunstigt arrangement og forebyggelsen af skatteunddragelse 

viser, at EU-domstolen her skændende mellem misbrug af rent kunstigt arrangement til at opnå skattefordele 

(som udgør et selvstændigt retfærdiggørende hensyn), og det mere brede formål om at forhindre 

skatteunddragelse (som kan udgøre et selvstændigt retfærdiggørende hensyn i sammenfatning med hensynet til 

en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen). Dommens præmisser giver medlemsstaterne mulighed 

for at kunne anvende national værnsregler på grænseoverskridende transaktioner, når sådanne værnsregler ikke 

giver mening for rent interne forhold med to selskaber hjemmehørende i samme medlemsstat, forudsat at dette 

kan begrundes i at sikre afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen og hindringen af skatteunddragelse i 

en helhedsbetragtning224.   

Grundet dette kan dommen muligvis anses som at EU-Domstolen er villig til at lempe kravene for CFC-reglerne 

for medlemslandene, således at CFC-reglerne anses for at være et alment tvingende hensyn, hvis det pågældende 

rent kunstige arrangement blev lempet, hvorfor det derfor gerne må ramme bredere, hvis det begrundes i 

afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen. Det skal dog bemærkes, at transfer pricing reglerne i Belgien 

ikke direkte er sammenlignelige med CFC-reglerne, hvorfor det dermed ikke er sikkert, det kan anvendes i CFC-

sammenhænge. Til trods EU-Domstolen virker mildere i tonen i forhold til tvingende almene hensyn, er det 

essentielt at have fokus på selv med bredere lovgivning omkring værnsregler, at der fortsat skal foreligge 

proportionalitet: ”Det bemærkes, at en national lovgivning, som baserer sig på en undersøgelse af objektive 

omstændigheder, som kan efterprøves for at afgøre, om en transaktion er et rent kunstigt arrangement, der blot 

har skattemæssige formål, ikke skal anses for at gå ud over, hvad der er nødvendigt for at virkeliggøre målene 

om at bevare en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne og at hindre 

skatteunddragelse, hvis den skattepligtige, i hvert tilfælde hvor der er mistanke om, at en transaktion går videre, 

end hvad de pågældende selskaber ville have aftalt på armslængdevilkår, uden at være underlagt unødige 

administrative byrder for det første har adgang til at fremlægge beviser vedrørende de eventuelle 

 
222 Ibid. præmis 66 
223 Ibid. præmis 69 
224 Gerard T.K. Muessen, European Taxation, 2010, s. 245-249 
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forretningsmæssige grunde til, at denne transaktion er indgået”225. Hvorefter EU-domstolen udtaler: ”Når en 

undersøgelse af disse forhold når frem til den konklusion, at den omhandlede transaktion går videre, end hvad 

de pågældende selskaber ville have aftalt på armslængdevilkår, skal den skattemæssige korrektionsmekanisme 

for det andet begrænses til den del, som overstiger det, som ville være blevet aftalt, hvis der ikke bestod et 

afhængighedsforhold mellem disse”226. Dette må alt andet lige betyde, at værnsreglens anvendelse skal genskabe 

den situation der havde været forekommet, hvis der ikke var foretaget misbrug, uden at værnsreglen indeholder 

yderligere straf.  

Andre sager hvor EU-Domstolen også har effektueret det faktum at ”armslængdeprincippet” kan anvendes som 

målestok for misbrug, er blandt andet sag C-282/12, Itelcar103227 og sag C-112/14, Europa-Kommissionen mod 

Det Forenede Kongeringe Storbritannien og Nordirland228. Disse sager er med til at bekræftes, at udgangspunktet 

i Cadbury Schweppes om at vurderingen af hvorvidt der er tale om et rent kunstigt arrangement bygger på et 

subjektivt element og et objektivt element229.  

Den efterfølgende praksis fra EU-Domstolen må således forstås, såfremt der sker en afvigelse fra 

armslængdeprincippet, er der tale om et objektivt grundlag, hvilket medfører at der er tale om misbrug. Til trods 

for EU-Domstolen virker mildere i tonen, når det kommer til misbrugsbegrebet i forbindelse 

armslængdeprincippet kan det ikke med sikkerhed henføres til CFC-praksis, idet sager relateret til dette ikke 

behandler hvorvidt der er tale om en reel etablering eller ej230, derimod baserer sig på selve transaktionen. 

Ligeledes ses det ud fra efterfølgende praksis fra EU-Domstolen, at EU-Domstolen fastslog at CFC-regler der 

behandler udenlandsk og nationale datterselskaber forskelligt, strider imod EU-retten, medmindre de kun finder 

anvendelse på rent kunstige arrangementer. 

 
225 Sag C-311/08 SGI, præmis 71 
226 Ibid. præmis 72 
227 Sag C282/12, Itelcar vedrører en delvis manglende fradragsret i relation til renter som vederlag til en koncernlån mellem to 

koncernforbundne selskaber hjemmehørende i henholdsvis Portugal og Amerika. EU-Domstolen blev bedt om at behandle det 

præjudicielt spørgsmål om fortolkningen af artikel 56 i EF og 58 i EF. Årsagen til sagen skyldes et tvivlsspørgsmål om en bestemmelse i 

portugisisk lovgivning, i relation til en hjemmehørende skattepligtig person som har gæld til en koncernforbundet enhed i et tredjeland. 

EU-Domstolen fastslog i den forbindelse, at det udelukkende var den del af renterne som overstiger, der svarer til den del af gælden (for 

hvad der ville være aftalt med en tredjepart – ”armslængdevilkår”), som vil anses for at være uforholdsmæssig.    
228 Sag C-112/14, Europa-Kommissionen mod Det Forenede Kongeringe Storbritannien og Nordirland (”UK”) vedrører udbetaling af et 

overskud, som medførte forskelsbehandling af national aktivitet og grænseoverskridende aktivitet. Årsagen til sagen skyldes et 

tvivlsspørgsmål om en bestemmelse i UK’s lovgivning, hvorvidt forskelsbehandlingen var i strid med etableringsfriheden og eller den frie 

bevægelse af kapital. I relation til sagens omfang, anførte UK at de have fastholdt ”forskelsbehandlingen” som et værrn mod 

skatteundgåelse, hvorfor UK mente at forskelsbehandlingen var proportional til at undgå dette. EU- Domstolen fastslog i denne 

forbindelse at betingelsen der medførte forskelsbestemmelsen mellem nationale – og grænseoverskridende aktiviteter, ikke var forenelig 

med traktatens bestemmelser i artikel 63 TEUF og artikel 40 TEUF. 
229 Se dette kapitel, afsnit 4.2.1.2 
230 Som det fremgår i Cadbury Schweppes  
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4.3.2.2 De forenede sager C-116/16, T Danmark og C-117/16, Y Denmark  

I de forenede sager C-116/16, T Danmark og C-117/16, Y Denmark anfører Skatteministeriet overordnet i begge 

sager, at de omhandler moderselskaber som værende ”gennemstrømningsselskaber”. Dette skyldes at de reelt 

ikke var modtagere af udbytterne, og at de reelle modtagere befandt sig i lande, som ikke anses for at være 

omfattet af reglerne om skattefritagelse (dels moder-/datterselskabsdirektivet og dels 

dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med henholdsvis Cypern og Luxembourg)231. 

Sag C-116/16, T Danmark 

Sag C-116/16, T Danmark omhandler det danske børsnoterede selskab, T Danmark, hvor et selskab 

hjemmehørende i Luxembourg ejede mere end 50% af aktierne i232. I sommeren 2011 udbetalte T Danmark 

udbyttebetaling op i koncernstrukturen til det Luxemburgske selskab233. Størsteparten af udbyttet fra T Danmark 

blev således videre udloddet op i koncernen og derefter videre til ejerne, der kontrollerede kapitalfonden234. Kun 

en mindre del af udbyttet (cirka 3-5 %) tilkom reelt selskabet i Luxembourg, som skulle dække visse 

omkostninger235 236.  

Skatteministeriet i Danmark mente, at det luxemburgske selskab var indsat, for at opnå en skattemæssig fordel, 

hvorfor Skatteministeriet anførte, at det udloddede udbytte aldrig havde været påtænkt det Luxemburgske 

selskab237. Yderligere anførte Skatteministeriet, at det luxemburgske selskab havde karakter af at være 

”gennemstrømningsselskaber”238, altså fiktive selskaber som i Sag C-196/04 Cadbury Schweppes bliver 

karakteriseret som rent kunstigt arrangement, hvorfor disse selskaber ikke blev anset som værende de 

retmæssige ejere af det udloddet udbytte. Fritagelse for at tilbageholde kildeskat i relation til udbytte fra danske 

selskaber, skulle ske i henhold til moder-/datterselskabsdirektivet eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst 

(”DBO”) som i dette tilfælde ville være mellem Danmark og Luxembourg239. 

