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Kære læser

Sommerferien står for døren, og det er blevet tid til at gøre status 

over Q2 i 2016. Kvartalet har budt på væsentlige skattenyheder, der 

spænder fra, at der i EU-regi er opnået foreløbig enighed om dele af 

EU-Kommissionens nye skatteundgåelsespakke, herunder det 

såkaldte Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) til, at Østre Landsret i 

to vidtrækkende domme har nægtet fradrag for udgifter til løn til egne 

ansatte. To domme, der har deres rødder i, da Danmark var et 

landbrugssamfund, og "hvad fatter gør, er altid det rigtige", og som nu 

kalder på politisk handling! 

Lovforslag fra sidste kvartal er blevet vedtaget, herunder genindførsel 

af skattefrie medarbejderaktier. Også en række politiske løfter er på 

vej til at blive indfriet, bl.a. på retssikkerhedsområdet, hvor lovforslag 

om genindførsel af omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde i 

skattesager er sendt i høring. 

Fonde har fået decimeret deres konsolideringsfradrag fra 25 % til 4 % 

til finansiering af skattenedsættelser på etablering af nye 

erhvervsdrivende fonde og afgiftsnedsættelser på 

generationsskifter. Lempelserne var lovet i foråret, men vi har stadig 

lovforslagene til gode. 
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Indhold

Fredag den 24. juni vågnede Europa op til nyheden om, at Storbritannien forlader EU. Det rejser mange 

usikkerheder og spørgsmål, ikke mindst på skatteområdet. Vi udsendte i mandags en kort særudgave af 

Tax Matters "Kort om Brexit". Vi følger naturligvis udviklingen og vil orientere om væsentlige budskaber 

undervejs. Du kan læse mere om kvartalets nyheder på de følgende sider.

Redaktionen ønsker herefter alle vores læsere en rigtig god sommer!

Peter Rose Bjare
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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 det 
politiske forlig.

Næste skridt

Det forventes, at ATAD-direktivet vedtages formelt 
den 12. juli 2016, og at direktivet derefter skal 
implementeres i national ret inden 31. december 
2016. 

Forventet ikrafttrædelsestidspunkt er på denne 
baggrund 1. januar 2019. 

Politisk enighed om EU-Kommissionens Anti-Tax 

Avoidance Directive samt den såkaldte Code of 

Conduct Groups anbefalinger vedrørende den 

skattemæssige behandling af visse faste driftssteder 

I forrige udgave af Tax Matters Quarterly Update omtalte 

vi EU-Kommissionens nye skatteundgåelsespakke, 

herunder det såkaldte Anti-Tax Avoidance Directive 

(ATAD). Pakken blev fremsat den 28. januar 2016, og 

medlemslandene er den 20. juni 2016 blevet 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.     

Der er 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. 

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

således at 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. 

EU

Peter Rose Bjare, Partner

Selskabsskat/Financial Services

Mobil +45 5374 7025

peter.bjare@kpmg.com

Martin Reng, Partner 

Selskabsskat/Financial Services

Mobil +45 5374 7023

martin.reng@kpmg.com
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L71 er nu vedtaget

Skatteministeren fremsatte den 20. november 2015 

lovforslag (L71) om afskaffelse af fondes 

konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde 

mv. Lovforslaget fik en hård medfart i 

høringsprocessen, hvor der blandt andet blev sat 

spørgsmålstegn ved de beregninger, som lå til grund 

herfor. Lovforslaget blev derfor trukket tilbage og 

fremsat i en ny version, hvorved den foreslåede 

afskaffelse af overførselsreglen og 

konsekvensændringerne forbundet hermed udgik. Ved 

samme lejlighed udgik den foreslåede ophævelse af 

det generelle konsolideringsfradrag, idet fradraget i 

stedet blev nedsat. Det således tillempede lovforslag 

er nu vedtaget.     

De vedtagne ændringer

Med vedtagelsen af L171 gennemføres følgende 

ændringer:

1. Det generelle konsolideringsfradrag nedsættes fra 

25 % af de almennyttige uddelinger til 4 %. 

2. Efter den hidtil gældende regel i 

fondsbeskatningslovens § 5, stk. 2, kan fonde 

som udgangspunkt, i stedet for det generelle 

konsolideringsfradrag, foretage fradrag for andre 

hensættelser til konsolidering, såfremt 

hensættelserne sker i henhold til krav herom i 

kongeligt konfirmeret fundats. Ændringen 

indebærer, at dette særlige konsolideringsfradrag 

ophæves. Baggrunden for ændringen er, at 

fradraget anses for uforeneligt med EU-retten.  

3. Efter de hidtil gældende regler skal fonde, der 

ønsker at anvende realisationsprincippet ved 

opgørelse af gevinst og tab på porteføljeaktier, 

der er optaget til handel på et reguleret marked 

eller en multilateral handelsfacilitet, opfylde det 

såkaldte uddelingskrav i fondsbeskatningslovens 

§ 3, stk. 3, 6. pkt. Uddelingskravet indebærer, at 

en fond skal uddele summen af sin skattepligtige 

indkomst (før fradrag for uddelinger og 

hensættelser) og sin skattefri indkomst. Ved 

vurderingen af, om uddelingskravet er opfyldt, 

medregnes efter hidtil gældende regler blandt 

andet fondens fradragsberettigede hensættelser 

til konsolidering af fondskapitalen. 

