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På trods af sommerferieperioden byder årets tredje kvartal 

ofte på en række spændende skattenyheder op til 

Folketingets åbning, og tredje kvartal 2016 er heller ingen 

undtagelse. EU’s ministerråd har eksempelvis vedtaget det 

såkaldte ATAD-direktiv (bedre kendt som  

skatteundgåelsesdirektivet), og direktivet står nu overfor en 

snarlig implementering i nationalt regi. Det bliver interessant 

at følge, hvilke konsekvenser direktivet får for de nuværende 

danske regler og dermed for de danske virksomheder. Den 

30. august 2016 fremlagde regeringen desuden sin

økonomiske plan for Danmark anno 2025. Planen, der er 

blevet kendt som 2025-planen, indeholder en række 

spændende forslag på skatteområdet, herunder indførsel af 

henholdsvis et egenkapitalfradrag og et investorfradrag. Om 

det lykkes at komme i mål med forslagene er så en helt 

anden sag, men herfra skal initiativerne hilses velkomne. 

Herudover bød starten af oktober på en række konkrete 

initiativer på skatteområdet, og selvom disse principielt 

vedrører fjerde kvartal har vi alligevel taget den redaktionelle 

frihed at inkludere dem i dette nyhedsbrev. Udover 

fremsættelsen af flere lovforslag, herunder det længe 

ventede forslag om genindførsel af omkostningsgodtgørelse 

for selskaber og fonde, har Skatteministeren desuden nedsat 

et Skattelovråd herunder med deltagelse af KPMG Acor Tax. 

Skattelovrådet får til opgave at undersøge bestemte områder 

på skatteområdet efter anmodning fra ministeren, og vi 

forventer at komme til at høre meget mere om rådets arbejde 

i de kommende år. Alt dette og en række andre nyheder kan 

du læse mere om i denne udgave af Tax Matters Quarterly

Update.



Selskabsskat



© 2016 KPMG ACOR TAX, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a 

Swiss entity. All rights reserved.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

EU-Kommissionens skatteundgåelsesdirektiv er 

nu vedtaget af Rådet 

I de forrige udgaver af Tax Matters Quarterly Update 

har vi omtalt EU-Kommissionens nye 

skatteundgåelsespakke, herunder det såkaldte Anti-

Tax Avoidance Directive (ATAD). Pakken blev fremsat 

den 28. januar 2016, og medlemslandene blev den 

20. juni 2016 enige om en modificeret direktivtekst. I

samme forbindelse blev der opnået enighed om 

anbefalinger vedrørende den skattemæssige 

behandling af sådanne faste driftssteder, der 

kontrolleres af selskaber uden for EU, og hvor den 

skattemæssige behandling af filialen kan føre til 

dobbelt ikke-beskatning eller dobbelt fradrag. Den 12. 

juli 2016 blev direktivet formelt vedtaget.   

Som tidligere beskrevet er der opnået politisk enighed 

om følgende minimumsregler 

1. Rentefradragsbegrænsning. Der indføres en

grænse for fradrag for låneomkostninger. Reglen

betyder, at fradrag for renteudgifter, der

overstiger 30 % af EBITDA, principielt ikke

accepteres. Udgangspunktet modificeres dog af

en række undtagelser, herunder en bundgrænse,

således at det under nærmere betingelser bliver

muligt at undgå rente-fradragsbegrænsning.

Medlemsstater, der allerede har velfungerende

rentefradrags-begrænsningsregler, skal stadig

indføre de nye regler, men disse lande får dog

mulighed for at udfase deres eksisterende regler

i perioden frem til 2024.

2. EXIT-taxation. Der indføres exit-beskatning i en

række tilfælde, herunder ved overførsel af aktiver

til et fast driftssted.

3. Generel skatteundgåelsesklausul. Der indføres

en generel skatteundgåelsesklausul, således at

transaktioner, som i det væsentligste er

foretaget med henblik på at opnå en ikke-tilsigtet

skattefordel, kan tilsidesættes. Ved vurderingen

skal der både foretages en motivtest og en

substanstest.

EU

4. CFC-beskatning. Der indføres en CFC-regel,

således et EU-selskab under visse betingelser

skal medregne indkomsten fra et datterselskab

eller et fast driftssted i et andet land ved

opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

5. CFC-beskatning. I forhold til det oprindelige

forslag vil CFC-indkomst fra både EU-lande og

ikke-EU-lande være omfattet. Herudover

omfatter den endelige udgave også CFC-

indkomst fra faste driftssteder.

6. Hybride enheder og hybride instrumenter.

Reglen indebærer, at der alene gives fradrag i 

kildelandet, såfremt en forskellig skattemæssig 

behandling af en hybrid enhed eller et hybridt 

instrument fører til dobbeltfradrag. Fører en 

sådan situation i stedet til fradrag og ikke-

beskatning, vil fradrag blive nægtet. Flere 

medlemslande havde gerne set, at reglerne også 

omfattede ikke-EU-lande, hvilket dog ikke blev 

tilfældet. For at imødekomme disse lande blev 

det i stedet aftalt, at EU-Kommissionen senest i 

oktober skal udarbejde et forslag om, hvordan 

man håndterer hybride enheder og instrumenter i 

situationer, hvor ikke-EU-lande er involverede.   

Det oprindelige forslag indeholdt en såkaldt ”switch-

over”-klausul, men denne er ikke en del af den 

vedtagne pakke.

Næste skridt

Direktivet skal implementeres i national ret inden 31. 

december 2016. 

Forventet ikrafttrædelsestidspunkt er på denne 

baggrund 1. januar 2019. 
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Lovforslag med ændringer af reglerne for skattefri 

spaltning, livsforsikringsselskabers 

bonushensættelser, værdiansættelse af 

kooperationsbeskattede andelsforeningers 

unoterede aktier samt reglerne om 

sambeskatning i forbindelse med konkurs

Regeringen har den 5. oktober 2016 fremsat nyt 

lovforslag (L25), hvorved der blandt andet foretages 

en ændring af en række forskellige skatteregler, 

herunder reglerne for skattefri spaltning og 

livsforsikringsselskabers bonushensættelser.   

Baggrund

Med lovforslaget ønsker regeringen for det første at 

lempe visse dele af erhvervsbeskatningen, mens 

forslaget for det andet også indeholder elementer, 

der skal sikre mod en utilsigtet anvendelse af 

eksisterende regler. Lovforslaget indebærer blandt 

andet en ændring af følgende regler:  

1. Livsforsikringsselskabers fradrag for særlige

bonushensættelser. Forslaget skal sikre, at 

livsforsikringsselskaber fortsat vil have fradrag 

for særlige bonushensættelser. Finanstilsynet har 

– som følge af ændret EU-regulering – udstedt

en ny regnskabsbekendtgørelse, som medfører, 

at der fra den 1. januar 2016 ikke længere er 

hjemmel i skattelovgivningen til, at 

livsforsikringsselskaber kan fradrage særlige 

bonushensættelser. Regnskabsbekendtgørelsen 

ændrer dog ifølge udkastet ikke på, at de særlige 

bonushensættelser udgør en del af de 

forsikringsmæssige hensættelser. På den 

baggrund foreslås det særskilt i 

skattelovgivningen at sikre, at 

livsforsikringsselskaberne har fradrag for de 

særlige bonushensættelser.

2. Værdiansættelse af kooperationsbeskattede

foreningers aktier. Beskatningen af 

andelsforeninger m.v. omfattet af 

selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, er som

bekendt en formuebeskatning, der betegnes 

som kooperationsbeskatning. Formuen opgøres 

som den kooperationsbeskattede 

andelsforenings aktiver med fradrag af passiver. 