Skatteministeriet anførte, at kildeskatten ikke skulle frafalde i henhold til moder-/datterdirektivet, eftersom det 

ville være i strid med det EU-retslige misbrugsbegreb i EU-lovgivningen. Ydermere anførte Skatteministeriet at 

en nedsættelse af kildeskatten ifølge DBO’en mellem Danmark og Luxembourg heller ikke fandt anvendelse, 

eftersom det retmæssige ejerskabskrav ikke var opfyldt240. Den bagvedliggende begrundelse herfor var, at det 

 
231 Østre Landsret, 2021, Dom i to sager i ”beneficial owner” – sagskomplekset  
232 De forenede sager, Sag C-116/16 T Danmark og Sag C-117/16 Y Denmark ApS, præmis 39 
233 Ibid. præmis 41 
234 Ibid. præmis 45 
235 Østre Landsret, Udskrift af Østre Landsrets Dombog, 2021, s. 34-35 
236 Koncernstrukturen for Sag C-116/16 T Danmark fremgår af bilag 2 
237 Østre Landsret, Udskrift af Østre Landsrets Dombog, 2021, s. 38 
238 Ibid. s. 41 
239 Ibid. 2021, s. 37-38 
240 Ibid. 2021, s. 41 
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luxemburgske selskab udelukkende var etableret med formålet om at opnå en skattemæssig fordel, hvorfor der 

ikke kunne finde andre gyldige grunde for selskabernes eksistens. 

Sag C-117/16, Y Denmark  

Sag C-117/16, Y Denmark omhandler et dansk datterselskab, Y Denmark ApS, som udloddede udbytte til 

moderselskabet som er hjemmehørende i Cypern (”Y Cypern”). Dette udbytte anvendte Y Cypern til at 

tilbagebetale et lån ydet af dets moderselskab hjemmehørende i Bermuda. Hensigten med dette lån var, at det 

skulle bruges til overtagelsen af Y Denmark ApS. Y Cyperns funktion og dermed også eneste aktivitet var at 

fungere som traditionelt holdingselskab for Y Denmark ApS, som hverken havde kontorfaciliteter eller personale 

tilknyttet241.  

Selskabet hjemmehørende i Bermuda ydede et koncernbidrag til Y Denmark ApS, så Y Denmark ApS kunne 

erhverve aktier i selskabet Y Holland. Koncernbidraget blev ydet for at minimere kildeskatten, eftersom der ikke 

ville blive tilbageholdt kildeskat i forbindelse med udlodning af udbytter. Den ultimative ejer i koncernstruturen 

blev anset for at være et børsnoteret amerikansk selskab. I september 2005 blev Y Cypern inkorporeret i 

koncernstrukturen mellem Y Denmark ApS og selskabet hjemmehørende i Bermuda ved hjælp af en intern 

koncernomstrukturering242.   

Erhvervelsen af Y Holland kostede 90 millioner euro243. Y Denmark ApS solgte efterfølgende aktierne i Y 

Holland til det koncernforbundne hollandske selskab. Aktierne i Y Holland blev solgt til 14 millioner euro og Y 

Denmark ApS modtog et tilgodehavende for salgsprisen fra Y Holland244. I september 2005 udloddede Y 

Denmark et udbytte til Y Cypern svarende til ca. 75 millioner euro, som blev anvendt som afbetaling på 

tilgodehavendet hos selskabet hjemmehørende i Bermuda245. I oktober 2006 udloddede Y Denmark ApS endnu 

et udbytte til Y Cypern på 12 millioner euro, som ligeledes blev anvendt som afbetaling246.  

I lighed med Sag C-116/16 T Danmark fandt Skatteministeriet, at det cypriotiske selskab var indsat, for at opnå 

en skattemæssig fordel, hvorfor Skatteministeriet anførte at det udloddede udbytte aldrig havde været påtænkt 

det cypriotiske selskab247. Yderligere anførte Skatteministeriet, at det cypriotiske selskab havde karakter af at 

være ”gennemstrømningsselskaber”248, altså fiktive selskaber som i Sag C-196/04 Cadbury Schweppes bliver 

 
241 Koncernstrukturen for Sag C-117/16 Y Denmark ApS fremgår af bilag 3 
242 Østre Landsret, Udskrift af Østre Landsrets Dombog, 2021, s. 7 
243 Ibid. 2021, s. 7 
244 Ibid. 2021, s. 8 
245 Ibid. s. 9 
246 Ibid. s. 9 
247 Ibid. s. 10 
248 Ibid. s. 10 
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karakteriseret som rent kunstigt arrangement, hvorfor disse selskaber ikke blev anset som værende de 

retmæssige ejere af det udloddet udbytte. Fritagelse for at tilbageholde kildeskat i relation til udbytte fra danske 

selskaber, skulle ske i henhold til moder-/datterselskabsdirektivet eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst 

(”DBO”) som i dette tilfælde ville være mellem Danmark og Cypern. 

Skatteministeriet anførte, at kildeskatten ikke skulle frafalde i henhold til moder-/datterdirektivet, eftersom det 

ville være i strid med det EU-retslige misbrugsbegreb i EU-lovgivningen. Ydermere anførte Skatteministeriet at 

en nedsættelse af kildeskatten ifølge DBO’en mellem Danmark og Cypern heller ikke fandt anvendelse. Den 

bagvedliggende begrundelse herfor var, at det cypriotiske selskab udelukkende var etableret med formålet om at 

opnå en skattemæssig fordel, hvorfor der ikke kunne finde andre gyldige grunde for selskabernes eksistens249.  

De to sager Sag 116/16, T Danmark og Sag 117/16, Y Denmark rejste således spørgsmål om, hvornår en struktur 

anses for at være tilstrækkelig kunstig, at det hører under det EU-retslige misbrugsbegreb. Hvilket var grundlaget 

for anmodningerne vedrørende kravet om, at T Danmark og Y Denmark ApS har udbetalt udbytte til ikke-

hjemmehørende selskaber, som skattemyndighederne ikke anser for at være udbyttets retmæssige ejer, og som 

derfor ikke kan påberåbe sig den fritagelse for kildeskat, der er fastsat i direktiv 90/435250 som vedrører en fælles 

beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater251.  

De forenede sagers afgørelsen 

Indledningsvist anfører EU-Domstolen som det fremgår af Domstols praksis, kræves det med henblik på at 

bevise, at der er tale om misbrug, dels et sammenfald af objektive omstændigheder, hvoraf det fremgår at 

formålet, som EU-lovgivningen forfølger, ikke er opnået, dette er til trods for at betingelserne i lovgivningen 

formelt er overholdt. Ydermere skal der også være et subjektivt element, som består i en hensigt om at drage en 

skattemæssigfordel af EU-lovgivningen ved kunstigt at skabe de betingelser, der kræves for at opnå denne 

fordel252.  

Det betyder med andre ord at EU-Domstolen anførte, at misbrugsbegrebet både består af et subjektivt element og 

et objektivt element, som allerede blev anført i Sag C-196/04 Cadbury Schweppes253. 

Efterfølgende anførte EU-Domstolen, at de ikke tilkom EU-Domstolen at vurdere de faktiske omstændigheder i 

sagerne, men det er derimod den nationale domstol der skal vurdere omstændighederne254. EU-Domstolen gav 

 
249 Ibid. s. 11 
250 De forenede sager, Sag C-116/16 T Danmark og Sag C-117/16 Y Denmark ApS, præmis 2 
251 Rådets direktiv 90/435/EØF af 23. juli 1990  
252 De forenede sager, Sag C-116/16 T Danmark og Sag C-117/16 Y Denmark ApS, præmis 97 
253 Se kapitel 4, afsnit 4.2.1.2 
254 De forenede sager, Sag C-116/16 T Danmark og Sag C-117/16 Y Denmark ApS, præmis 99 



 

P a g e  52 | 79 

 

derimod seks specifikke indikationer som vejledning til vurderingen af, hvorvidt et forhold peger i retning af 

misbrug. Her anførte EU-Domstolen, at en struktur anses for at være tilstrækkelig kunstig i relation til 

misbrugsbegrebet, hvis selskaber i en koncern som er indskudt udelukkende med det formål at opnå en 

skattemæssig fordel255. Endvidere anførte EU-Domstolen, at der ligeledes var tale om en indikation på misbrug, 

at hvis hele eller næsten hele udbyttet videreudloddes op i koncernstrukturen kort tid efter det er modtaget256. 

Dernæst anførte EU-Domstolen, at der er indikation på misbrug, hvis selskabet har en ubetydelig skattepligtig 

indkomst på grund af omdeling af udbyttet257. Næstefter fastslår EU-Domstolen, hvis selskabets eneste aktivitet 

er at modtage udbyttet og videreudlodde det til den retmæssige ejer, baseret på en undersøgelse af selskabets 

drift, regnskab, omkostninger, udgifter, antallet af ansatte, lokalerne og udstyret, kan det være en indikation på at 

selskabet udelukkende er et gennemstrømningsselskab, som med andre ord indikerer misbrug258. Ligeledes 

anførte EU-Domstolen, at hvis de kontraktuelle forpligtelser medvirker, at selskabet ikke råder over udbyttet 

eller muligheden for at bruge og nyde udbyttet, kan det være en indikation på misbrug259.Afslutningsvist anførte 

EU-Domstolen, at ”Sådanne holdepunkter kan i øvrigt bestyrkes i tilfælde af sammenfald eller tidsmæssig 

nærhed mellem på den ene side ikrafttrædelsen af ny vigtig skattelovgivning, såsom den i hovedsagerne 

omhandlede danske lovgivning eller den i nærværende doms præmis 51 nævnte amerikanske lovgivning, og på 

den anden side iværksættelsen af komplekse finansielle transaktioner og ydelsen af lån inden for samme 

koncern.”260. EU-Domstolen anførte således afslutningsvist, at etablering af finansielle transaktioner og ydelsen 

af lån indenfor samme struktur sker som følge af ny skattelovgivning, anses som værende misbrug. 