. 

Lovstof
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4. Ændringen indebærer, at alle hensættelser til 

konsolidering af fondskapitalen – uanset om disse 

udløser fradrag eller sker med beskattede midler 

– fremover kan medregnes ved vurderingen af, 

om uddelingskravet er opfyldt, i det omfang 

hensættelserne ikke overstiger 25 % af de 

almennyttige uddelinger. Ændringen skal ses i 

lyset af, at det generelle konsolideringsfradrag 

nedsættes fra 25 % til    4 %.  

5. Den fællesnordiske DBO giver staterne mulighed 

for at aftale, at en navngiven institution med et 

almennyttigt formål, der er fritaget for beskatning 

af udbytte i sit hjemland, også skal være fritaget 

for beskatning af udbyttet i den anden stat. Denne 

hjemmel er udnyttet i flere aftaler mellem 

Danmark og Sverige. Ophævelsen af det 

generelle konsolideringsfradrag kan imidlertid føre 

til, at betingelserne for skattefritagelsen i medfør 

af aftalerne ikke længere vil være opfyldt. Dette 

har ikke været hensigten, og fonde, der ved 

lovforslagets fremsættelse var omfattet af en 

sådan aftale, kan derfor fortsat fradrage 

hensættelser til konsolidering af fondskapitalen 

med op til 25 % af de i indkomståret foretagne 

uddelinger.    

Ikrafttrædelse

Loven træder i kraft den 1. juli 2016 og har som

udgangspunkt virkning for indkomstår, der 

påbegyndes den 1. januar 2016 eller senere. 

For tidligere indkomstår beregnes fradrag for 

hensættelser til konsolidering efter

fondsbeskatningslovens § 5, stk. 1 som 25% af de 

foretagne uddelinger til almenvelgørende eller på 

anden måde almennyttige formål, der er foretaget til 

og med den 19. november 2015, og som 4% af 

sådanne uddelinger, der er foretaget fra og med den 

20. november 2015 og til indkomstårets udløb. I disse 

tilfælde kan fonden dog i stedet vælge at fradrage et 

beløb, som svarer til 25 % af almennyttige uddelinger 

foretaget i indkomståret 2014. Christian Dysted

Consultant, Selskabsskat

Mobil +45 5374 7097

christian.dysted@kpmg.com

Peter Rose Bjare, Partner

Selskabsskat/Financial Services

Mobil +45 5374 7025

peter.bjare@kpmg.com
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5. Det oprindelige lovforslag blev desuden 

justeret ved, at der blev indsat en 

bemyndigelse til at fritage livsforsikrings-

selskaber for indeholdt udbytteskat ved 

tilbagesalg til visse investeringsinstitutter.

6. Definitionen af investeringsinstitutter ændres. 

7. Foreninger, havne og vandforsyningsselskaber 

mv. får mulighed for at få skattepligtig indtægt 

ved salg af el.

8. Investeringsfondsloven ophæves.

9. Virksomhedsskattelovens justeres på visse 

punkter.

10. Indberetningsreglerne for administratorer af 

værdipapirfonde ændres.

Ikrafttrædelse

Lovens ikrafttrædelsestidspunkt er fastsat til den 1. 

juli 2016.

De enkelte elementer i lovforslaget har forskellige 

virkningstidspunkter, ligesom der gælder en række 

forskellige overgangsregler.

L123 er nu vedtaget

Skatteministeren fremsatte den 23. februar 2016 

lovforslag (L123) om en række ændringer af forskellige 

skattelove. Formålet var at skabe klarhed over 

retstilstanden på en række områder inden for 

erhvervsbeskatningen. Indholdet af det oprindeligt 

fremsatte lovforslag er beskrevet nærmere i forrige 

udgave af Tax Matters Quarterly Update. Den vedtagne 

lov er justeret en smule i forhold til det oprindelige 

lovforslag, og de mest interessante ændringer er derfor 

omtalt nedenfor.   

De vedtagne ændringer

Med vedtagelsen af L123 gennemføres følgende 

ændringer:

1. Ændring af reglerne for genbeskatning af 

udenlandske underskud opstået før 2005 i faste 

driftssteder.

2. Ændring af definitionen på datterselskabsaktier. 

Definitionen af datterselskabsaktier ændres således, 

at begrænsningen baseres på, om det land, hvor 

datterselskabet er hjemmehørende, beskatter 

datterselskabet og udveksler skatteoplysninger med 

Danmark. 

3. Kildeskattesatsen for udbytte til visse udenlandske 

selskaber nedsættes fra 27 % til 22 %.