Værdiansættelsen af aktiver og passiver sker 

som udgangspunkt til handelsværdien, 

Lovstof

2. Værdiansættelsen af aktiver og passiver sker som

udgangspunkt til handelsværdien Dog bortses der

fra goodwill og lignende immaterielle aktiver m.v. I

praksis er værdiansættelsen af sådanne unoterede

aktier, der kun er ejet delvist, dog hidtil sket på

baggrund af de såkaldte formueskattekursregler,

mens aktier i helejede datterselskaber er blevet

værdiansat på baggrund af den skattemæssige

indre værdi. Reglerne for brug af

formueskattekursen til opgørelse af værdien af

unoterede aktier er imidlertid ophævet med

virkning for indkomståret 2015 for kooperations-

beskattede andelsforeninger. Fra og med

indkomståret 2015 kan kooperations-beskattede

andelsforeninger derfor ikke længere benytte

formueskattekursreglen som grundlag for

beregning af værdien af unoterede aktier i ikke-

helejede selskaber, men skal i stedet bruge

handelsværdien. Aktier i helejede datterselskaber

kan dog fortsat værdiansættes til den

skattemæssige indre værdi fraregnet goodwill og

andre immaterielle aktiver, og dermed vil der

principielt være forskel på beskatningen afhængigt

af, om foreningens formue ejes direkte eller via et

selskab. Ændringen vil desuden føre til en øget

beskatning af kooperationsbeskattede

andelsforeninger, hvilket ikke har været

intentionen. Det foreslås derfor at justere reglerne

ved at indsætte en ny regel i selskabsskattelovens

§ 14, stk. 7, således at værdiansættelsen af

unoterede aktier fremover skal ske på baggrund af 

den skattemæssige indre værdi. Det foreslås i 

samme ombæring at videreføre det hidtidige 

princip om, at hvis den skattemæssige indre værdi 

af aktier opgøres til en negativ værdi, 

værdiansættes aktierne til nul. Aktierne vil således 

efter forslaget ikke kunne værdiansættes til en 

negativ værdi. Endelig er det værd at bemærke, at 

den hidtidige praksis i de særlige tilfælde, hvor det 

kan være forbundet med store vanskeligheder at 

opgøre værdien af unoterede aktier, ifølge de 

specifikke bemærkninger videreføres, således at 

der kan ske værdiansættelse af aktierne til den 

regnskabsmæssige indre værdi fraregnet værdien 

af goodwill og andre immaterielle aktiver.
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3. Omgåelse af holdingreglen. SKAT er blevet

opmærksom på, at den såkaldte holdingregel kan

omgås relativt nemt ved skattefrie spaltninger,

således at der skattefrit kan afstås aktiver, som

ellers ville have udløst beskatning ved et direkte

salg. Med lovforslaget fjernes den pågældende

mulighed for omgåelse.

4. Justering af reglerne om sambeskatning i

forbindelse med konkurs. Lovforslaget skal sikre, 

at konkursramte selskabers skattemæssige 

underskud i indkomståret ikke skal kunne 

udnyttes af tidligere koncernforbundne 

selskaber.

Ikrafttrædelse

Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2017. 

I forhold til skattefrie spaltninger har ændringerne 

virkning for spaltninger med spaltningsdato den 

1. januar 2017 eller senere.

Ændringerne vedrørende særlige bonushensættelser 

har virkning fra og med indkomståret 2016, således at 

den gældende retstilstand kan opretholdes, idet den 

nye regnskabsbekendtgørelse trådte i kraft den 

1. januar 2016.

De nye regler for kooperationsbeskattede 

andelsforeningers værdiansættelse af unoterede 

aktier i delvist ejede selskaber har virkning for 

indkomstår, der påbegyndes fra og med den 1. januar 

2017. Sådanne foreninger kan dog vælge at anvende 

de nye værdiansættelsesprincipper til brug for 

formueopgørelsen for indkomstårene 2015 og 2016. 

Kooperationsbeskattede andelsforeninger, der har 

værdiansat unoterede aktier til brug for opgørelsen af 

den skattepligtige indkomst for indkomståret 2015 og 

2016, kan således få genoptagelse af 

skatteansættelsen for indkomstårene 2015 og 2016. 

Lovstof

Det foreslås ligeledes, at selskaber, der har 

påbegyndt indkomståret 2017 inden lovens 

ikrafttrædelsestidspunkt den 1. januar 2017, kan 

vælge at anvende de nye værdiansættelsesregler for 

aktier til brug for formueopgørelsen. Med forslaget 

kan den enkelte kooperationsbeskattede 

andelsforening således vælge at anvende de 

justerede værdiansættelsesregler til at værdiansætte 

aktier til brug for formueopgørelsen tilbage i tid. 

Ændringerne vedrørende sambeskatningsreglerne for 

konkursramte selskaber har virkning for 

konkursdekreter, der afsiges fra og med den 1. 

januar.
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Lovforslag om ophævelse af fondes adgang til 

fradrag for ikke-almennyttige uddelinger

Regeringen har den 5. oktober 2016 fremsat 

lovforslag (L27), hvorefter fondes adgang til fradrag 

for ikke-almennyttige uddelinger ophæves.

Baggrund

Efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 1, har fonde

og foreninger som bekendt fradrag for almennyttige 

uddelinger ved opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst. 

Efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 2, gives der

endvidere fradrag for ikke-almennyttige uddelinger, 

når modtagerne af uddelingerne er skattepligtige 

heraf i henhold til:

1. kildeskattelovens §§ 1 eller 2 (skattepligtige

fysiske personer),

2. dødsboskattelovens § 1, stk. 2 eller 3,

3. selskabsskattelovens §§ 1 eller 2, eller

4. fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 eller

4.

EU-Domstolen har imidlertid ved dom af 17. 

september 2015, sag C-589/13, F. E. 

Familienprivatstiftung Eisenstadt, fastslået, at de 

daværende østrigske regler var i strid med EU-rettens 

bestemmelser om kapitalens frie bevægelighed i 

artikel 63 i Traktaten om den Europæiske Unions 

Funktionsmåde (TEUF), idet de gjorde fradrag for 

fondsuddelinger afhængigt af, at modtageren var 

skattepligtig i Østrig (fondens hjemland). 

Skatteministeren har på denne baggrund fundet, at 

de danske regler ligeledes må anses for værende i 

strid med EU-retten. For at bringe fondsbeskatningen 

i overensstemmelse med EU-retten på dette punkt er 

der derfor fremsat forslag om en justering af reglerne 

for fondes fradrag for ikke-almennyttige uddelinger. 

Justeringen medfører, at der ikke længere kan opnås 

fradrag i fonden for ikke-almennyttige uddelinger til 

modtagere, der er skattepligtige i Danmark af 

uddelingen. 

Lovstof

Herved opnås der ifølge ministeriet en ligestilling i 

forhold til ikke-almennyttige uddelinger til modtagere, 

der ikke er skattepligtige i Danmark af uddelingen.

Det bemærkes for god ordens skyld, at der ikke 

foretages ændringer af reglerne for fondes fradrag for 

almenvelgørende eller på anden måde almennyttige 

uddelinger.

Skatteministeren foreslår i samme ombæring, at 

merprovenuet fra skærpelsen af fondsbeskatningen 

tilbageføres ved at nedsætte beskatningen af 

uddelingsmodtagerne. Det foreslås således, at 

modtagere af ikke-almennyttige uddelinger fra danske 

fonde og foreninger omfattet af 

fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, eller

fra tilsvarende skattepligtige udenlandske fonde og 

foreninger alene skal medregne 80 pct. af 

uddelingsbeløbet ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst

Ikrafttrædelse

Loven træder formelt i kraft fra den 1. januar 2017, 

men foreslås at have virkning fra fremsættelsen af 

lovforslaget (dvs. fra den 5. oktober 2016). 