Sammendrag med CFC 

I de forenede sager C-116/16, T Danmark og C-117/16, Y Denmark anførte EU-Domstolen med andre ord, at 

der er tale om et rent kunstigt arrangement, Såfremt et selskab udelukkende er etableret med det formål at opnå 

en skattemæssig formål. Denne anførsel blev ligeledes effektueret i Sag C-196/04 Cadbury Schweppes, hvorfor 

dette ikke er noget nyt. Ydermere er der tale om et rent kunstigt arrangement, hvis hele eller næsten hele 

udbyttet videreudloddes op i koncernstrukturen kort tid efter det er modtaget og selskabet derefter kun har en 

ubetydelig skattepligtig indkomst tilbage. I relation til CFC vil det formentligt kunne henføres til, et 

datterselskab som udelukkende er etableret med det formål at generere CFC-indkomst og udlodde dets overskud 

i form af udbytte til moderselskab, så datterselskabet kun har en ubetydelig skattepligtig indkomst efterfølgende.  

 
255 Ibid. præmis 100 
256 Ibid. præmis 101 
257 Ibid. præmis 103 
258 Ibid. præmis 104 
259 Ibid. præmis 105 
260 Ibid. præmis 106 
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Ligeledes er vurderingen af hvorvidt der er tale om rent kunstigt arrangement, hvor etableringen af et 

datterselskab udelukkende har til formål at udlodde overskuddet til dets moderselskab, blandt andet hviler på 

følgende forhold: selskabets drift, regnskab, omkostninger, udgifter, antallet af ansatte, de lokaler og det udstyr 

som selskabet råder over. Dette stemmer ligeledes overens med EU-domstolens bemærkning i forbindelse med 

Sag C-196/04 Cadbury Schweppes om, at ”… på grundlag af objektive omstændigheder, som kan efterprøves af 

tredjemand, angående bl.a. graden af CFC-selskabets fysiske eksistens med hensyn til lokaler, personale og 

udstyr.”, hvorefter EU-domstolen tilføjede ”Hvis efterprøvelsen af sådanne omstændigheder fører til den 

konklusion, at CFC-selskabet svarer til en fiktiv etablering, hvorfra der ikke faktisk udøves nogen økonomisk 

virksomhed på værtsmedlemsstatens område, må oprettelsen af CFC-selskabet anses for at udgøre et rent 

kunstigt arrangement. Dette kunne bl.a. være tilfældet for et datterselskab, som er et »postkasse«- eller 

»skærm«-selskab … Det hjemmehørende selskab, der i denne henseende er bedst placeret, skal have adgang til 

at fremlægge dokumentation for, at CFC-selskabets etablering er reel, og at det udøver en faktisk 

virksomhed.”261.  

Afslutningsvist er der ligeledes tale om et rent kunstigt arrangement, såfremt kontraktuelle forpligtelser 

medvirker, at selskabet ikke råder over udbyttet eller muligheden for at bruge og nyde udbyttet. I relation til CFC 

vil det formentligt kunne henføres til, at der formentligt er tale om et rent kunstigt arrangement, hvis 

kontraktuelle forpligtelser resulterer i, at datterselskaber ikke råder over CFC-indkomsten. Ydermere kan 

etablering af finansielle transaktioner og ydelsen af lån indenfor samme struktur sker som følge af ny lovgivning, 

anses at udgøre et rent kunstigt arrangement. 

EU-Domstolen har med andre ord bidraget med yderligere retningslinjer til fortolkningen af, hvornår et 

datterselskab udgår et rent kunstigt arrangement i relation til ATADs substansundtagelse i artikel 7, stk. 2, litra 

a, 2. afsnit. Dette betyder således at medlemsstaternes nationale domstole kan bruge de forenede sager C-116/16, 

T Danmark og C-117/16, Y Denmark som fortolkningsbidrag.  

4.3.3 Fortolkningsbidrag i forbindelse med L 89 

Som nævnt indledningsvist fremsatte Skatteministeriet, i forbindelse med behandlingen af lovforslaget, L 89, et 

ændringsforslag som blandt andet introducerede en ny CFC-substanstest. I takt med behandlingen heraf fik 

Skatteministeriet henvendelser fra danske brancheorganisationer og flere danske multinationale koncerner, 

vedrørende fortolkningen af den nye partielle substanstest og forudsætningerne herfor.  

 
261 Se kapitel 4, afsnit 4.2.1.1 
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Ved behandlingen af Lov nr. 1180 af 08-06-2021 anførte Skatteministeriet gentagende gange, at den partielle 

substanstest skal fortolkes i overensstemmelse med det EU-retslige misbrugsbegreb, hvilket vil være det 

bagvedliggende for afgørelsen af hvorvidt et datterselskab efter EU-retten anses for at have tilstrækkelig 

substans. I relation til dette blev Skatteministeriet bedt om at redegøre for misbrugsbegrebet i relation til 

Cadbury Schweppes sagens præmis 63-68, hvor Skatteministeriet anførte at forskelsbehandling mellem 

datterselskaber i nationale og datterselskaber i andre medlemsstater kun er lovlige, såfremt en undersøgelse ”på 

grundlag af objektive omstændigheder … angående bl.a. graden af CFC-selskabets fysiske eksistens med hensyn 

til lokaler, personale og udstyr … fører til den konklusion, at CFC-selskabet svarer til en fiktiv etablering, 

hvorfra der ikke faktisk udøves nogen økonomisk virksomhed på værtsmedlemsstatens område, [således at] 

oprettelsen af CFC-selskabet [må] anses for at udgøre et rent kunstigt arrangement. Dette kunne bl.a. være 

tilfældet for et datterselskab, som er et »postkasse«- eller »skærm«-selskab.”262 263.  

I forbindelse med forespørgslen om, hvornår der er tale om tilstrækkelig substans eller væsentlig økonomisk 

aktivitet, fastslog Skatteministeriet, at hvert enkelt tilfælde vil bero på en konkret vurdering af alle faktiske 

forhold samt omstændigheder, om et datterselskab reelt driver en væsentlig økonomisk aktivitet i relation til de 

immaterielle aktiver, og om denne aktivitet understøttes af tilstrækkeligt personale, udstyr, aktiver og lokaler264. 

Til denne vurdering er der en række momenter der skal indgå særligt hvis de immaterielle aktiver derimod ikke 

er oparbejdet af ejeren selv eller af lokale, koncernforbundne selskaber, men hovedsageligt er erhvervet gennem 

tilkøb265,  vil der ved vurderingen af, hvorvidt substansen af ejerskabet er tilstrækkeligt, kunne lægges vægt på 

følgende ikkeudtømmende liste af forhold: 

● Nettoafkastet på ejerskabet hos ejeren – Nettoafkastet opgøres som ejerens indtægter fra ejerskabet til de 

immaterielle aktiver fratrukket et markedsmæssigt afkast på ejerens kapitalbinding samt udgifter til egen 

aktiviteter i forbindelse med ejerskabet. Et højt nettoafkast uden tilsvarende værdiskabende funktion fra 

ejeren, medfører isoleret set ikke økonomisk substans.  

● Ejerens kontrol over risikoen ved det konkrete ejerskab – Ved kontrol over risiko forstås indsigt og evne 

til at træffe beslutninger vedrørende udvikling og brug af de immaterielle aktiver samt faktisk udøvelse 

af disse kontrol- og beslutningstagerfunktioner. Kræver typisk betydelige kontrolfunktioner hos ejeren, 

hvor godkendelse af beslutninger truffet andre steder i koncernen, ikke medfører tilstrækkeligt/isoleret 

ikke økonomisk substans.  

 
262 Understregningerne er tilføjet af Skatteministeriet, jf. L 89, endeligt svar på spørgsmål 21 
263 L 89, endeligt svar på spørgsmål 21 
264 L 89, endeligt svar på spørgsmål 15 
265 Herunder eventuelt tilkøb af udviklingsydelser fra koncernforbundne selskaber i udlandet  
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● Ejerens egen værdiskabende aktiviteter i forhold til de immaterielle aktiver – Jo højere grad ejeren, set 

over tid, selv har udført de værdiskabende aktiviteter i relation til videreudvikling, forbedring og 

driftsmæssig udnyttelse af de immaterielle aktiver, des mere vil det tale for, at ejerskabet har økonomisk 

substans.  

● De immaterielle aktivers eventuelle sammenhæng med andre immaterielle aktiver og aktiviteter i 

koncernen – Hvis de immaterielle aktiver bedst kan udnyttes økonomisk i sammenhæng med andre nært 

forbundne immaterielle aktiver, som ejes af koncernforbundne selskaber, vil en adskillelse af ejerskabet 

til de pågældende immaterielle aktiver kunne være forretningsmæssigt irrationel og kunstig, hvilket 

indikerer mangel på økonomisk substans266. 