4. Salg af aktier mv. eller investeringsbeviser til et 

udstedende investeringsinstitut skal behandles som 

en udbytteudlodning, medmindre 

investeringsinstituttet udbyder deres andele til 

offentligheden og er undergivet et krav om 

risikospredning og tilbagekøbspligt. I forbindelse 

med behandlingen af lovforslaget blev der foretaget 

visse justeringer af de foreslåede regler, herunder en 

justering af lagerprincippet efter 

aktieavancebeskatningsloven. Det blev herved 

præciseret, at udbyttebeskattede tilbagesalg ikke 

samtidigt skal beskattes efter lagerprincippet i 

aktieavancebeskatningsloven. Ændringen er en 

konsekvens af, at tilbagesalg af investeringsbeviser, 

der beskattes efter lagerprincippet – og som ikke 

udbydes til offentligheden – nu medfører 

udbyttebeskatning.

Lovstof

Martin Reng, Partner 

Selskabsskat/Financial Services

Mobil +45 5374 7023

martin.reng@kpmg.com

Birgitte Tandrup, Sr. Manager 

Selskabsskat

Mobil +45 5374 7053

birgitte.tandrup@kpmg.com
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4. Forhøjelse af bagatelgrænse for ophørte 

virksomheder, der har en gæld på 

skattekontoen.

5. Indførelse af bagatelgrænse for ophørte 

virksomheder, der har et tilgodehavende på 

skattekontoen.

6. Overskydende skat på 200 kr. eller derunder, 

som ikke kan udbetales over Nemkonto-

systemet, bortfalder.

7. Indførelse af bagatelgrænse for udbetaling fra 

restanceinddrivelsesmyndigheden.

8. Præcisering vedrørende betalingsfrist i 

opkrævningsloven.

Ikrafttrædelse

Loven træder i kraft den 1. juli 2016. 

Ændringerne af ligningsloven træder dog i kraft 

dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har 

virkning fra og med indkomståret 2015.

L124 er nu vedtaget

Skatteministeren fremsatte den 24. februar 2016 

lovforslag (L124) med en række ændringer til 

forskellige skattelove. Formålet med lovforslaget var 

at bringe skatteadministrationen mere på linje med 

skatteydernes opfattelse af, hvad der er fornuftig og 

omkostningsbevidst administration. Det oprindeligt 

fremsatte lovforslag er beskrevet nærmere i forrige 

udgave af Tax Matters Quarterly Update og er nu 

vedtaget i sin oprindelige form. I forbindelse med 

behandlingen af lovforslaget fremkom der nogle 

interessante fortolkningsbidrag, som er beskrevet 

nedenfor. 

De vedtagne ændringer

Med vedtagelsen af L124 gennemføres følgende 

ændringer:

1. Udvidelse af adgangen til at betale acontoskat 

ved etablering af koncernforbindelse. Ændringen 

indebærer, at selskaber, der indtræder i en ny 

koncernforbindelse, får mulighed for at angive og 

indbetale frivillig acontoskat senest den 1. 

februar i året efter indkomståret. Ændringen 

indebærer desuden, at fristen om at anmode om 

omkontering af acontoskat, der er betalt inden 

koncernetableringen til dækning af indkomsten 

for tidligere indkomstperioder, forlænges til den 

1. februar i året efter indkomståret eller senest 3 

måneder efter etableringen af den nye 

koncernforbindelse. I forbindelse med 

behandlingen af lovforslaget har 

skatteministeren bekræftet, at reglen også 

omfatter acontoskat, som er betalt før den 1. juli 

2016. Ministeren har endvidere bekræftet, at 

frivillig acontoskat i 2016 kan angives og 

indbetales frem til den 1. februar 2016. Endelig 

har ministeren oplyst, at der ikke beregnes tillæg 

til acontoskat, som efter anmodning i stedet 

henføres til indkomstperioder før etableringen af 

koncernforbindelse. 

2. Forlængelse af fristen for indberetning af kontant 

betaling efter ligningslovens § 8 Y.

3. Indførelse af bagatelgrænse for ophørte 

virksomheder, der har en gæld på 

skattekontoen.

Lovstof

KONTAKT

Flemming Mortensen, Partner 

Selskabsskat

Mobil +45 5374 7033 

flemming.mortensen@kpmg.com

Susanne Rasmussen
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5. Ingen eller delvis udbetaling af godtgørelse ved 
åbenbart urimelige honorarkrav i anmodninger 
om acontoudbetalinger.

6. Styrkelse af kontrollen med omkostnings-
godtgørelse. Der gives mulighed for, at 
sagkyndige efter anmodning fra SKAT skal 
indsende deres regnskabsbilag for såvel 
tidligere som det løbende indkomstår og andre 
dokumenter, som kan have betydning for 
SKATs kontrol med udbetaling af 
omkostningsgodtgørelse. 

7. Ændring af reglerne for kreditorbeskyttelse af 
krav på omkostningsgodtgørelse.

8. SKAT får mulighed for at kræve renter i 
forbindelse med krav om tilbagebetaling af for 
meget udbetalt godtgørelse.

9. SKATs praksis vedrørende omkostnings-
godtgørelse for udgifter til anmodning om 
henstand i forbindelse med klage lovfæstes.