Baggrunden herfor er, at der efter ministeriets 

opfattelse vil være en risiko for, at nogle fonde vil 

fremrykke ikke-almennyttige uddelinger med henblik 

på at sikre fradrag for sådanne uddelinger, inden 

fradragsretten ophæves. 

Som følge af EU-domstolens dom indføres der 

samtidig en overgangsbestemmelse, hvorefter fonde 

og foreninger omfattet af fondsbeskatningslovens §
1, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, har fradrag for ikke-

almennyttige uddelinger foretaget før fremsættelsen 

af lovforslaget til modtagere, der ikke er skattepligtige 

i Danmark af uddelingen. Reglen medfører – i 

overensstemmelse med sædvanlige principper, der 

gælder ved ændringer af praksis – at der kan opnås 

fradrag for de omtalte ikke-almennyttige uddelinger 

foretaget fra og med indkomståret 2004. 
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Lovforslag om genindførsel af reglerne for 

omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde 

Regeringen har den 5. oktober 2016 fremsat 

lovforslag (L28), hvormed reglerne for 

omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde 

genindføres. Der lægges op til, at loven træder i kraft 

den 1. januar 2017.   

Baggrund

Muligheden for at opnå omkostningsgodtgørelse for 

skattepligtige selskaber og fonde blev afskaffet 

tilbage i 2009, således at disse alene kunne få fradrag 

for udgifter til sagkyndig bistand mv. i skatte-

ansættelsessager ved SKAT samt i det administrative 

klagesystem og i retssager. 

Den 3. maj 2016 indgik regeringen imidlertid en bred 

aftale med de fleste andre partier om 

Retssikkerhedspakke II, hvormed der blandt andet 

blev opnået enighed om, at genindføre regler for 

omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde. Det 

foreliggende lovforslag udmønter den politiske aftale 

om at genindføre omkostningsgodtgørelsesreglerne 

og indeholder herudover enkelte andre justeringer i 

forhold til sagsbehandlingen af klagesager. 

Lovforslaget indeholder blandt andet følgende 

elementer:  

1. Genindførsel af omkostningsgodtgørelses-

reglerne for selskaber og fonde. Skattepligtige 

selskaber og fonde får igen mulighed for at opnå 

omkostningsgodtgørelse for udgifter til 

sagkyndig bistand i skattesager.

2. Udskydelse af søgsmålsfristen ved klage til

ombudsmanden. Fristen for at indbringe en 

administrativ afgørelse for domstolene udskydes, 

såfremt der er indgivet en klage til Folketingets 

Ombudsmand inden for den normale 3-

måneders frist.

3. Ingen omkostningsgodtgørelse i klagesager om

omkostningsgodtgørelse.

4. Intet skattemæssigt fradrag i klagesager om

omkostningsgodtgørelse.

Lovstof

5. Ingen eller delvis udbetaling af godtgørelse ved

åbenbart urimelige honorarkrav inden

rimelighedsvurdering.

6. Ingen eller delvis udbetaling af godtgørelse ved

åbenbart urimelige honorarkrav i anmodninger 

om acontoudbetalinger.

7. Styrkelse af kontrollen med omkostnings-

godtgørelse.

8. Præcisering af reglerne for kreditorbeskyttelse af

krav på omkostningsgodtgørelse.

9. SKAT får mulighed for at kræve renter i

forbindelse med krav om tilbagebetaling af for 

meget udbetalt godtgørelse.

10. Omkostningsgodtgørelse for udgifter til

anmodning om henstand i forbindelse med 

klage.

11. SKAT får mulighed for at kræve

sikkerhedsstillelse og forrentning ved henstand 

med tilbagebetaling af godtgørelse. 

Ikrafttrædelse

Loven træder i kraft den 1. januar 2017, men har 

forskellige virkningstidspunkter for de enkelte 

delelementer. Af særlig interesse er det, at reglen om 

omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber 

og fonde ifølge forslaget får virkning for udgifter til 

sagkyndig bistand m.v., hvor bistanden udføres den 

1. januar 2017 eller senere. Det bemærkes herved, at

det blandt andet er en betingelse for 

omkostningsgodtgørelsen, at regningen fra den 

sagkyndige er udarbejdet på grundlag af sædvanlig 

fakturering, som er stilet til den 

godtgørelsesberettigede.
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Principielle domme om forståelsen af det 

skattemæssige driftsomkostningsbegreb skal 

finde sin afgørelse ved Højesteret 

Som beskrevet i forrige udgave af Tax Matters 
Quarterly Update, afsagde Østre Landsret den 1. juni 

2016 to meget vidtrækkende domme vedrørende 

fradragsret for udgifter til løn til egne ansatte. 

Skatteministeriet har nu valgt at indbringe sagerne for 

Højesteret

Baggrund

Sagerne, der blev behandlet sammen, vedrørte to 

banker som efter finanskrisen opkøbte anden 

bankvirksomhed. 

Bankerne havde – som det var sædvane – foretaget 

fradrag for afholdte lønudgifter i forbindelse med 

opkøbene, men SKAT valgte imidlertid at forhøje 

selskabernes skattepligtige indkomst med den del af 

de afholdte lønudgifter, der skønsmæssigt kunne 

henføres til opkøbene. 

Efter SKATs opfattelse måtte denne del af udgifterne 

således anses for ikke-fradragsberettigede udgifter til 

udvidelse af indkomstgrundlaget. 

Østre Landsret var enig i denne forståelse af reglerne 

og fastslog blandt andet, at virksomheders generelle 

mulighed for fradrag for lønudgifter til medarbejdere 

ikke omfatter den del af lønnen, som vedrører 

udvidelse af virksomheden. Modsat SKAT nåede 

landsretten dog frem til, at der var tale om en 

praksisændring, som ikke kan få tilbagevirkende kraft. 

Det er således principielt det sidste spørgsmål, som 

Skatteministeriet ønsker efterprøvet, men Højesteret 

forventes i samme ombæring at tage stilling til, 

hvorvidt udgifter af den pågældende art skal anses for 

ikke-fradragsberettigede udgifter.

Domme
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Ikke underskudsbegrænsning efter 

selskabsskattelovens § 12 D ved overdragelse af

97 % af anparterne i et selskab uden aktivitet

I et bindende svar fra den 30. august 2016 (SKM 

2016.371) nåede Skatterådet frem til, at der ikke 

skulle ske underskudsbegrænsning efter 

selskabsskattelovens § 12 D, stk. 1 og 2

I denne sag ejede selskabet N A/S 100 % af 

anparterne i M ApS. Ejerskabet i N A/S bestod af P 

ApS, der således ejede 50 % af aktierne, mens den 

resterende del ejedes af Q ApS. P ApS var ejet af den 

fysiske person A, mens den fysiske person B ejede Q 

ApS. 

M ApS var uden aktivitet, men havde et 

skattemæssigt underskud til fremførsel, og 97 % af 

anparterne i dette selskab ønskedes nu overdraget til 

O A/S. Ejerkredsen i O A/S bestod af N A/S, der ejede 

49 % af aktierne, mens de resterende 51 % ejedes af 

diverse eksterne aktionærer.

Selskabsskattelovens § 12 D indeholder som bekendt

regler, der i visse tilfælde begrænser anvendelsen af 

blandt andet aktie- og anpartsselskabers 

fremførselsberettigede skattemæssige underskud. 