Foruden de ikkeudtømmende momenter ovenfor, er der ligeledes nogle betingelser som skal være opfyldt267. En 

af betingelserne er at partielle substanstest kan således kun anvendes i relation til datterselskaber, der udøver 

eller har udøvet væsentlige funktioner vedrørende de immaterielle aktiver, som ikke blot består i varetagelse af 

ejerskabet og eventuelt salgs- og distributionsfunktioner. Hertil har Skatteministeriet fastslået ”Funktioner, der 

udelukkende består i varetagelse af ejerskabet og eventuelt salgs- og distributionsfunktioner, er mobile 

funktioner, der nemt lader sig flytte, og som dermed også tilsvarende nemt kan flyttes udelukkende af 

skattemæssige årsager. Placering af ejerskabet til, og dermed indtægterne fra, immaterielle aktiver i et 

datterselskab, der varetager sådanne funktioner, vurderes således ikke i sig selv at burde indebære, at anden 

indkomst fra de immaterielle aktiver ikke anses for CFC-indkomst.”268. I forlængelse heraf anførte 

Skatteministeriet, at ”det er vurderingen, at det ikke er muligt at angive en mere præcis målestok for, hvornår 

varetagelsen af funktionerne må anses for at være af ubetydeligt omfang.”269. 

Såfremt de objektive elementer skaber en formodning om, at en pågældende etablering indikerer et rent kunstigt 

arrangement, skal det danske selskab have mulighed for at afkræfte denne formodning. Dette foregår ved at det 

danske selskab skal redegøre for den givende etablering reelt anses for at være reelt etableret og udgøre faktisk 

økonomisk virksomhed270. 

Med Skatteministeriet bemærkninger i mente, må det konkluderes at SEL § 32, stk. 5, nr. 6, 2 pkt. skal ses i 

overensstemmelse med EU-retten og dermed følge betragtningerne i afsnit 4.2.1.3. Derudover forstås det ud fra 

Skatteministeriets bemærkninger, at udgangspunktet i Cadbury Schweppes om et rent kunstigt arrangement 

 
266 L 89, betænkninger afgivet af Skatteudvalget den 27. maj 2021, bemærkningerne til nr. 3 
267 Disse står anført i afsnit 4.2.1 
268 Jf. L 89, endeligt svar på spørgsmål 22 
269 Jf. L 89, endeligt svar på spørgsmål 22 
270 Jf. fremsat lovforslag til lov om ændring af selskabsloven og fondsbeskatningsloven (L89), Bemærkninger til lovforslagets enkelte 

bestemmelser 
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bygger på et subjektivt element og et objektivt element, har haft indflydelse på udformningen af Lov nr. 1180 af 

08-06-2021 samt fremtidig praksis på området.  

4.4 Delkonklusion      

På baggrund af ovenstående analyse kan det konstateres, at den danske CFC-lovgivning bygger på ATADs 

artikel 7, stk. 1, litra a, til denne model har ATAD en undtagelsesbestemmelse til, som fritager indkomst fra 

CFC-beskatning. Det er denne undtagelsesbestemmelse, som den danske partielle substansundtagelse tager 

udgangspunkt i, dog har Skatteministeriet valgt en substansundtagelse i relation til anden indkomst fra 

immaterielle aktiver og ikke en der udelukkende knytter sig til EU-Domstolens praksis på området, da 

Skattestyrelsen mente en substansundtagelse med fokus på anden indkomst fra immaterielle aktiver isoleret set 

ville styrke værnet i CFC-reglerne. 

Ud fra analysen ses det at den indførte substansundtagelse i SEL § 32, stk. 5, nr. 6, 2 pkt. efter vedtagelsen af 

Lov nr. 1180 af 08-06-2021 skal fortolkes i overensstemmelse med det EU-retslige misbrugsbegreb. Hvorfor 

spørgsmålet herefter var, hvordan misbrugsbegrebet herunder rent kunstigt arrangement er blevet fortolket 

gennem praksis fra EU-Domstolen. 

Analysen af praksis fra EU-Domstolen på området udledte, at antagelsen om hvornår der er tale om etablering af 

et rent kunstigt arrangement i ATADs artikel 7, stk. 1, litra a, 2. afsnit, bygger en undersøgelse af det objektive 

element, som skal kunne efterprøves af en uafhængig tredjepart (armslængdevilkår). Grundet dette er det altså 

det objektive element, der har indflydelse for risikoen for misbrug. I relation til hvornår der er indikation på 

misbrug, fastslår praksis såfremt selskaber alene er etableret med det formål at opnå en skattemæssig fordel. 

Såfremt de objektive elementer skaber en formodning om, at den givende etablering indikerer misbrug og 

dermed et rent kunstigt arrangement, skal det danske selskab have mulighed for at afkræfte denne formodning. 

Dette foregår ved at det danske selskab skal redegøre for den givende etablering reelt anses for at være reelt 

etableret og udgøre faktisk økonomisk virksomhed. Ligeledes viser EU-praksis i forbindelse med de forenede 

sager C116/16, T Danmark og C-117/16, Y Denmark, at EU-domstolen bryder med tidligere EU-praksis ved at 

opstille seks konkrete punkter af, hvornår der er tale om et rent kunstigt arrangement. Det vil således være en 

indikation på misbrug, hvis 1) selskaber i en koncern som er indskudt udelukkende med det formål at opnå en 

skattemæssig fordel.  

2) såfremt hele eller næsten hele udbyttet videreudloddes op i koncernstrukturen kort tid efter det er modtaget. 3) 

hvis selskabet har en ubetydelig skattepligtig indkomst på grund af omdeling af udbyttet. 4) hvis selskabets 

eneste aktivitet er at modtage udbyttet og videreudlodde det til den retmæssige ejer, baseret på en undersøgelse 
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af selskabets drift, regnskab, omkostninger, udgifter, antallet af ansatte, lokalerne og udstyret. 5) hvis de 

kontraktuelle forpligtelser medvirker, at selskabet ikke råder over udbyttet eller muligheden for at bruge og nyde 

udbyttet, og 6) etablering af finansielle transaktioner og ydelsen af lån indenfor samme struktur sker som følge af 

ny skattelovgivning. 

Set i lyset af analysen at fortolkningen af substanstesten og de elementer der indgår, skal være i 

overensstemmelse med EU-retslige misbrugsbegreb, kan det konkluderes at Sag C-196/04, Cadbury Schweppes 

fortsat spiller en central rolle for vurderingen om hvorvidt et datterselskab anses for at have tilstrækkelig 

substans. I forbindelse hermed fastslår Skatteministeriet vurdering af hvorvidt et datterselskab anses for at have 

tilstrækkelig substans hviler på hvorvidt aktivitet understøttes af tilstrækkeligt personale, udstyr, aktiver og 

lokaler. Det kan endvidere konkluderes at der skal indgå en række momenter særligt hvis de immaterielle aktiver 

ikke er oparbejdet af ejeren selv eller af lokale, koncernforbundne selskaber, men hovedsageligt er erhvervet 

gennem tilkøb. Såfremt dette er tilfældet, vil der ved vurderingen af, hvorvidt substansen af ejerskabet er 

tilstrækkeligt, blandt andet lægges vægt på nettoafkastet på ejerskabet hos ejerne, kontrol over risikoen i forhold 

til de konkrete aktiver i selskabet, ejernes egne værdiskabende aktiviteter i forhold til de immaterielle aktiver, de 

immaterielle aktivers eventuelle sammenhæng med andre immaterielle aktiver og aktiviteterne i koncernen. 
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Det følgende kapitel analyserer komparativt af substansundtagelsen i ATAD i artikel 

7, stk. 2, litra a, 2. afsnit og den partielle substanstest i SEL § 32, stk. 5, nr. 6, 2. 

pkt., herunder en identifikation af forskellene mellem disse og en vurdering af disse 

forskelle. Endvidere vil der afslutningsvist udarbejdes en vurdering af indførslen af 

den partielle substanstest i dansk gældende ret, herunder forfatterens overvejelser i 

forhold til om lovgivningen rammer er hensigtsmæssigt i overensstemmelse med 

CFC-reglernes bagvedliggende formål. 

5 Komparativ analyse 

 

 

 

 

 

 

Den følgende analyse vil udarbejdes på baggrund af ATAD samt SEL § 32 efter vedtagelsen af Lov nr. 1180 af 

08-06-2021. Hertil vil diverse dokumenter i forbindelse med behandlingen af Lov nr. 1180 af 08-06-2021 

herunder forarbejderne og svar fra Skatteministeriet i takt med behandlingen samt udvalgt relevant litteratur på 

området blive anvendt som fortolkningsbidrag. 

5.1 Substansundtagelsen i ATAD 

Som berørt i kapitel 2 vedtog Europa-Kommissionen ATAD, som indeholder nogle juridiske bindende minimumskrav til 

bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse. Såfremt datterselskabet eller det faste driftssted opfylder de tre betingelser for et 

CFC-selskab, skal moderselskabet beregne datterselskabets eller det faste driftssteds CFC-indkomst på baggrund af enden 

model a eller model b. Det fremgår af afsnit 3.2, at ATADs model a ligger til grund for ændringen af SEL § 32 ved 

Lov nr. 1180 af 08-06-2021. I model a er der indeholdt en generel undtagelse, der afspejler udvidelsen 

begrænsninger udviklet af EU-Domstolen til at forebygge lovmisbrug271. 

Såfremt et datterselskab eller et fast driftssted ikke kun er oprettet med det formål at opnå skattefordele272, så 

aktiviteten dermed kan kategoriseres son værende rent kunstig. Datterselskabet eller det faste driftssted skal 

derimod udføre reel økonomisk aktivitet som understøttes af personale, udstyr, aktiver og lokaler273. 