10. SKAT får mulighed for at kræve 
sikkerhedsstillelse og forrentning ved henstand 
med tilbagebetaling af godtgørelse. 

Ikrafttrædelse

På nuværende tidspunkt er der udelukkende tale 
om et lovudkast, og fremsættelse af det endelige 
lovforslag sker således først, når høringsprocessen 
er slut. Det fremgår dog af udkastet, at loven vil 
træde i kraft den 1. januar 2017, og at størstedelen 
af de nye bestemmelser vil få virkning fra samme 
dato.

Udkast til lovforslag om genindførsel af reglerne 

for omkostningsgodtgørelse til selskaber og 

fonde er nu sendt i høring 

Udkast til et nyt lovforslag, hvormed reglerne for 

omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde 

genindføres, er den 27. juni 2016 sendt i høring. 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 udkast udmønter den politiske aftale om 

at genindføre omkostningsgodtgørelsesreglerne og 

indeholder herudover enkelte andre justeringer i 

forhold til sagsbehandlingen af klagesager. 

Udkastet indeholder 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. Ingen eller delvis udbetaling af godtgørelse ved 

åbenbart urimelige honorarkrav inden 

rimelighedsvurdering.

Lovstof

Jesper Buus, Ph.D. Fellow

Selskabsskat/Financial Services

Mobil +45 5374 7041

jesper.buus@kpmg.com

Peter Rose Bjare, Partner
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3. Det er ifølge lovudkastet ikke hensigtsmæssigt, 
at de kooperationsbeskattede foreninger skal 
beskattes hårdere ved at have aktiver placeret 
i datterselskaber i forhold til at eje aktiverne 
direkte. Det foreslås derfor, at reglerne ændres 
for sådanne tilfælde.

4. Omgåelse af holdingreglen. Reglerne om 
skattefri spaltning indeholder den såkaldte 
holdingregel. SKAT er imidlertid blevet 
opmærksom på, at denne regel kan omgås 
relativt nemt, således at der skattefrit kan 
afstås aktiver, som ellers ville have udløst 
beskatning ved et direkte salg. Med 
lovudkastet fjernes muligheden for at omgå 
holdingreglen.

5. Justering af reglerne om sambeskatning i 
forbindelse med konkurs. Lovudkastet skal 
sikre, at konkursramte selskabers 
skattemæssige underskud i indkomståret ikke 
skal kunne udnyttes af tidligere 
koncernforbundne selskaber.

Ikrafttrædelse

På nuværende tidspunkt er der udelukkende tale 
om et lovudkast, og fremsættelse af det endelige 
lovforslag sker således først, når høringsprocessen 
er slut. Det fremgår dog af udkastet, at loven vil 
træde i kraft den 1. januar 2017, og at der indføres 
forskellige virkningstidspunkter. Reglerne 
vedrørende skattefrie spaltninger vil eksempelvis 
først få virkning fra 1. januar 2017. 

Udkast til lovforslag, der blandt andet indeholder en 

ændring af reglerne for skattefri spaltning, 

livsforsikringsselskabers bonushensættelser, 

værdiansættelse af kooperationsbeskattede 

andelsforeningers unoterede aktier samt reglerne om 

sambeskatning i forbindelse med konkurs

Udkast til et nyt lovforslag, hvormed der foretages en 

ændring af en række forskellige skatteregler, herunder 

reglerne for skattefri spaltning, er netop sendt i høring.      

Baggrund

Det fremgår af udkastet, at det er regeringens målsætning at 

sikre bedre vilkår for virksomheder i Danmark. På denne 

baggrund foreslås det at lempe visse dele af 

erhvervsbeskatningen, ligesom udkastet også indeholder 

elementer, der skal sikre mod en utilsigtet anvendelse af 

eksisterende regler. På skatteområdet indeholder udkastet 

følgende elementer:  

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. Det påtænkte lovforslag skal sikre, at 

værdiansættelsen af kooperationsbeskattede 

foreningers aktier er den samme, uanset om aktierne 

ejes direkte af andelsforeningen eller via et 

datterselskab. Hvis de kooperationsbeskattede 

foreninger ejer aktiver og passiver direkte, 

værdiansættes disse efter lempelige regler ved den 

årlige opgørelse af den skattepligtige formue, idet der 

ved værdiansættelsen blandt andet ikke medtages 

værdien af eventuel goodwill. 
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Da en sådan udlodning ikke var omfattet af de 

dagældende regler for skattefrie 

udbytteudlodninger, opkrævede SKAT en 

udbyttekildeskat på ca. 17,6 mio. kr. hos RF 

Holding, idet selskabet blev anset for at hæfte for 

kildeskatten. Sagen blev herefter først påklaget til 

landsskatteretten og dernæst til Østre Landsret. 

Begge instanser gav imidlertid SKAT medhold, og 

sagen endte derfor i Højesteret. 

Højesteret erklærede sig indledningsvist enig med 

landsretten i, at det ikke var godtgjort, at RF 

Holding faktisk udloddede udbyttet til det 

luxembourgske moderselskab, og lagde derfor til 

grund, at udbyttet blev ledt uden om dette selskab.  

Som følge heraf var kravene til at fritage RF 

Holding for at indeholde udbytteskat ikke opfyldt. 