Det følger således af § 12 D, stk. 1, at underskuddet

ikke kan nedbringe den skattepligtige indkomst til et 

beløb mindre end selskabets nettokapitalindtægter, 

såfremt mere end 50 % af selskabskapitalen eller 

stemmeværdien ved indkomstårets udløb ejes af 

andre anpartshavere end ved indkomstårets 

begyndelse. Det følger herudover af stk. 2, at 

underskuddet ved sådanne ændringer i ejerkredsen 

endvidere ikke kan nedbringe den skattepligtige 

indkomst, såfremt selskabet i det væsentligste er 

uden aktivitet på overdragelsestidspunktet (denne 

regel gælder kun for selskaber, der tidligere har haft 

erhvervsmæssig aktivitet).

Selskabsskattelovens § 12 D, stk. 1 og 2 skal dog ses

i sammenhæng med den såkaldte transparensregel i 

bestemmelsens stk. 5. Det følger af denne regel, at 

hvis et selskab (moderselskabet) ejer 25% eller 

derover af selskabskapitalen i et andet selskab 

(datterselskabet), så anses moderselskabets 

aktionærer for at eje aktierne i datterselskabet efter 

deres forholdsmæssige andel af moderselskabets 

aktiekapital. 

Afgørelser 

Stk. 1, 2 og 5 skal for det andet ses i sammenhæng 

med bestemmelsens stk. 6, hvoraf det følger, at hvis 

et moderselskab mellem begyndelsen af 

underskudsåret og afslutningen af det indkomstår, 

hvori underskuddet ønskes fradraget, har nedbragt 

sin ejerandel til mindre end 25 % eller forhøjet sin 

ejerandel til 25 % eller derover, anvendes reglerne i 

stk. 5 ved afgørelsen af, om der er sket ejerskifte 

efter stk. 1 og 2. 

Sammenhængen mellem disse regler indebar efter 

spørgers opfattelse, at anparterne i M ApS før 

overdragelsen ikke skulle anses for ejet af N A/S, 

men i stedet af A og B, der således hver især måtte 

anses for hver især at eje 50 % af anparterne. Efter 

overdragelsen måtte A og B hver især anses for at 

eje 25,27 % af anparterne i M ApS. 

På denne baggrund ønskede spørger bekræftet, at 

der ikke skulle ske underskudsbegrænsning i medfør 

af selskabsskattelovens § 12 D, stk. 1 og 2.

Spørgsmålet blev besvaret bekræftende af 

Skatterådet, der blandt andet fandt, at ejerskiftet 

skulle måles i forhold til aktionærkredsen, A og B, 

selvom N A/S kom til at eje mindre end 25 % (3 %). 

Skatterådet fandt således, at der med den påtænkte 

disposition ikke skete et ejerskifte eller en ændring af 

råden over stemmerettigheder med mere end 50 %, 

hvorfor der ikke ville ske underskudsbegrænsning 

efter selskabsskattelovens § 12 D, stk. 1 og 2.

Ved besvarelsen af spørgsmålet forudsatte 

Skatterådet dog, at der ikke senere ville ske 

ændringer i aktionærkredsen, A og B, eller at A og B 

ville nedbringe deres ejerandel i M.
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Ikke hjemmel i lovgivningen til at fordele et 

skattemæssigt underskud mellem det 

indskydende og det modtagende selskab i en 

skattefri grenspaltning

I et bindende svar fra den 30. august 2016 (SKM 

2016.412) nåede Skatterådet frem til, at der ikke er 

hjemmel i lovgivningen til at fordele et skattemæssigt 

underskud mellem indskydende og det modtagende 

selskab i en skattefri grenspaltning. Underskuddet 

skulle derfor forblive i det indskydende selskab.  

Sagen angik et selskab (C A/S), der ejer betydelige 

grundarealer i området omkring X-by, og arbejder 

med udvikling heraf. C A/S ejer endvidere en 

betydelig investeringsejendom i området. Selskabets 

aktiviteter drives som to særskilte 

forretningsenheder:

• Projektudvikling og handel med grunde

(Forretningsenhed A, Grunde)

• Besiddelse og udlejning af

investeringsejendomme (Forretningsenhed B,

Ejendomme)

Opdelingen af aktiviteten i forretningsenhederne A og 

B, har blandt andet fundet udtryk i, at selskabets 

kapital er opdelt i A- og B-kapitalandele, som er 

målrettet de to forretningsenheder. A-kapitalandelene 

er tillagt en særskilt udbytteret til det resultat, der 

knytter sig til Forretningsenhed A, og B-

kapitalandelene er tillagt en særskilt udbytteret til det 

resultat, der knytter sig til Forretningsenhed B.

Derudover kan A- og B-kapitalandelene - bortset fra 

beslutninger, der vedrører selskabet generelt - alene 

stemme vedrørende beslutninger rettet mod 

henholdsvis forretningsenhed A og B. 

C A/S ønskede nu at opdele selskabets 

forretningsområder i hvert sit selskab. Dette 

ønskedes gennemført ved en grenspaltning af C A/S, 

hvorved en af de to forretningsenheder skulle 

udspaltes til et nystiftet selskab, C A/S II (det 

modtagende selskab), som skulle stiftes i forbindelse 

med spaltningen ved apportindskud med en nominel 

selskabskapital på DKK 25.000.000. C A/S (det 

indskydende selskab) skulle således ikke ophøre i 

forbindelse med spaltningen.

Afgørelser

C A/S (det indskydende selskab) havde et 

skattemæssigt underskud til fremførsel, der på 

baggrund af interne beregninger kunne fordeles på de 

enkelte forretningsområder. Det var herved spørgers 

vurdering, at mindst 99 % af underskuddet reelt 

vedrørte forretningsområde B.

I forbindelse med den påtænkte grenspaltning af C 

A/S, ønskede spørger afklaret, hvorvidt det var 

afgørende for muligheden for at bevare det 

skattemæssige underskud, om det var 

forretningsenhed A eller B, der udspaltedes til det 

nystiftede selskab. Spørger bad derfor Skatterådet 

bekræfte følgende:

1. Det skattemæssige underskud i C A/S forbliver

ved en grenspaltning af selskabet i dette selskab

til modregning i fremtidig skattepligtig indkomst,

hvad enten det er forretningsenhed A (Grunde)

eller B (Investeringsejendomme), der udspaltes

til et nystiftet selskab

2. Det skattemæssige underskud i C A/S forbliver i

dette selskab, såfremt selskabets

forretningsenhed A (Grunde) udspaltes til et

nystiftet selskab (for så vidt angår den del af

underskuddet, der kan henføres til

Forretningsenhed B)

Skatterådet besvarede begge spørgsmål 

bekræftende, idet der efter rådets opfattelse ikke er 

hjemmel i skattelovgivningen til at fordele et 

skattemæssigt underskud mellem det indskydende 

og det modtagende selskab i forbindelse med en 

skattefri grenspaltning. Skatterådet fandt således, at 

det skattemæssige underskud i det indskydende 

selskab, C A/S ved grenspaltningen skulle forblive i 

det indskydende selskab.
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Ikke underskudsbegrænsning efter 

fusionsskattelovens § 8 ved gennemførsel af en

grenspaltning

I et bindende svar fra den 30. august 2016 (SKM 

2016.413) nåede Skatterådet frem til, at der ikke 

skulle ske underskudsbegrænsning efter 

fusionsskattelovens § 8, stk. 6.

Sagen angik A-koncernen (A), der er en global 

udbyder af højteknologiske løsninger. Den danske 

division af A bestod af selskaberne A ApS, B A/S og C 

A/S. A ApS ejede 100 % af aktierne i B A/S, der igen 

ejede 100 % af aktierne i C A/S. A ApS ejedes 100 % 

af D Limited, der var et selskab skattemæssigt 

hjemmehørende i X-land.