Moderselskabet er betinget til at fremlægge bevis for, at CFC-selskabet reelt er etableret og at dets aktivitet er 

reel økonomisk aktivitet274. Afgørelsen af hvorvidt et datterselskab eller et fast driftssted bliver højest 

sandsynligt baseret på EU-dommen, sag C-196/04, Cadbury Schweppes, hvor skatteyderen havde mulighed for 

 
271 Isabella de Groot & Barry Larking, European Taxation, 2019, section 6.1.1. 
272 Guglilmo Ginevra, Intertax, 2017, s. 129 
273 ATADs artikel 7, stk. 2, litra a, 2. afsnit, Guglilmo Ginevra, Intertax, 2017, s. 129 & Jens Schönfeld, EC Tax Review, 2017, s. 150 
274 Guglilmo Ginevra, Intertax, 2017, s. 129 
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at fremlægge bevis for formålet med CFC-selskabet275: ”at udføre økonomisk virksomhed … skal dette 

konstateres på grundlag af objektive omstændigheder, som kan efterprøves af tredjemand, angående bl.a. 

graden af CFC-selskabets fysiske eksistens med hensyn til lokaler, personale og udstyr”276.  

Anvendelsesområdet for substansundtagelsen i ATADs model a er ifølge ATAD begrænset til CFC-selskaber i 

medlemslande beliggende i EU/EØS. Minimumskravene er med andre ord kun betinget lande beliggende i 

EU/EØS277, dog har medlemslandene mulighed for at udvide dette til at omfatte CFC-selskaber uden for 

EU/EØS278.   

Substansundtagelsen i ATAD foreskriver således at CFC-selskaber kan undlade CFC-beskatning af al CFC-

indkomst, såfremt det kan påvises at etableringen af selskabet svarer til en reel etablering, som har til formål at 

udøve reel væsentlig økonomisk virksomhed jævnfør kapitel 2 afsnit 2.3.1.4 samt ovenstående.  

5.2 Partiel substanstest i SEL § 32 

ATADs model a ligger som berørt til grund for ændringen af SEL § 32 stk. 5, nr. 6, 2. pkt. ved Lov nr. 1180 af 

08-06-2021. Som berørt i kapitel 4 sker der som hovedregel ikke CFC-beskatning af anden indkomst fra 

immaterielle aktiver, såfremt CFC-selskabet udfører væsentlig aktivitet, der understøttes af personale, udstyr, 

aktiver og lokaler, som det fremgår af de relevante faktiske forhold og omstændigheder. Den partielle 

substanstest i SEL § 32, stk. 5, nr. 6, 2. pkt. skal fortolkes i overensstemmelse med det EU-retslige 

misbrugsbegreb herunder sag C-196/04, Cadbury Schweppes, hvilket vil være afgørende for vurderingen af, 

hvornår datterselskabet efter EU-retten anses for at have tilstrækkelig substans. Vurderingen heraf bevirker, at 

opfyldelse af den partielle substanstest hviler på en konkret vurdering og kan ikke vurderes ud fra objektive 

kriterier279.  

Anvendelsesområdet for den partielle substanstest gælder ikke, hvis CFC-selskabet ikke er hjemmehørende i en 

stat, hvor den kompetente myndighed ikke udveksler oplysninger med den danske skatteforvaltning. Den 

partielle substanstest finder heller ikke anvendelse såfremt datterselskabet varetager ejerskab og eventuelt salgs- 

og distributionsfunktioner i relation til de immaterielle aktiver, mens de øvrige væsentlige funktioner vedrørende 

aktiverne i ubetydeligt omfang er udført eller udføres i det land, hvor datterselskabet er skattemæssigt 

hjemmehørende.  

 
275 Jens Schönfeld, EC Tax Review, 2017, s. 150 
276 Sag C-196/04, Cadbury Schweppes, premise 66-67 
277 Jens Schönfeld, EC Tax Review, 2017, s. 150 & Isabella de Groot & Barry Larking, European Taxation, 2019, section 6.1.1. 
278 Isabella de Groot & Barry Larking, European Taxation, 2019, section 6.1.1. 
279 Se kapitel 4, afsnit 4.2.1 
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Den partielle substanstest i SEL § 32, stk. 5, nr. 6, 2. pkt. glæder således alene anden indkomst fra immaterielle 

aktiver og dermed ikke ”almindelig” royalty. Ligeledes foreskriver den partielle substanstest, at CFC-selskaber 

kan undlade CFC-beskatning af CFC-indkomst fra anden indkomst fra immaterielle aktiver. Dette kan kun ske 

såfremt, det kan påvises at etableringen af selskabet svarer til en reel etablering, som har til formål at udøve reel 

væsentlig økonomisk virksomhed jævnfør kapitel 4 afsnit 4.2.1 samt ovenstående.  

5.3 Forskellen mellem ATAD og SEL § 32 

Indledningsvist er det værd af bemærke at substansundtagelsen i ATAD gælder for al CFC-indkomst, hvor den 

partielle substanstest i SEL § 32, stk. 5, nr. 6, 2. pkt. alene glæder for anden indkomst fra immaterielle aktiver. 

Fælles for begge substansundtagelser er, at de kun finder anvendelse, såfremt CFC-selskabet udfører reel 

økonomisk aktivitet som understøttes af personale, udstyr, aktiver og lokaler. Der fremgår hverken klare 

retningslinjer for, hvornår et CFC-selskab anses for at have substans, i ATAD eller i SEL. Henholdsvis 

substansundtagelsen i ATADs artikel 7, stk. 2, litra a, 2. afsnit og SEL § 32, stk. 5, nr. 6, 2. pkt. skal fortolkes i 

overensstemmelse med EU-retslige misbrugsbegreb herunder sag C-196/04, Cadbury Schweppes. 

Anvendelsesområdet i dansk gældende ret varierer også fra anvendelsesområdet i ATAD, hvorfor der også her 

ses en forskel mellem de to.   

5.3.1 Omfanget af substansundtagelsen 

I forbindelse med det tidligere lovforslag L 48, gik diskussionen på, at den foreslåede implementering af ATAD 

ikke blev begrænset til direktivets minimumskrav, hvor det helt store fokus var på den manglende 

substansundtagelse, som direktivet giver medlemsstaterne mulighed for280. CFC-reglerne er værnsregler, der skal 

hindre, at nogle selskabers adfærd og skatteminimering medfører et mindreprovenu for det offentlige. Ligeledes 

er det med andre værnsregler ikke formålet, at de i sig selv skal medføre et merprovenu, men har derimod til 

formål, at modvirke at den samlede skattebase udhules281.  

I forbindelse med behandlingen af det tidligere lovforslag L 48, anførte Skatteministeriet af flere omgange, at 

direktivets substansundtagelse ville udgøre en væsentlig svækkelse af det allerede eksisterende danske værn mod 

flytning af indkomster til lande med lavere beskatning282. Ligeledes specificerer Skatteministeriet dette til at 

indskrænke anvendelsesområdet væsentligt, idet kun rene misbrugssituationer ville blive omfattet af ændringerne 

til de daværende CFC-regler283. I forlængelse hermed understreger Skatteministeriet, at lovforslaget er baseret på 

en balance, hvor der var taget udgangspunkt i, at Danmark er og fortsat skal være foregangsland i kampen mod 

 
280 ATADs artikel 7, stk. 2, litra a, 2. afsnit 
281 L 48, endeligt svar på spørgsmål 20 
282 L 48, endeligt svar på spørgsmål 4 
283 L 48, endeligt svar på spørgsmål 36 



 

P a g e  61 | 79 

 

skatteunddragelse. Dette medfører at implementeringen af ATAD er baseret på de daværende eksisterende 

danske CFC-regler, som allerede dengang blev anvendt på alle datterselskaber uagtet, hvor de er 

hjemmehørende284. Endvidere estimerede Skatteministeriet konsekvensen ved indførslen af en identisk 

substansundtagelse som ATADs, til at de danske CFC-regler ikke ville kunne hindre at immaterielle aktiver, der 

oparbejdes i Danmark, overføres til datterselskaber i lavskattelande, der reelt er oprettet udelukkende af 

skattemæssige årsager. Denne bekymring knytter Skatteministeriet til EU-Domstolens praksis på området som 

viser, at der stilles meget lempelige krav til opfyldelsen af substans285. 

Skatteministeriet anførte i forbindelse med lovforslaget L 48 ligeledes, at EU-Domstolen i forbindelse med Sag 

C-196/04, Cadbury Schweppes, at forskelsbehandling af nationale datterselskaber og datterselskaber i andre 

medlemsstater kun kan anvendes på datterselskaber i EU/EØS som kategoriseres som fiktivt etableret, som 

udgør et rent kunstigt arrangement såsom et postkasseselskab286. Foruden bemærkningen om EU-domstolens 

praksis lempelige krav til opfyldelsen af substans vurderede Skatteministeriet desuden, at indførslen af ATADs 

substansundtagelse ville indebære, at CFC-reglerne kun anvendes, såfremt der efter en konkret samlet 

bedømmelse vurderes, at der foreligger et kunstigt arrangement287.  

Indførslen af den partielle substanstest i forbindelse med behandlingen af Lov nr. 1180 af 08-06-2021, anførte 

Skatteministeriet at en partiel substanstest som alene vedrører anden indkomst fra immaterielle aktiver, isoleret 

set vil styrke værnet i CFC-reglerne. Dette begrundes med, at anden indkomst fra immaterielle aktiver ikke blev 

medregnet i CFC-indkomsten til de daværende gældende regler, hvorfor Skatteministeriet anførte at en sådan 

partiel substanstest ikke i sig selv vil åbne for nye eller øgede muligheder for skatteplanlægning288.  