Det kunne ikke føre til en ændret bevisvurdering, at 

der efter landsrettens dom var blevet udarbejdet 

reviderede årsrapporter for LMR Investments for 

årene 2006, 2007 og 2008. De pågældende 

rapporter var udarbejdet på grundlag af bilag, der 

allerede var fremlagt under sagen i landsretten. 

Højesteret tiltrådte endvidere, at RF Holding var 

ansvarlig for betalingen af den ikke-indeholdte 

udbytteskat efter kildeskattelovens § 69, stk. 1.

Dommen vedrører principielt beneficial ownership-

problematikken, men er efter vores opfattelse så 

konkret begrundet, herunder reelt baseret på en 

bevismæssig vurdering, at dommen ikke uden 

videre kan overføres til andre sager om beneficial 

ownership.   

Ny højesteretsdom om pligt til at indeholde dansk 

udbyttekildeskat på udlodninger fra et dansk 

datterselskab til et moderselskab i Luxembourg

Højesteret afsagde den 18. maj 2016 dom i en sag om, 

dels hvorvidt et dansk anpartsselskab var forpligtet til at 

indeholde dansk kildeskat på udbytteudlodninger til dets 

moderselskab i Luxembourg, og dels hvorvidt det danske 

selskab i bekræftende fald hæftede for den ikke 

opkrævede kildeskat.  

I denne sag havde et dansk anpartsselskab, RF Holding 

ApS, frem til den 6. juli 2005 været ejet af et 

moderselskab på Cayman Islands, der selv var ejet af et 

andet selskab på Cayman Islands (HQR Inc.). Den 6. juli 

2005 gennemførtes en omstrukturering, hvorved der blev 

indskudt et luxembourgsk selskab mellem RF Holding og 

selskaberne på Cayman Islands. 

I juni 2006 blev det på RF Holdings generalforsamling 

besluttet at udlodde et udbytte på 62.874.867 kr. til 

moderselskabet i Luxembourg. Udbyttet bestod af fem 

fordringer på HQR Inc., og udlodningen var ifølge sagens 

oplysninger udelukkende af bogholderimæssig karakter.

Som dokumentation for, at udbyttet rent faktisk var 

udloddet til moderselskabet i Luxembourg, forelå alene 

dokumenter udarbejdet internt i koncernen eller af 

interesseforbundne parter. 

I starten af 2009 stillede SKAT nogle spørgsmål 

vedrørende det luxembourgske moderselskabs 

årsrapport, og det blev i den forbindelse konstateret, at 

moderselskabet ikke havde indtægtsført udbyttet i sit 

årsregnskab. Fejlen blev herefter rettet, idet der blev 

udarbejdet et nyt årsregnskab for moderselskabet, 

ligesom der blev indsendt korrigeret selvangivelse til de 

luxembourgske skattemyndigheder.

Efter SKATs opfattelse måtte HQR Inc. anses for den 

reelle modtager af betalingerne, dels fordi baggrunden 

for at indskyde et luxembourgsk selskab i strukturen var 

uklar, og dels fordi RF Holding ikke havde godtgjort, at 

den manglende medtagelse i moderselskabets 

årsrapport var en fejl. Hertil kom diverse koncerninterne 

transaktioner, der kunne ses som et udtryk for, at der 

ikke var nogen forretningsmæssig aktivitet i 

moderselskabet. Det var som følge af disse forhold 

SKATs opfattelse, at der reelt forelå en udlodning af 

midler fra RF Holding til HQR Inc. 

. 
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Og hvornår foreligger der en udvidelse af 

virksomheden i forhold til en sædvanlig/nødvendig 

videreudvikling af virksomheden? Og hvad med 

lønnen til den øverste ledelse i forhold til 

strategiprojekter omkring fremtidige 

udvidelser/opkøb? Dommene kan desværre blive 

starten på en lang glidebane, hvor det 

skattemæssige driftsomkostningsbegreb 

indsnævres til en langt mindre størrelse, end vi 

kender det i dag. Når Skatteministeriet vælger at 

anke til landsretten efter at have tabt ved 

landsskatteretten, viser det, at der hos SKAT både 

er vilje og ønske om at forfølge og udfordre det 

skattemæssige driftsomkostningsbegreb, der ellers 

har været gældende i mere end 100 år! 

Resultatet af landsrettens fortolkning forekommer 

på denne baggrund langt fra at være 

hensigtsmæssig, og man må derfor håbe på, at 

enten Højesteret eller et politisk tiltag vil genskabe 

den hidtidige praksis. Indtil da må det desværre 

forventes, at SKAT vil bruge dommene som 

grundlag for at rejse flere sager vedrørende 

lønudgifter til ansatte og virksomhedens øvrige 

interne udgifter. 

Vi afventer i øjeblikket, om Skatteministeriet vælger 

at indbringe dommene for Højesteret. Sker dette 

ikke, må dommene dog anses for fastlæggelse af 

en ny praksis, der skal følges op med et 

styresignal, herunder en høringsproces, hvor de 

nærmere vilkår og afgrænsning kan 

drøftes/fastsættes, og hvor den politiske vinkel 

også inddrages, herunder om der fra politisk side er 

opbakning til denne praksisændring.