B A/S var blevet en del af A-koncernen i Danmark i 

2007. I starten af 2010 erhvervede B A/S herefter 

aktierne i C A/S, og den 21. juli samme år tilkøbte B 

A/S ligeledes en forretningsdivision, X-divisionen, i 

form af en aktivoverdragelse. I forlængelse heraf 

besluttede koncernen i september 2010 at etablere A 

ApS, der således skulle fungere som holdingselskab 

for den danske del af koncernen. Etableringen skete 

ved indskud af aktierne i B A/S.

Koncernen ønskede nu at overdrage X-divisionen fra 

B A/S til C A/S i en skattefri grenspaltning. 

Anmodning om tilladelse til at foretage en skattefri 

spaltning med efterfølgende overdragelse af aktierne 

modtaget som vederlaget fra A ApS til B A/S var 

indsendt sideløbende med anmodningen om det 

bindende svar, og tilladelse til skattefri grenspaltning 

blev givet den 5. maj 2015. 

Det fremgik af sagen, at B A/S havde skattemæssige 

underskud fra perioden før de blev sambeskattet 

(særunderskud). Herudover havde B A/S dels 

skattemæssige underskud, der var opstået mens 

selskabet var sambeskattet med C A/S 

(subsambeskatningsunderskud), og dels 

skattemæssige underskud opstået mens selskabet 

var sambeskattet med C ApS og A ApS 

(sambeskatningsunderskud). Endelig havde A ApS 

underskud opstået under sambeskatningen med C 

A/S og B A/S.

Afgørelser

Fusionsskattelovens § 8, stk. 6 finder også

anvendelse ved spaltning, og det følger blandt andet 

af denne bestemmelse, at foreligger der ved fusionen 

i et af selskaberne underskud fra tidligere år, kan 

dette underskud uanset bestemmelsen i 

selskabsskattelovens § 12 ikke bringes til fradrag ved

det modtagende selskabs indkomstopgørelse. 

Ved fusion mellem sambeskattede selskaber kan det 

underskud, der er opstået mens selskaberne har 

været sambeskattet, dog bringes til fradrag. 

Spørger bad nu blandt andet Skatterådet bekræfte, at:

1. Samtlige skattemæssige underskud fra tidligere

år opstået i B A/S før selskabet blev

sambeskattet med C A/S og A ApS ville kunne

anvendes til modregning i skattepligtig indkomst

i B A/S efter spaltningen?

2. Samtlige skattemæssige underskud fra tidligere

år opstået i B A/S, mens selskabet har været

sambeskattet med C A/S, efter spaltningen ville

kunne anvendes til modregning i den

skattepligtige indkomst i B A/S' og C A/S'

skattepligtige indkomst?

3. Samtlige skattemæssige underskud fra tidligere

år opstået i B A/S, mens selskabet har været

sambeskattet med C A/S og A ApS, efter

spaltningen ville kunne anvendes til modregning i

B A/S', C A/S' og A ApS' skattepligtige

indkomst?

4. Samtlige skattemæssige underskud fra tidligere

år opstået i A ApS under sambeskatningen med

B A/S og C A/S efter spaltningen ville kunne

anvendes til modregning i B A/S', C A/S' og A

ApS' skattepligtige indkomst?

Skatterådet bekræftede alle fire spørgsmål, men 

afviste at besvare et andet spørgsmål om, hvordan et 

skattemæssigt underskud mellem det indskydende 

og det modtagende selskab skal fordeles i en 

skattefri grenspaltning. 
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Et selskab skulle hverken anses for en venture-

eller kapitalfond eller et investeringsselskab

I et bindende svar fra den 30. august 2016 (SKM 

2016.439) nåede Skatterådet blandt andet frem til, at 

et selskab ikke skulle anses for hverken en venture-

eller kapitalfond, eller et investeringsselskab.  

I denne sag ønskede spørger at stifte et aktie- eller 

anpartsselskab (Selskabet), som skulle have til formål 

at investere i unoterede kapitalandele. Det var i 

denne forbindelse hensigten, at spørger – via et af 

ham ejet holdingselskab – skulle etablere selskabet 

ved indskud af 1 mio. kr. kontant. Som vederlag 

herfor ville spørger modtage samtlige A- og B-

kapitalandele i selskabet. Efterfølgende kunne op til 6 

eksterne parter få tilbuddet om at tegne yderligere B-

andele, men det var dog en mulighed, at der ville 

kunne optages yderligere B-kapitalejere.

B-andelene skulle tegnes til overkurs mod til gengæld 

at blive tildelt en udbyttepræference svarende til 

deres totale kapitalinvestering i selskabet. 

Udbyttepræferencen ville blive forrentet med en årlig 

rente på mellem 5-15 %. 

Efter fuld tegning af B-andelene (af op til 6 

investorer), ville fordelingen mellem A- og B-andelene 

være 50/50. Hvis B-kapitalen ikke blev fuldtegnet, 

ville A-andelene overstige 50 % af kapitalen på 

udstedelsestidspunktet. Ifølge selskabets vedtægter, 

havde kapitalejerne ret til forholdsmæssig nytegning 

ved kapitaludvidelse. I vedtægterne var det desuden 

bestemt, at ved fremtidige kapitaludvidelser af B-

andele, kunne A- kapitalejerne tegne tilsvarende A-

andele til kurs 100, for at bevare den ligelige fordeling 

af A- og B-andele.

Selskabets formål var passiv investering i andre 

selskaber. Det var ikke hensigten, at selskabet 

direkte skulle være en del af ledelsen i de selskaber 

der skulle investeres i, eller at selskabet via en 

eventuel ejeraftale ville få tildelt ret til at udpege 

ledelsesmedlemmer i selskabet. 

Afgørelser
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6. Kan SKAT bekræfte, at det nystiftede selskab ikke

omfattes af ABL § 19, hvis det har flere end 7 direkte

kapitalejere, men hvor Selskabets aktivmasse for 

mere end 85 % af Selskabets regnskabsmæssige 

aktiver i løbet af regnskabsåret gennemsnitligt er 

placeret i kapitalandele i selskaber, hvor selskabet 

ejer mere end 10 % af kapitalen, jf. ABL § 19, stk. 3,

3. og 4. pkt.?

Skatterådet bekræftede alle seks spørgsmål.

Afgørelser (fortsat)
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Spørger forventede således, at selskabet alene ville 

få status af minoritetsaktionær i de selskaber, som 

der ville blive investeret i, idet det forventedes at 

selskabet ville erhverve mellem 10-25 % af kapital og 

stemmer i de underliggende selskaber. Selskabet 

ville alene have de beføjelser som enhver anden 

kapitalejer havde i de selskaber, der var investeret i. 

Ejerkredsen i selskabet ville ikke foretage udlån hertil, 

Spørger bad på denne baggrund Skatterådet besvare 

følgende spørgsmål:

1. Kan SKAT bekræfte, at Selskabet ikke anses som

en kapital- og venturefond, som defineret i ABL §
17A, og at evt. holdingaktionærer, som investerer

i Selskabet via kontrollerede holdingselskaber ikke

omfattes af LL § 16I, stk. 3?

2. Kan SKAT bekræfte, at Spørger ikke bliver

omfattet af bestemmelsen i ABL § 17A eller LL §
16I, og dermed skal beskattes af

holdingselskabets aktieindkomst?

3. Kan SKAT bekræfte, at det ikke udløser

beskatning på personaktionærniveau, herunder for

Spørger, eller i det nystiftede Selskab, hvis

eksterne investorer tegner kapital i det nystiftede

Selskab på nedenstående beskrevne vilkår, men

at en evt. overkurs anses som skattefri for både

det nystiftede selskab og aktionærkredsen i

dette?

4. Kan SKAT bekræfte, at det nystiftede Selskab ikke

anses for omfattet af ABL § 19 som

investeringsselskab, hvis det kan lægges til grund,

at aktionærkredsen ikke vil overstige 7 ejere, hvis

det samtidig lægges til grund, at ingen aktionær

tillægges ret til at afstå aktierne til indre værdi til

selskabet eller andre parter?