På baggrund af Skatteministeriets bemærkninger i forbindelse med behandlingen af Lov nr. 1180 af 08-06-2021, 

ville en generel substansundtagelse som den i ATAD ikke blive indført i gældende dansk ret, idet det vil 

indebære en lang række tekniske og strukturelle ændringer i bestemmelsen om CFC-beskatning i SEL § 32289. 

For at sikre at Danmark er og fortsat skal være foregangsland i kampen mod skatteunddragelse, blev den 

partielle substansundtagelse indført, da denne isoleret set vil styrke værnet i CFC-reglerne, eftersom anden 

indkomst fra immaterielle aktiver ikke indgik i de daværende danske CFC-regler. 

Det er forskelligt fra land til land, hvordan implementeringen af ATADs substansundtagelse er implementeret i 

gældende ret. Dette er gjort for at styrke landets værn i CFC-reglerne og sikre selskabsskattebasen mod 

 
284 L 48, endeligt svar på spørgsmål 4 
285 Ibid. 
286 L 48, endeligt svar på spørgsmål 14 
287 Ibid. 
288 L 89, endeligt svar på spørgsmål 9 
289 L 89, endeligt svar på spørgsmål 3 
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udhuling. Nogle lande har valgt at implementere en substansundtagelse for al CFC-indkomst, mens andre 

ligesom Danmark har valgt at anvende en partiel substanstest. I dansk gældende ret gælder substansundtagelsen 

for anden indkomst fra immaterielle aktiver for datterselskaber, hvor CFC-indkomsten udgør mindre 1/3 af deres 

indkomst eller hvis datterselskabet udøver reel økonomisk aktivitet. I tysk gældende ret gør de ligeledes brug af 

en partiel substanstest, som ligesom den i dansk gældende ret omfatter anden indkomst fra immaterielle aktiver. 

Her fritages CFC-selskaber, såfremt de er placeret i EU/EØS og ikke udgør et kunstigt arrangement. Hvor både 

Tyskland og Danmark har implementeret en partiel substanstest, har andre lande såsom Sverige og Finland 

implementeret en substansundtagelse der fritager al CFC-indkomst, hvis betingelserne er opfyldt. I Sverige 

fritages CFC-selskaber, såfremt de er placeret i EU/EØS og ikke udgør et kunstigt arrangement. I svensk 

gældende ret har de dog valgt, at betingelsen om kontrol er opfyldt ved mindst 25% og ikke 50% som ATAD 

lægger op til. Finland fritager derimod CFC-selskaber, hvis 1) er placeret i EU eller EØS og ikke udgør et 

kunstigt arrangement; 2) industri-, fremstillings- og forsendelsesvirksomhed; eller 3) Finland har en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst med det pågældende land (dog med undtagelse af skatteaftalelande, der er 

nævnt i "sortlisten")290. Medlemsstaterne har således indarbejdet substansundtagelsen i gældende national ret på 

forskellig vis, hvor nogle har taget udgangspunkt i en fuld substanstest og andre en partiel substanstest med egne 

modifikationer hertil. 

5.3.2 Vurderingen af substans  

Fælles for dansk gældende ret og ATAD er, at de kun finder anvendelse, såfremt CFC-selskabet udfører reel 

økonomisk aktivitet som understøttes af personale, udstyr, aktiver og lokaler. I både ATAD og dansk gældende 

ret fremgår der ikke klare retningslinjer for, hvornår et CFC-selskab anses for at have substans, hvorfor 

vurderingen heraf kan virke usikker. Vurderingen heraf fortolkes i overensstemmelse med EU-praksis. Som 

tidligere berørt er sag C-196/04, Cadbury Schweppes en central EU-dom på området for CFC-beskatning291. Her 

er det værd at bemærke at EU-Domstolen har en dynamisk fortolkningsstil, der medfører at den i princippet er 

frigjort af sin tidligere retspraksis. Dette betyder således at tidligere afgørelser ikke medfører at der opstår 

bindende fast praksis, som forpligter EU-Domstolens ved efterfølgende afgørelser292. Til trods for at EU-

domstolen har en dynamisk fortolkningsstil, har sag C-196/04, Cadbury Schweppes haft en central betydning for 

den efterfølgende EU-praksis293. Grundet sag C-196/04, Cadbury Schweppes effekt på CFC-området, har 

definitionen af rent kunstigt arrangement stor indflydelse på, hvornår et CFC-selskab anses for at have substans. 

 
290 Deloitte, Tax Guides and Highlights & PwC, Worldwide Tax Summaries: Corporate – Group taxation 
291 Se kapitel 4, afsnit 4.2.1.1 
292 Se kapitel 1, afsnit 1.4.1 
293 Se kapitel 4, afsnit 4.2.1.3 
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Dette ses også i implementeringen af substansundtagelsen i medlemslandene, da flere af landende direkte 

henfører til at CFC-selskaber ikke må udgøre et kunstigt arrangement294.     

5.3.3 Anvendelsesområde 

Anvendelsesområdet for substansundtagelsen i ATADs begrænset til CFC-selskaber i medlemslande beliggende 

i EU/EØS, hvor anvendelsesområdet for den partielle substanstest i dansk gældende ret ikke gælder for CFC-

selskabet ikke er hjemmehørende i en stat, hvor den kompetente myndighed ikke udveksler oplysninger med den 

danske skatteforvaltning. ATAD giver således medlemsstaterne mulighed for, at CFC-reglerne kun er betinget 

lande beliggende i EU/EØS, hvilket de danske skattemyndigheder ikke vælger at gøre brug af. Årsagen hertil er, 

at Danmark er et foregangsland i kampen mod skatteunddragelse, hvilket medfører at anvendelsesområdet 

allerede i de forhenværende regler omfattede alle datterselskaber uagtet, hvor de er hjemmehørende295. Europa-

Kommissionen anerkendte da også ved vedtagelsen af ATAD, at flere af medlemsstaterne allerede havde indført 

CFC-regler. Problemet med de daværende regler i medlemslandenes ret var, at omfanget og anvendelsen 

varierede meget fra hinanden. Dette gjorde det muligt for selskaber at bruge disse forskelle til deres fordel i 

brugen af deres skatteplanlægning296.  

Afvigelsen i anvendelsesområdet fra ATAD ses også i forbindelse med nogle af de andre medlemsstaters 

implementering af substansundtagelsen. Foruden Sverige, Finland og Tyskland anvender blandt andet Norge og 

Portugal også EU/EØS som anvendelsesområde for deres substansundtagelse i gældende national ret. 

Anvendelsesområdet for blandt andet Polens og Hollands er ikke specificeret ud til kun at omfatte selskaber 

beliggende i EU/EØS. Her ses det ligeledes at medlemsstaterne har indarbejdet substansundtagelsen i national 

gældende ret på forskellig vis. 

5.4 Delkonklusion 

Ud fra den komparative analyse kan det således konkluderes, at ændringerne af CFC-reglerne i dansk gældende 

ret afviger på nogle områder fra ATAD. Det kan konkluderes, at Skatteministeriet ikke har ønsket at indføre en 

generel substansundtagelse i gældende dansk ret, idet det vil indebære en lang række tekniske og strukturelle 

ændringer i bestemmelsen om de daværende regler for CFC-beskatning. Dette skyldes blandt andet at Danmark 

er foregangsland i kampen mod skatteunddragelse, hvorfor indførslen af en generel substanstest ville medføre en 

forringelse af de daværende CFC-regler. For at imødegå specielt kritikken af, at de foreslået CFC-regler ville 

stille danske selskaber dårligere konkurrencemæssigt, blev der indført en partiel substansundtagelse. Denne 

 
294 Deloitte, Tax Guides and Highlights & PwC, Worldwide Tax Summaries: Corporate – Group taxation 
295 L 48, endeligt svar på spørgsmål 4 
296 Guglilmo Ginevra, Intertax, 2017, s. 125 
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partielle substansundtagelse vil isoleret set styrke værnet i CFC-reglerne, eftersom anden indkomst fra 

immaterielle aktiver ikke indgik i de daværende danske CFC-regler.  

Det kan ligeledes konkluderes at Skatteministeriet i forbindelse med indførslen af den partielle substanstest, har 

haft fokus på fortsat at være et foregangsland, eftersom anvendelsen heraf ikke begrænses til EU/EØS, men 

derimod alle datterselskaber, så længe den kompetente myndighed udveksler oplysninger med den danske 

skatteforvaltning.  

Til trods for der er nogle afvigelser fra ATAD i dansk gældende ret, kan det konkluderes at vurderingen af 

substans, følger ATADs. Til trods for der i både ATAD og dansk gældende ret ikke er klare retningslinjer for 

selve vurderingen, henviser begge til, at vurderingen skal fortolkes i overensstemmelse med det EU-retslige 

misbrugsbegreb herunder sag C-196/04, Cadbury Schweppes. 