Nye vidtrækkende domme fra Østre Landsret 

vedrørende fradragsret for udgifter til løn til egne 

ansatte

Som beskrevet i vores særudgave af Tax Matters den 2. 

juni 2016, afsagde Østre Landsretten den 1. juni 2016 to 

meget vidtrækkende domme vedrørende fradragsret for 

udgifter til løn til egne ansatte.

Baggrund

Sagerne, der blev behandlet sammen, vedrører 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.

Konsekvenser af dommene

Med dommene ses der efter vores opfattelse bort fra en 

”hundredårig” praksis – og i ovenikøbet uden 

forudgående ”varsel”. Det er derfor meget beklageligt, at 

Østre Landsret går med til, at der fremadrettet skal ske 

en praksisændring, idet konsekvenserne heraf synes 

meget vidtrækkende. 

Dommene får eksempelvis som konsekvens, at 

virksomheder med lønudgifter til M&A-aktiviteter 

fremadrettet vil blive påført en større skatteomkostning 

samt betydelige administrative byrder i forhold til at 

kvalificere en omkostning som fradragsberettiget eller ej. 

Det samme vil desuden gøre sig gældende i forhold til 

selve den talmæssige opdeling i fradragsberettigede og 

ikke-fradragsberettigede omkostninger samt et eventuelt 

krav om tidsregistrering for ”blandede” medarbejdere.

Og man kan desværre kun gisne om, hvad der bliver det 

næste. Indirekte omkostninger i form af husleje, IT og 

telefon, der skønsmæssigt er anvendt af medarbejdere 

knyttet til projekter, der vedrører udvidelse af 

virksomheden?
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Skatteyderen gjorde heroverfor gældende, at han i 

medfør af non-recourse-vilkåret alene hæftede for det 

optagne lån med værdien af ejendommen, og at han 

derfor ikke var civilretligt forpligtet til at betale mere 

end det, som ejendommen indbragte ved et salg. Det 

var således skatteyderens opfattelse, at han ikke 

havde opnået en gevinst, som kunne beskattes, idet 

der ikke i kursgevinstloven er hjemmel til at beskatte 

en fiktiv gevinst. 

Heri var landsretten ikke enig. Retten fastslog 

indledningsvist, at en hæftelsesbegrænsning i form af 

et non-recourse-vilkår ikke i sig selv udelukker, at der 

kan realiseres en skattepligtig kursgevinst. I stedet må 

der foretages en konkret vurdering af, hvorvidt der 

består en reel forpligtelse til at betale lånet tilbage til 

långiver. På baggrund af en samlet vurdering fandt 

landsretten herefter, at skatteyderen rent faktisk 

havde påtaget sig en reel forpligtelse til at 

tilbagebetale lånet til långiver. Og da skatteyderens 

andel af kommanditselskabets gæld ubestridt var ca. 

1,25 mio. kr. mindre på frigørelsestidspunktet end på 

tidspunktet for påtagelse af gælden, forelå der ifølge 

landsretten en skattepligtig kursgevinst.

Dommen er som udgangspunkt konkret begrundet, 

men den fastslår dog udtrykkeligt, at det ved non-

recourse-vilkår altid må vurderes, om der består en 

reel forpligtelse til at tilbagebetale lånet. Herudover er 

dommen desværre endnu et eksempel på, at 

Skatteministeriet gerne indbringer en tabt sag for 

domstolene i stedet for at acceptere 

landsskatterettens afgørelse.   

Ny dom fra Vestre Landsret vedrørende skattepligtig 

kursgevinst på et lån i fremmed valuta med non-

recourse-vilkår

Vestre landsret afsagde den 11. april 2016 dom i en sag 

om, hvorvidt der var realiseret en skattepligtig 

kursgevinst på et lån i fremmed valuta med non-

recourse-vilkår. Sagen vedrørte en kommanditist, men 

har også betydning i andre situationer, hvor der 

anvendes non-recourse-vilkår. 

I denne sag havde skatteyderen, der var en fysisk 

person, i 1997 erhvervet 10 kommanditanparter i et 

kommanditselskab for i alt 2.1 mio. kr. 

Kommanditselskabets formål var at drive virksomhed 

med køb og udlejning af en ejendom. Ved købet var 

ejendommen udlejet på en 99-årig uopsigelig lejekontrakt 

til en børsnoteret hotelkæde.

Senere i 1997 erhvervede kommanditselskabet en 

yderligere ejendom. Købet af denne ejendom blev blandt 

andet finansieret ved optagelse af et 1. prioritetslån i 

Canada Life Assurance Company (Canada Life). Lånet 

blev udstedt i GBP og ydet på non-recourse-vilkår. 

Hotelkæden, som drev hotelvirksomhed fra 

kommanditselskabets oprindelige ejendom, gik imidlertid 

konkurs i vinteren 2008/09, og Canada Life endte derfor 

med at kræve ejendommen afhændet. 

På denne baggrund solgte kommanditisterne ved 

enslydende aftaler deres anparter i kommanditselskabet 

den 4. januar 2010. På dette tidspunkt var 

kommanditselskabet stadig ejer af ejendommen. 