5. Hvis SKAT kan svare bekræftende til spørgsmål 4,

anmodes SKAT om at be-kræfte, at

mellemholdingsreglen i ABL § 4A ikke gælder i

forhold til selskaber omfattet af ABL § 19, og

dermed, at det ikke ændrer SKATs svar, hvis

nogle af de direkte ejere er selskaber, som ejes af

flere aktionærer, hvor der efter ABL § 4A ville

være adgang til at se igennem

mellemholdingselskabet?
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Udenlandske kommanditister i en dansk 

kapitalfond havde ikke fast driftssted i 

Danmark

I et bindende svar fra den 30. august 2016 (SKM 

2016.448) bekræftede Skatterådet, at udenlandske 

kommanditister i en dansk kapitalfond ikke ville 

have fast driftssted i Danmark. Skatterådet fulgte 

dermed ikke SKAT’s indstilling i sagen.  

I denne  sag var spørger managementselskab for 

kapitalfonde. Spørger havde konkrete planer om at 

rejse en ny kapitalfond, XX K/S, hvor investorerne 

forventedes at være såvel danske som 

udenlandske. Det var hensigten at etablere XX K/S 

som et dansk kommanditselskab. XX K/S ville 

skulle betale et management honorar til spørger 

for de ydelser, som ville blive leveret.

Som managementselskab og forvalter af 

investeringsmidler var spørger underlagt 

Finanstilsynet i henhold til lov om forvaltere af 

alternative investeringsfonde mv. Spørger var 

aktuelt en registreret forvalter og skulle for at 

kunne markedsføre XX K/S uden for Danmark 

endvidere have en tilladelse fra Finanstilsynet. 

Om XX K/S var det endvidere oplyst, at 

kommanditselskabet ikke ville have nogen 

bestyrelse eller egne ansatte, ligesom XX K/S ikke 

ville have retlig eller faktisk rådighed over 

forretningslokaler i Danmark. Generalforsamlinger 

ville blive afholdt forskellige steder i Danmark, men 

aldrig hos spørger. Kommanditselskabet ville 

herudover have c/o adresse hos et advokatfirma. 

Komplementaren for XX K/S ville være en 

selvejende fond, der var stiftet af spørger. Det var 

hensigten, at komplementaren skulle yde et lån til 

XX K/S og modtage en rente for dette lån. Lånet 

ville udgøre cirka 100.000 kr., og renten på lånet 

ville være variabel og afspejle den risiko, som 

komplementaren ville påtage sig. Det forventedes, 

at der ville blive aflejret et samlet overskud hos 

komplementaren (før uddelinger og hensættelser 

til uddelinger) i størrelsesordenen 100.000 -

150.000 kr. pr. år. Komplementaren ville herudover 

modtage et fast honorar som primært skulle 

anvendes til bestyrelseshonorar.

Afgørelser

Bestyrelsesmedlemmerne ville i henhold til 

vedtægterne være uvildige og uafhængige, og ville 

ikke være under løbende instruktion fra spørger 

eller fra investorerne i XX K/S. Efter indstilling fra 

management ville bestyrelsen i komplementaren 

træffe de endelige investeringsbeslutninger. Der 

ville ikke være nogen ansatte hos 

komplementaren.

Spørger bad på denne baggrund Skatterådet 

bekræfte, at udenlandske kommanditister i XX K/S 

ikke ville have fast driftssted i Danmark efter 

selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a som følge af

en investering i XX K/S. 

I sin vurdering af sagen nåede SKAT frem til, at 

betingelserne for fast driftssted var opfyldt, jf. 

OECD´s modeloverenskomsts artikel 5, stk. 5, om

agentreglen på baggrund af komplementarens 

aktiviteter. De udenlandske investorer i XX K/S ville 

efter SKAT’s opfattelse således få fast driftssted på 

baggrund af deres investering heri, hvorfor de - for så 

vidt angår denne investering - ville være begrænset 

skattepligtige til Danmark efter selskabsskattelovens 

§ 2, stk. 1, litra a. SKAT fandt blandt andet, at

komplementaren samlet set ikke havde de 

karakteristika, der kendetegner selvstændig 

virksomhed i relation til de udførte aktiviteter, hvorfor 

denne efter SKATs opfattelse ikke udgjorde en 

uafhængig agent efter artikel 5, stk. 6.

Skatterådet fandt imidlertid, at spørger havde en 

tilsvarende kapitalfondsstruktur, som i en række 

tidligere offentliggjorte sager (SKM2014.632.SR, 

SKM2015.56.SR, SKM2015.95.SR og 

SKM2015.277.SR), og kunne derfor ikke tiltræde 

SKAT’s indstilling.
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Regeringens 2025-plan

Regeringen fremlagde den 30. august 2016 sin 2025-

plan, der er regeringens bud på den økonomiske plan 

for Danmark anno 2025   

På skatteområdet indeholder helhedsplanen, som 

den også er døbt, følgende forslag:

Indførsel af et egenkapitalfradrag – et såkaldt ACE 

(Allowance for Corporate Equity) fra 2019

• Det er hensigten, at ACE-fradraget skal beregnes

som en procentsats (normalafkastsats) ganget med

ACE grundlaget (forøgelsen af selskabets

skattemæssige egenkapital). Forslaget afgrænses

til ny egenkapital, opbygget efter

reformtidspunktet. Dermed reduceres

mindreprovenuet i de første år markant, men de

positive virkninger på investeringer, produktivitet og

timelønninger opnås fortsat. Den skattemæssige

egenkapital i et selskab kan groft sagt beregnes

som den skattemæssige værdi af selskabets

aktiver – altså aktivernes værdi efter

skattemæssige afskrivninger – fratrukket alle

forpligtelser (dvs. hensættelser og gæld).

Normalafkastsatsen fastsættes med udgangspunkt

i den gennemsnitlige rente for danske selskabers

lån med op til to års løbetid (eksklusiv

kassekreditter). Denne referencerente opgøres af

Nationalbanken. Der lægges et loft over

normalafkastsatsen på 3 %. Alle selskaber med

egenkapitalfinansierede investeringer, der har en

positiv skattepligtig indkomst (overskud), vil opnå

en økonomisk gevinst ved et ACE-fradrag i det

enkelte år. Selskaber med underskud, herunder

opstartsvirksomheder som i de første år kan have

underskud, kan fremføre uudnyttet ACE-fradrag til

udnyttelse i senere års overskud.

Større fradrag for virksomhedernes merinvestering i 

Forskning og Udvikling (FoU) fra 2017

• Der indføres fra 2017 og frem til 2025 et

bonusfradrag på 50 %. for SMV’er og 25 %. for

store virksomheder for merinvesteringer i FoU (i

forhold til niveauet i 2016). Det samlede fradrag for

de berørte investeringer vil da udgøre 150 %. for

SMV’er og 125 %. for store virksomheder.

Andet
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Tre års skattelempelse for nye iværksættere fra 2017

• Det foreslås, at iværksætterselskaber over en tre-

årig periode får skattefrihed for et skattepligtigt

overskud på op til 7 mio. kr. Ordningen foreslås at

gælde i virksomhedens tre første leveår. Nye

iværksætterselskaber vil dermed i de første tre

leveår spare selskabsskatten på 22 % af de første

7 mio. kr. i skattepligtigt overskud.