5.5 Vurdering af indførslen af den partielle substanstest 

Europa-Kommissionen anførte i forbindelse med ATAD, at minimumskravene skulle være med til at skabe 

ensartethed i medlemsstaternes værn mod skatteundgåelse. Formålet med minimumskravene ATAD er ikke at 

forringe konkurrencesituationen for selskaber beliggende i medlemsstaterne, men derimod at sikre et højere 

beskyttelsesniveau for det nationale selskabsskattegrundlag, uden at hindre for anvendelsen af nationale eller 

aftalebaserede bestemmelser297. Med dette i mente sammenholdt med den komparative analyse, vurderes 

indførslen af ATADs substansundtagelse i dansk gældende ret at være gjort på en måde der både tilgodeser de 

daværende danske regler og det danske erhvervsliv. 

Danmark har været og er fortsat et foregangsland i kampen mod skatteunddragelse, hvorfor Danmark allerede i 

tidligere har haft fokus på at lukke for selskabers muligheder for skatteundgåelse298. Indførslen af ATADs 

minimumskrav skabte komplikationer for de daværende danske regler, da der allerede var nogle områder i CFC-

reglerne som var indarbejdet i daværende dansk ret. I de daværende dansk ret var der allerede fokus på at 

beskatte flere typer af mobile indkomster299, hvorfor indførslen af ATADs substansundtagelse i direktivets 

ordlyd ville indskrænke anvendelsesområdet væsentligt. Indskrænkelsen af anvendelsesområdet ville være som 

følge af, at CFC-reglerne fortolkes i forhold til det EU-retslige misbrugsbegreb, hvor kun rene 

misbrugssituationer ville blive omfattet af CFC-regler300. I forlængelse heraf estimerede Skatteministeriet, at 

konsekvensen ved indførslen af en substansundtagelse i direktivets ordlyd ville være, at de danske CFC-regler 

 
297 Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli, 2016, s. 7  
298 L 48, endeligt svar på spørgsmål 4 
299 L 48, endeligt svar på spørgsmål 4 
300 L 48, endeligt svar på spørgsmål 36 



 

P a g e  65 | 79 

 

ikke ville kunne hindre at immaterielle aktiver, der oparbejdes i Danmark, overføres til datterselskaber i 

lavskattelande, der reelt er oprettet udelukkende af skattemæssige årsager301. Det vurderes dermed at 

Skatteministeriet var bekymret for, hvorvidt ændringerne til CFC-reglerne ville være hensigtsmæssige som 

hensigten ved indførslen af en substansundtagelse i direktivets ordlyd302.  

Som berørt tidligere gav dette anledning til kritik fra dansk erhvervsliv, som understregede at deres 

konkurrenceevne ville blive forringet uden en substansundtagelse. Flere af virksomhedernes arbejdsprocesser er 

bygget op omkring særligt mobile indkomster særligt anden indkomst fra immaterielle aktiver, hvorfor en 

substanstest blev anset for at være essentiel303 304. I takt med behandlingen af Lov nr. 1180 af 08-06-2021 blev 

der foreslået en partiel substanstest, som dansk erhvervsliv i løbet af processen havde foreslået som en potentiel 

løsning305. På den måde ville selskaber med underliggende CFC-selskaber blive fritaget for CFC-beskatning, 

hvis selskabet udfører reel økonomisk aktivitet. I forlængelse heraf må det vurderes, at Skatteministeriet har 

fundet en løsning som både imødegår det danske erhvervsliv og hensigten med CFC-reglerne i dansk gældende 

ret ved Lov nr. 1180 af 08-06-2021. Den partielle substanstest undlader de CFC-selskaber, der udøver reel 

økonomisk aktivitet, så længe den kompetente myndighed ikke udveksler oplysninger med den danske 

skatteforvaltning, uden at gå på kompromis med hensigten med CFC-reglerne, da anden indkomst fra 

immaterielle aktiver ikke indgik i de daværende danske CFC-regler. Ændringerne til de danske CFC-regler må 

med andre ord alt andet lige vurderes at være essentielle for det danske erhvervsliv, da det forhindrer selskaberne 

i skatteunddragelse, men selskaberne stilles heller ikke ringere i forhold til konkurrenceevnen i forhold til 

tidligere.  

Overordnet set uden at have foretaget en bagvedlæggende analyse, vurderes det alt andet lige at ATADs 

minimumskrav er medvirkende til mere ”ligestilling” blandt selskaber i EU/EØS. ATAD er med til at sikre en 

mere ensartethed blandt medlemsstaterne, til trods for at medlemsstaterne modificerer disse minimumskrav, så 

hensigten tidligere CFC-regler ikke elimineres. Det må derfor alt andet lige vurderes, at lovgivningen rammer er 

hensigtsmæssigt i overensstemmelse med CFC-reglernes bagvedliggende formål. 

 

  

 
301 L 48, endeligt svar på spørgsmål 4 
302 Se kapitel 5, afsnit 5.3.1 
303 L 48, bilag 14, 4 Præsentation fra høring den 15. januar 2020 om CFC-regler L 48 - Karl Berlin Ørsted 
304 L 48, bilag 14, 3 Præsentation fra høring den 15. januar 2020 om CFC-regler L 48 - Lars Nyhegn Eriksen Danfoss (pdf-version) 
305 L 89, bilag 1, Høringsskema 
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Det følgende kapitel diskuterer det estimerede provenu som Skatteministeriet lægger 

op til, det vil koste den danske stat, hvis substansundtagelsen i direktivets ordlyd var 

indført frem for den partielle substanstest.  

 

6 Diskussion 

 

 

 
 

6.1 Provenu  

Indledningsvist skal det påpeges at det er forbundet med betydelig usikkerhed at vurdere, hvor stort et 

mindreprovenu indførslen af en substansundtagelse i direktivets ordlyd ville medføre. Grundet dette vil 

Skatteministeriets vurdering af provenuet være forbundet med betydelig usikkerhed, men vil lægges til grund for 

diskussionen af det estimerede mindreprovenu306. Som kort berørt tidligere har CFC-reglerne værnsregler ikke til 

formål, at de i sig selv skal medføre et merprovenu, men har derimod til formål, at modvirke at den samlede 

skattebase udhules. De har derimod til formål at hindre, at nogle selskabers adfærd og skatteminimering 

medfører et mindreprovenu for det offentlige307.  

6.1.1 Provenu ved indførsel af substansundtagelsen i direktivets ordlyd 

I forbindelse med behandlingen af Lov nr. 1180 af 08-06-2021 lagde Skatteministeriet op til det provenu den 

danske stat ville gå glip af, hvis substansundtagelsen i direktivets ordlyd blev indført. Det manglende provenu 

ville være en effekt af det svækket værn, en sådan substansundtagelse ville medføre i dansk gældende ret308. Til 

trods for at Skatteministeriets provenu er forbundet med usikkerhed, anførte Skatteministeriet, at danske 

selskaber besidder meget betydelige finansielle og immaterielle aktiver, som udgør et selskabsskattegrundlag i 

størrelsesordenen 250 milliarder kroner årligt, som vil være mere sårbare over for indkomstflytning ved 

indførslen af substansundtagelsen i direktivets ordlyd309. I relation til provenuet anførte Skatteministeriet, at 

regnskabsdata for europæiske selskaber viser, at selskaber med hovedsæde i Danmark med en omsætning over 

100 millioner kroner har placeret 3 procent af deres mobile aktiver i udvalgte europæiske lavskattelande. 

Endvidere konstaterer Skatteministeriet, at danske moderselskaber placerer mobil indkomst i mindre omfang end 

selskaber med hovedsæde i andre medlemslande. Dette anser Skatteministeriet som værende en indikation af, at 

 
306 L 48, endeligt svar på spørgsmål 3 
307 Se kapitel 5, afsnit 5.3.1 
308 L 48, endeligt svar på spørgsmål 4 
309 L 48, endeligt svar på spørgsmål 1 
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de daværende danske værnsregler i praksis havde begrænset selskabers incitament til at flytte aktiver og 

skattepligtig indkomst til lande med lav skat310.  

Skatteministeriets argument for indførslen af den partielle substanstest i gældende ret frem for 

substansundtagelsen i direktivets ordlyd kan diskuteres. På den ene side har Europa-Kommissionen udarbejdet 

de juridisk bindende minimumskrav med henblik på at skabe en mere ensartethed mellem de nationale regler for 

medlemslandene og dermed eliminere uoverensstemmelser, som selskaber kan udnytte for at undgå 

beskatning311. Disse har som berørt tidligere til formål at bekæmpe aggressiv skatteplanlægning og sikre det 

overordnet mål om at sikre at selskaber, der drager fordel af det indre marked og genererer overskud der, betaler 

skat af overskuddet inden for EU, hvor indkomsten bliver genereret312. Grundet dette har Europa-Kommissionen 

haft fokus på, at minimumskravene skal sikre skattebasen og dermed ikke udhule den, som Skatteministeriet 

ellers var bekymret for ved indførslen af substansundtagelsen i direktivets ordlyd.  