Salgsprisen var GBP 2.711.040, men gælden til Canada 

Life beløb sig på dette tidspunkt til GBP 4.234.729, 

hvorfor kommanditisterne samlet set principielt 

realiserede et tab på GBP 1.523.689. Som følge af de 

særlige non-recourse-vilkår blev alle kommanditisterne 

imidlertid frigjort for restgælden, og spørgsmålet var 

herefter, hvorvidt der med frigørelsen var realiseret en 

gevinst på gæld eller ej. Dette var SKATs opfattelse, men 

landsskatteretten gav skatteyderen medhold, og sagen 

endte derfor i Vestre Landsret. 

Under sagen gjorde Skatteministeriet overordnet 

gældende, at der var tale om en skattepligtig kursgevinst, 

idet skatteyderen ved salget af sine kommanditanparter 

var blevet frigjort fra sin andel af kommanditselskabets 

gæld til en lavere værdi, end gælden havde på det 

tidspunkt, hvor den blev optaget.        
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dels at den beløbsmæssige opgørelse skulle 

foretages på baggrund af ejendomsvurderinger i 

2017, og dels at kreditor først ville afskrive sin 

fordring, når skatteyderen havde indfriet de aftalte 

ekstrabetalinger. 

På denne baggrund fandt landsskatteretten, at 

gældseftergivelsen først kunne opgøres endeligt i 

2017, og at konsekvensen heraf nødvendigvis 

måtte være, at den beløbsmæssige opgørelse 

konkret måtte anses for værende en suspensiv 

betingelse i skatteretlig henseende. 

Landsskatteretten ændrede derfor Skatterådets 

besvarelse af spørgsmål 1. 

I forhold til det andet spørgsmål lagde 

landsskatteretten ligeledes til grund, at 

gældseftergivelsen først ville kunne opgøres 

endeligt i 2017, såfremt akkordaftalen blev 

overholdt. Som en konsekvens heraf ville der først 

skulle ske en skattemæssig nedsættelse af 

underskud efter personskattelovens regler på 

tidspunktet for gældseftergivelsen – hvilket tidligst 

ville være i indkomståret 2017. Landsskatteretten 

ændrede dermed også Skatterådets besvarelse af 

spørgsmål 2.

Afgørelsen viser blandt andet, at der altid skal 

foretages en konkret vurdering af, hvorvidt der i 

forskellige situationer foreligger suspensive 

betingelser, der har betydning for 

skatteansættelsen. Derudover viser afgørelsen 

efter vores opfattelse, at landsskatteretten ofte 

foretager en grundig og selvstændig vurdering af de 

sager, der indbringes for klageinstansen.     

Landsskatteretten ændrer Skatterådets bindende 

svar vedrørende en akkordaftale

Ved afgørelse af 11. april 2016 tog landsskatteretten 

blandt andet stilling til, om betingelserne i en frivillig 

akkordaftale var af en sådan karakter, at aftalen kunne 

anses for suspensiv. 

Sagen vedrørte en fysisk person, som i 2011 indgik en 

akkordaftale med to finansielle selskaber og en anden 

fysisk person. Et tredje finansielt selskab deltog i 

akkordforhandlingerne og godkendte de øvrige 

kreditorers aftale, men indgik en selvstændig 

akkordaftale den 4. januar 2011. Aftalen med de tre 

første kreditorer indebar, at disse modtog en endelig 

dividende på 10 % af deres usikrede tilgodehavender. 

Aftalen med det tredje finansieringsinstitut havde blandt 

andet en særlig beløbsmæssig betingelse om, at den ved 

aftalen anvendte opgørelse af det usikrede 

tilgodehavende samt dividenden ikke var endelig, idet der 

skulle foretages en ny opgørelse, når skatteyderen havde 

indfriet sin pantegæld inklusive renter og dividende. 

Ifølge sagens oplysninger forfaldt disse beløb senest til 

betaling den 31. december 2017. Herudover indeholdt 

aftalen tillige en betingelse om aftalens bortfald, såfremt 

skatteyderen måtte gå bort inden aftalens ophør ved 

indfrielse. 

I tilknytning til akkordforhandlingerne bad skatteyderen 

for det første Skatterådet besvare, hvorvidt betingelserne 

i aftalen med det tredje finansieringsinstitut kunne anses 

for suspensive. For det andet blev Skatterådet bedt om at 

bekræfte, at nedsættelse af underskud efter 

personskatteloven tidligst ville kunne ske i indkomståret 

2017.

Efter Skatterådets opfattelse kunne ingen af 

spørgsmålene imidlertid bekræftes, og skatteyderen 

valgte derfor at påklage afgørelsen til landsskatteretten. 

I forhold til det første spørgsmål foretog 

Landsskatteretten først en vurdering af livsbetingelsen og 

udtalte i den forbindelse, at en livsbetingelse ikke i sig 

selv kan anses for suspensiv, og at dette heller ikke var 

tilfældet i den konkrete sag. Landsskatteretten tog 

herefter stilling til, hvorvidt den særlige beløbsmæssige 

opgørelse kunne anses for suspensiv, og nåede her frem 

til, at betingelsen rent faktisk var suspensiv. 