Andet (Fortsat)

Contact details

Birgitte Tandrup

Senior Manager, Corporate Tax 
Mobil +45 5374 7053

Birgitte.tandrup@kpmg.com

Bedre vilkår for generationsskifte af familieejede 

virksomheder

• Med Finansloven for 2016 har regeringen taget et

markant skridt i retning af at forbedre

rammevilkårene for generationsskifte af

familieejede virksomheder. Frem mod 2020

reduceres afgiftssatserne ved overdragelse af en

erhvervsvirksomhed til næste generation i familien

eller en erhvervsdrivende fond således til 5 %

Frem mod 2025 er det regeringens ambition at

tage det sidste skridt, således at der slet ikke skal

betales bo- og gaveafgift eller overdragelsesafgift

ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed. Det

vil yderligere styrke virksomhederne hen over et

generationsskifte. Regeringen vil desuden

nedsætte en arbejdsgruppe med ekstern

deltagelse, der skal komme med forslag til den

konkrete model for succession til

erhvervsdrivende fonde.

Lavere skat på aktie- og kapitalindkomst fra 2018

• Det foreslås, at den lave skattesats på

aktieindkomst nedsættes fra 27 til 25 % og der

indføres et nyt progressionstrin for aktieindkomst

med en skattesats på 35 % i indkomstintervallet

fra 51.700 kr. til 150.000 kr. (det dobbelte for

ægtepar). Indførelsen af det nye progressionstrin

skal bl.a. ses i lyset af beslutningen om at

reducere topskattesatsen med 5 procentpoint op

til 1 mio. kr. inkl. AM-bidrag. Samtidig foreslås, at

positiv nettokapitalindkomst som overstiger

42.800 kr., udgår af topskattegrundlaget. Det vil

medføre, at den højeste skattesats på positiv

nettokapitalindkomst reduceres fra 42 % til ca. 37

% (ekskl. kirkeskat) i en gennemsnitskommune.

Investorfradrag (fradrag for indskud i små 

virksomheder) fra 2017

• Det foreslås, at der indføres et investorfradrag fra

2017. Forslaget indebærer, at personer, der

investerer i små unoterede virksomheder får

mulighed for årligt at fradrage halvdelen af

investeringer for op til 650.000 kr. (som et

ligningsmæssigt fradrag
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Skatteministerens lovprogram i 2016/17

Skatteministeren fremlagde sammen med resten af 

regeringen sit lovprogram for 2016/17 den 4. oktober 

2016. 

Ud fra en selskabsskatteretlig synsvinkel er de 

mest interessante forslag i lovprogrammet:

Ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og 

skattekontrolloven (Ophævelse af fondes adgang til 

fradrag for ikke-almennyttige uddelinger)

Formålet med lovforslaget er, som opfølgning på en 

dom fra EU-domstolen, at ophæve fondes fradrag for 

uddelinger til ikke-almennyttige formål og samtidigt 

nedsætte beskatningen af uddelingsmodtagerne. 

Ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven 

(Omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber 

og fonde

Formålet med lovforslaget er at styrke 

retssikkerheden ved at genindføre omkostnings-

godtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde og at 

give borgeren en reel mulighed for at klage til 

Folketingets Ombudsmand ved, at fristen for 

domstolsprøvelse udskydes ved klage til 

ombudsmanden. Lovforslaget sikrer samtidig, at 

godtgørelsesordningen ikke tilskynder til en 

uhensigtsmæssig anvendelse eller misbrug af 

reglerne. 

Ændring af lov om afgift af elektricitet, 

fusionsskatteloven og selskabsskatteloven 

Formålet med lovforslaget er at lempe og justere 

erhvervsbeskatningen, herunder reglerne for 

værdiansættelse af visse andelsforeningers aktier. 

Det foreslås, at livforsikringsselskaber fortsat skal 

have fradrag for særlige bonushensættelser, og at 

forlystelser kan bruge den lave elafgift for el til 

procesformål. Det foreslås samtidig at justere 

reglerne om sambeskatning ved konkurs og reglerne i 

fusionsskatteloven om spaltning

Andet

Ændring af boafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og 

forskellige andre love

Formålet med lovforslaget er at sænke bo- og 

gaveafgiften gradvist fra de nuværende 15 % til 5 % 

fra og med 2020 i forbindelse med generationsskifte 

af familieejede erhvervsvirksomheder. Derudover 

indeholder lovforslaget en ændring af reglerne om 

genoptagelse af skatteansættelsen for værdipapirer 

m.v. 

Ændring af tonnageskatteloven, 

sømandsbeskatningsloven og selskabsskatteloven

Formålet med lovforslaget er at styrke og fastholde 

Danmarks position blandt verdens førende maritime 

nationer. Lovforslaget indebærer, at aktivitet med 

udlejning af mobile borerigge får adgang til 

tonnageskatteordningen.. Forslaget vil desuden 

indeholde en række andre justeringer af 

tonnageskatteordningen. Endelig foreslås en justering 

af beskatningen af selvejende teatre.

Skattekontrollov (Retssikkerhedspakke III)

Formålet med lovforslaget er, som en del af en 

samlet retssikkerhedspakke, at gennemføre en 

modernisering af skattekontrolloven med henblik på 

at opnå en mere hensigtsmæssig struktur samt at 

præcisere en række bestemmelser. 

Skatteindberetningslov

Formålet med lovforslaget er, som en del af arbejdet 

med modernisering af skattekontrolloven, at 

overflytte og samle bestemmelser om indberetning 

af oplysninger fra tredjemand fra den nugældende 

skattekontrollov til en ny indberetningslov. 
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Skatteministeren har nedsat nyt skattelovråd

Skatteministeren har nedsat et nyt skattelovråd, der 

får til opgave at undersøge, hvorvidt de nuværende 

skatteregler er enkle og tidssvarende. Vi er i den 

forbindelse meget stolte over, at KPMG Acor Tax er 

repræsenteret i Rådet, idet vores egen Ria Falk er 

udpeget som medlem.

Baggrund

Som led i Retssikkerhedspakke II aftalte regeringen 

og et bredt flertal af Folketingets partier at nedsætte 

et såkaldt skattelovråd. Rådet er nu nedsat, idet 

skatteminister Karsten Lauritzen har udpeget rådets 

syv medlemmer, som alle er juridiske eller 

økonomiske eksperter på skatteområdet. 

Medlemmerne er udpeget for en periode på 4 år.

Nærmere om rådet

Skattelovrådet bliver et fast stående udvalg, som 

blandt andet får til opgave at undersøge bestemte 

emner på skatteområdet efter anmodning fra 

skatteministeren. Rådet kan eksempelvis undersøge, 

om skattereglerne er tidssvarende, og om de i 

tilstrækkelig grad tilgodeser borgere og 

virksomheders retssikkerhed. Skattelovrådets første 

opgave bliver at se på, om de danske regler er 

tilstrækkeligt robuste til at forhindre 

grænseoverskridende skatteunddragelse gennem 

brug af skattelykonstruktioner.

Skatteministeriet varetager sekretariatsbetjeningen af 

Skattelovrådet.

Rådets kommissorium

Som nævnt skal Skattelovrådet efter anmodning fra 

skatteministeren belyse og afgive indstillinger om 

udvalgte emner inden for skatte- og afgiftsområdet. 

Skattelovrådet har desuden mulighed for at foreslå 

skatteministeren, at rådet anmodes om at belyse og 

afgive indstilling om et givent emne. 

Andet

Skattelovrådet skal have fokus på retssikkerhed og 

forenkling og kan eksempelvis undersøge, om 

reglerne er tidssvarende, og om de ud fra et 

retssikkerhedsmæssigt perspektiv i tilstrækkelig grad 

tilgodeser borgernes behov for enkelhed og 

forudberegnelighed. Det kan ligeledes være områder, 

hvor der er behov for at undersøge, om praksis via 

praksisændringer har udviklet sig i en retning, som 

ikke er i overensstemmelse med lovens formål. 