På den anden side har Danmark været og er fortsat et foregangsland i kampen mod skatteunddragelse, har 

reglerne for CFC-beskatning allerede ved de tidligere danske CFC-regler i praksis begrænset selskabers 

incitament til at flytte aktiver og skattepligtig indkomst til lande med lav skat. Europa-Kommissionen erkendte 

ligeledes i forbindelse med ATAD, at flere medlemslande allerede havde indført CFC-regler, men at der var for 

store afvigelser blandt disse som kunne skabe skattemæssige fordele for selskaberne. Eftersom Danmark længe 

har haft fokus på skatteundgåelse i relation til flytning af mobil indkomst til lavsskattelande, vil 

substansundtagelsen i direktivets ordlyd kunne svække de danske CFC-regler. Dette skyldes EU-Domstolens 

mere lempelige krav til, hvornår et selskab opfylder kravet om substans af en sådan substanstest313. Med EU-

Domstolens mere lempelige krav ville de danske CFC-regler ikke kunne hindre at immaterielle aktiver, der 

oparbejdes i Danmark, overføres til datterselskaber i lavskattelande, der reelt er oprettet udelukkende af 

skattemæssige årsager314. Den partielle substanstest ville derimod styrke værnet i CFC-reglerne315, da anden 

indkomst fra immaterielle aktiver ikke blev medregnet i CFC-indkomsten til de daværende gældende regler, 

hvorfor Skattestyrelsen anførte at en sådan partiel substanstest ikke i sig selv vil åbne for nye eller øgede 

muligheder for skatteplanlægning316. 

Såfremt Skatteministeriet havde indført substanstesten i direktivets ordlyd, kan det ligeledes argumenteres, 

hvorvidt svækkelsen af det tidligere værn for CFC-reglerne ville finde sted. På den ene side kan der argumenters 

 
310 L 48, endeligt svar på spørgsmål 3 
311 Europa-Kommissionen, Forslag til Rådets Direktiv (2016/0011), s. 3. 
312 Se kapitel 2, afsnit 2.3  
313 L 48, endeligt svar på spørgsmål 4 & kapitel 4, afsnit 4.2.1.3 
314 Se kapitel 5, afsnit 5.3.1 
315 Se kapitel 4, afsnit 4.2 
316 Se kapitel 5, afsnit 5.3.1 
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for, at værnet fortsat vil kunne anvendes i relation til den fortolkning, der var ved de tidligere CFC-regler. På den 

anden side ses dette som værende umuligt, eftersom direktivet lægger op til at substansundtagelsen skal fortolkes 

i overensstemmelse med det EU-retslige misbrugsbegreb. Her er det essentielt at huske på, at EU-retten går 

forud for den nationale ret, ifølge princippet om at EU-retten har forrang. Dette betyder at CFC-bestemmelserne 

i dansk gældende ret tilsidesættes, hvis der sker uoverensstemmelser mellem EU-retten og den danske gældende 

ret. Så til trods for at EU-retten ikke udarbejder de nationale love for medlemsstaterne, er EU-rettens rolle i 

forhold til national ret, at EU-retten bruges som fortolkningsbidrag til den nationale ret317.  

6.2 Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående diskussion kan det konkluderes, at det har været nødvendigt for Danmark at indføre 

en partiel substanstest i stedet for substansundtagelsen i direktivets ordlyd. Grunden hertil er at Danmark længe 

har haft fokus på skatteundgåelse i relation til flytning af mobil indkomst til lavsskattelande, vil 

substansundtagelsen i direktivets ordlyd kunne svække de danske CFC-regler. Dette skyldes at de tidligere 

danske CFC-regler begrænser selskabers incitament til at flytte aktiver og skattepligtig indkomst til lande med 

lav skat. Dette gør at EU-Domstolens mere lempelige krav ville de danske CFC-regler ikke ville kunne hindre at 

immaterielle aktiver, der oparbejdes i Danmark, overføres til datterselskaber i lavskattelande, der reelt er oprettet 

udelukkende af skattemæssige årsager. Indførslen af den partielle substanstest styrker dermed værnet i CFC-

reglerne, eftersom anden indkomst fra immaterielle aktiver ikke blev medregnet i CFC-indkomsten til de 

daværende tidligere regler. 

Afslutningsvist kan det konkluderes at fortolkningen af substansundtagelsen i direktivets ordlyd vil ske i 

overensstemmelse med det EU-retslige misbrugsbegreb, hvorfor de ikke kan lade sig gøre at fortolke denne 

anderledes. Dette skyldes at EU-retten går forud for den nationale ret, så det dermed vil være EU-retten der er 

afgørende, hvis der sker uoverensstemmelser mellem EU-retten og den danske gældende ret.  

  

 
317 Se kapitel 1, afsnit 1.4.1 
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7 Konklusion 

Vedtagelsen af Lov nr. 1180 af 08-06-2021 har medført, at CFC-indkomstbegrebet er blevet udvidet til også at 

omfatte anden indkomst fra immaterielle aktiver. Indførslen af denne indkomstkategori har medført, at danske 

multinationale selskaber ikke længere har adgang til at udarbejde CFC-indkomstopgørelser baseret på rene 

juridiske klassifikationer. De danske multinationale selskaber skal derimod analysere/vurdere de enkelte 

transaktioner med henblik på at udskillelse det vederlag, der kan henføres til det immaterielle aktiv. Denne 

udskillelse kan gøres på baggrund af transfer pricing-principperne herunder armslængdevilkårene. Sondringen af 

anden indkomst fra immaterielle aktiver i forbindelse med udskillelsen er ikke uden vanskeligheder. Afgørelsen 

af hvor en stor del af det samlet vederlag der skal henføres til det immaterielle aktiv såsom patenter og 

knowhow, er kompleks og de forskellige typer af immaterielle aktiver er let forvekslelige.  

Vedtagelsen af Lov nr. 1180 af 08-06-2021 har ligeledes medført indførslen af en partiel substanstest i dansk 

gældende ret. Denne partielle substanstest undtager kun anden indkomst fra immaterielle aktiver, som skal 

fortolkes i overensstemmelse med det EU-retslige misbrugsbegreb. I forbindelse med praksis fra EU-Domstolen 

er rent kunstigt arrangement centralt for, det EU-retlige misbrugsbegreb som bruges i vurderingen af, hvorvidt et 

selskab kan anvende den partielle substansundtagelse. Et rent kunstigt arrangement vurderes ud fra det objektive 

element, som skal kunne efterprøves af en uafhængig tredjepart (armslængdevilkår). Med udgangspunkt i de 

senere ”beneficial owner”-sager kommer EU-Domstolen med seks specifikke indikationer, som kan hjælpe til 

fortolkningen af, hvornår der er tale om et rent kunstigt arrangement. Dermed bryder EU-Domstolen med den 

tidligere EU-praksis uklare fortolkningen af rent kunstigt arrangement. Afgørelsen gør vurderingen af, hvornår 

der formodes at forelægge et rent kunstigt arrangement, mere overskuelig for de nationale domstole. 

Ændringerne af de gældende danske CFC-regler afviger på nogle områder fra ATAD. I dansk gældende ret er 

der ikke blevet indført en generel substansundtagelse som omfatter al CFC-indkomst, dette skyldes at indførslen 

af en sådan substansundtagelse ville forringe de daværende danske CFC-regler, eftersom EU-Domstolen krav er 

mere lempelige. Foruden svækkelse af de daværende danske CFC-regler, så vil EU-Domstolens mere lempelige 

krav ligeledes medføre, at de danske CFC-regler ikke ville kunne hindre at immaterielle aktiver der oparbejdes i 

Danmark, overføres til datterselskaber i lavskattelande, der reelt er oprettet udelukkende for at opnå 

skattemæssige fordele. Dette er ligeledes grunden til indførslen af den partielle substanstest, isoleret set vil 

styrke de danske CFC-regler, da anden indkomst fra immaterielle aktiver ikke indgik i de daværende danske 

CFC-regler.  

Vurderingen af hvorvidt et datterselskab anses for at have tilstrækkelig substans, følger ATADs bemærkninger 

om, at denne vurdering skal fortolkes i overensstemmelse med det EU-retslige misbrugsbegreb herunder sag C-
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196/04, Cadbury Schweppes. Fortolkningen heraf ville ikke kunne fortolkes anderledes, eftersom EU-retten går 

forud for den nationale ret, så det dermed vil være EU-retten der er afgørende, hvis der sker uoverensstemmelser 

mellem EU-retten og den danske gældende ret. 

I dansk gældende ret er anvendelsesområdet ikke afgrænset til EU/EØS som ATAD lægger op til, 

anvendelsesområdet er derimod alle datterselskaber beliggende i lande hvor den kompetente myndighed 

udveksler oplysninger med den danske skatteforvaltning.  
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Bilag  

Bilag 1- Kontrolbetingelsen 

Dette bilag viser en illustration af hvornår betingelsen om kontrol er opfyldt som fremgår af ATADs artikel 7, 

litra a.  

Moderselskabet har 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 

datterselskabet. 

 

 

 

  

 

 

Eller hvis moderselskabet sammen med sine tilknyttede selskaber har 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 datterselskabet. 

 

 

 

 

 

 

  

Moderselskab 

hjemmehørende i DK 

Udenlandske 

datterselskab 

Moderselskab 

hjemmehørende i DK 

Datterselskab 

Udenlandske 

datterselskab 

Antal af stemmer > 50%, eller  

Kapitalen > 50%, eller  

Ret til > 50% af udbyttet 

Moderselskabet og det tilknyttede 

selskab har tilsammen: 
 

Antal af stemmer > 50%, eller  

Kapitalen > 50%, eller  

Ret til > 50% af udbyttet 
 

I det udenlandske datterselskab 
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Bilag 2 – Sag C-116/16, T Danmark 

Koncernstruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Sag C-116/16, T Danmark og Udskrift af Østre Landsrets dombog, s. 34 
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Bilag 3 – Sag C-117/16, Y Denmark 

Koncernstruktur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Sag C-117/16, Y Denmark og Udskrift af Østre Landsrets dombog, s. 8 

 

 

 