Skattelovrådet skal i forbindelse med sine 

overvejelser inddrage og kortlægge de overordnede 

samfundsøkonomiske og administrative 

konsekvenser af rådets overvejelser. 

I det omfang Skattelovrådet finder, at der er behov 

for ændringer af gældende dansk skatte- og 

afgiftslovgivning, skal Skattelovrådet komme med 

indstillinger til lovændringer. 

Der vil blive udarbejdet et kommissorium forud for 

hvert enkelt emne, skatteministeren vælger at få 

belyst, og rådet kan, når et konkret emne ønskes 

belyst, suppleres af et eller flere ad hoc-medlemmer, 

der besidder særlig sagkundskab af betydning for 

emnet. 
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In December 2015, the Danish Parliament passed 

legislation to adopt country-by-country (“CbC”) 

reporting in Denmark. Subsequently, the Executive 

Order on CbC reporting (Executive Order no. 1133 of 

27 August 2016) was issued.

The Executive Order on CbC reporting provides 

details on the notice requirements including 

information on how the CbC report must be 

completed. The Executive Order was effective 1 

September 2016

Notification requirement

Corporate groups that are required to file CbC reports 

must provide notification in a digital form to the 

Danish Customs and Tax Administration (SKAT) no 

later than the end of the income year for which the 

CbC report must be submitted.

‒ If the ultimate parent company is a Danish

company, the group company filing the CbC

report must be identified in the notification.

‒ If the ultimate parent company is not a Danish

company, the notification to SKAT must include 

information on what group company that is 

required to file the CbC report and in what tax 

jurisdiction the company in question is resident.

The information concerning the identity of the group 

company must include its “full” name, address, tax 

jurisdiction, and CVR-no or SE-no. In the case of a 

foreign group company, the tax identification number 

(TIN) for the tax jurisdiction in question should be 

disclosed.

SKAT must be notified if there are circumstances, 

which causes that the obligation to provide CbC

report no longer apply. In other words, if the 

requirements for CbC reporting cease to exist.

Deadline for submission

The CbC report must be submitted no later than 12 

months after the end of the income year, for which 

the company has an obligation to disclose the 

required information. It should be noted that a Danish 

group company may not have to submit the CbC

report itself. However, it still needs to notify SKAT as 

described above.

Country by Country Reporting

CbC reporting content

The Executive Order on CbC reporting is aligned with 

the requirements and definitions set forth in Annex III 

to Chapter V in OECD’s Guidance on Transfer Pricing 

Documentation and Country-by-Country Reporting. 

The CbC report must contain the following

information (see table 1-3 in Annex 1 in the Executive

Order):

1. Overview of the allocation of income, taxes and

business activities by tax jurisdiction.

2. List of all the entities of the group per tax

jurisdiction.

3. Additional information needed for the correct

interpretation and understanding of table 1 and 2.

Table 3 in the CbC report provides an opportunity to 

briefly explain the information provided in table 1 and 

2, which can be complex depending on the particular 

group.

Criteria for the submitted file

The CbC report must be submitted to SKAT 

electronically in an XML file, which will be made 

available by SKAT. 

Penalties

The ultimate or surrogate Danish parent company 

that provides false or misleading information or that 

fails to duly submit the CbC report is subject to the 

general penalties in the Danish Tax Control Act 

(“DTCA”) including the specific rules in the DTCA 

section 17(3). 

Contact details

Simon Schaadt

Partner, Transfer Pricing 
Mobil +45 5374 7044 

simon.schaadt@kpmg.com

Johnny Bøgebjerg

Director, Transfer Pricing 
Mobil +45 5374 7090 

johnny.bogebjerg@kpmg.com

Transfer Pricing

20



© 2016 KPMG ACOR TAX, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a 

Swiss entity. All rights reserved.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

September 2016

29 Sep - Hong Kong: Incentives for intra-group financing activities, corporate treasury centres

28 Sep - OECD: Public consultation on BEPS-related transfer pricing matters, 11-12 October

28 Sep - Sweden: Country-by-country reporting provisions in budget bill for 2017

27 Sep - Australia: Country-by-country reporting exemption guidance

16 Sep - Russia: Country-by-country reporting requirements, transfer pricing documentation

13 Sep - United States: EC state aid investigations show need for tax reform

9 Sep - UK: Public country-by-country reporting, amendment to Finance Bill 2016

7 Sep - OECD: Comments on BEPS discussion drafts—profit splits, profits attributed to permanent establishments

August 2016

31 Aug - Germany: Transfer pricing rules requiring adjustment on cross-border arrangements referred to CJEU

31 Aug - Poland: Tax authorities continue to focus on transfer pricing

25 Aug - Poland: Cash-pooling arrangements are loans, transfer pricing documentation rules apply

24 Aug - OECD: Comments on proposed amendments, OECD Transfer Pricing Guidelines

19 Aug - Asia Pacific: Transfer pricing review (2016 supplement)

16 Aug - India: Application of Berry ratio, transfer pricing methodology

16 Aug - Hong Kong: Management fee, head office recharge arrangements under scrutiny

16 Aug - Turkey: New transfer pricing rules enacted, aligned with OECD guidelines

15 Aug - Greece: Transfer pricing documentation deadline is extended

8 Aug - EU: Country-by-country reporting—an EU perspective

5 Aug - India: Taxpayer allowed to change from TNMM to CUP during proceedings

July 2016

29 Jul - Mexico: Transfer pricing measures in tax legislation

25 Jul - OECD: Report on status of BEPS project

15 Jul - Hong Kong: Transfer pricing and offshore tax regimes

13 Jul - China: Transfer pricing documentation, related-party reporting guidance from BEPS project

11 Jul - Hong Kong: BEPS participation, recommendations pending government action

7 Jul - OECD: Discussion draft under BEPS Actions 8-10, profit split guidance

7 Jul - OECD: Discussion draft under BEPS Action 7, profits attributed to

permanent establishments

6 Jul - Sweden: Revising an agreement’s conditions to arm’s length terms

4 Jul - Japan: Guidance under new transfer pricing documentation rules

4 Jul - OECD: BEPS discussion drafts include revised guidance on profit splits

1 Jul - Germany: Country-by-country reporting, BEPS items in draft bill

International Udvikling
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Tilmeld dig nyhedsbrevet Tax Matters – Quarterly Update

Tilmeld dig nyhedsbrevet, og få tilsendt nyheder og relevante artikler fra KPMG Acor Tax direkte til 

din e-mail.

Du tilmelder dig ved at skrive til:

taxmatters@kpmg.com

Husk også at følge os på LinkedIn for updates på aktuelle emner: 

KPMG Acor Tax LinkedIn

Se vores Tax Tubes, og følg os på vores Youtube-kanal:

KPMG Acor TaxTube

Informationen i dette nyhedsbrev er af generel karakter og kan ikke anses for eller sidestilles med rådgivning. Der bør således ikke 

disponeres på grundlag af dette nyhedsbrev. Vi anbefaler altid at søge professionel rådgivning i forhold til den konkrete situation.

Ved tilmelding af KPMG's arrangementer eller nyhedsbreve beder vi om dine kontaktinformationer i form af navn, titel, virksomhed

samt e-mailadresse. Vi indsamler og behandler oplysningerne for at kunne gennemføre arrangementer (f.eks. håndtering af 

tilmelding), og når vi udsender nyhedsbreve og invitationer til nye arrangementer, som du har skrevet dig op til. 

Du kan til enhver tid rette henvendelse til KPMG Acor Tax via taxmatters@kpmg.com og meddele, at du ikke fremover ønsker at 

modtage flere e-mails eller andre oplysninger fra os. 

Vi anvender også oplysningerne til statistiske formål. Vi behandler altid oplysningerne fortroligt og videregiver dem ikke til eksterne 

samarbejdspartnere.
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