Landsskatteretten lagde herved vægt på,
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På baggrund af disse karakteristika havde banken 

bedt Skatterådet bekræfte, dels at banklånet kunne 

anses for omfattet af det skattemæssige 

gældsbegreb, og dels at renten kunne anses for en 

fradragsberettiget renteudgift for debitor. 

I sin indstilling til Skatterådet bemærkede SKAT, at 

der i den konkrete sag var tale om et variabelt 

forrentet banklån med renteloft, der lå fast for hver 

enkelt renteloftsperiode. Størrelsen på renteloftet 

blev fastsat af kreditor og knyttede sig til 

basisrenten. Renteloftet var herudover fuldt 

integreret i lånevilkårene, og lånet blev ikke udbudt 

uden et renteloft, ligesom renteloftet ikke kunne 

fravælges som en selvstændig og uafhængig del af 

lånet. 

Under disse omstændigheder var det derfor SKATs 

opfattelse, at det pågældende banklån kunne anses 

for en gæld for debitor. SKAT lagde herved særlig 

vægt på, at dels renteloftet måtte anses for en fuldt 

integreret del af det samlede produkt, der konkret 

ikke kunne udskilles og udbydes som en særskilt 

finansiel kontrakt med en selvstændig værdi, og 

dels at renteloftet ikke var det bærende element i 

banklånet.

I forhold til spørgsmålet om den skattemæssige 

kvalifikation af banklånets rente fandt SKAT 

ligeledes, at der var tale om en rente i 

skattemæssig forstand. Skatterådet var enig i disse 

betragtninger, og spørgsmålene blev derfor 

besvaret bekræftende.  

Nyt bindende svar om den skattemæssige 

kvalifikation af et nyudviklet banklån med renteloft 

Ved bindende svar af 26. april 2016 (SKM 2016.244) 

bekræftede Skatterådet, at et banklån med renteloft i 

skattemæssig henseende skulle anses som gæld for 

debitor. Skatterådet bekræftede samtidig, at renten, der 

var sammensat af en basisrente og et rentetillæg, 

kunne anses for en fradragsberettiget rente i 

skattemæssig henseende.  

Sagen omhandlede en bank, der ønskede at udbyde et 

nyudviklet banklån til deres kunder. Lånet havde blandt 

andet følgende karakteristika:

 Banklånet, der ønskes udbudt som et boliglån, vil 

altid have pant i fast ejendom.

 Løbetid på maksimalt 30 år med mulighed for 

maksimalt 10 års indledende afdragsfrihed.

 Variabelt forrentet banklån, der udbetales til kurs 

100, og som til enhver tid kan indfries (helt eller 

delvist) til kurs 100.

 Lånet etableres mod et engangsgebyr, der enten 

vil blive opkrævet som et fast eller variabelt 

gebyr – beregnet som en procentdel af 

restgælden.

 Hvis kunden ønsker indfrielse forud for lånets 

udløbstidspunkt, vil der eventuelt blive opkrævet 

et (enten fast eller variabelt) indfrielsesgebyr –

igen beregnet som en procentdel af restgælden.

 Basisrenten fastsættes på baggrund af en 

referencerente – eksempelvis CIBOR eller CITA. 

Alternativt fastsættes basisrenten af banken.

 Rentetillægget beregnes ud fra kundernes 

individuelle forhold og fastsættes således på 

baggrund af ejendommens belåningsgrad, 

kundens kredit-rating, lånets løbetid og 

renteloftets størrelse og 

genfastsættelsesfrekvens. Banken har mulighed 

for at ændre rentetillæggets størrelse under 

lånets løbetid.

 Lånet udbydes med et renteloft, der fastsættes af 

banken.
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I sin endelige indstilling vedrørende spørgsmål 1 

bemærkede SKAT, at der var tale om to uforenelige 

valg, og at selskabet kun kunne have én samlet 

skattepligtig indkomst. Valg af skattekredit efter 

ligningslovens § 8 X forudsætter efter SKATs 

opfattelse således, at den skattepligtige indkomst er 

negativ, hvilket den ikke kan anses for at være efter 

anvendelse af ligningslovens § 33 H. SKAT fandt 

herudover, at det af selskabet forelagte eksempel 

ikke var i overensstemmelse med nettoprincippet i 

ligningslovens § 33 F, idet der ikke fra den 

udenlandske indkomst var fratrukket en andel af 

forskningsudgifterne. 

SKAT kunne på denne baggrund ikke bekræfte, at 

selskabet – ved at se bort fra underskud i Danmark 

i henhold til reglerne i ligningslovens § 33 H –

fortsat ville kunne opnå skattekredit efter 

ligningslovens § 8 X. 

I forhold til spørgsmål 2 var det SKATs opfattelse, 

at dette kun kunne besvares, såfremt spørgsmål 1 

var besvaret bekræftende. Og på samme måde 

fandt SKAT, at spørgsmål 3 kun kunne besvares, 

såfremt spørgsmål 2 var besvaret bekræftende. 

Disse spørgsmål bortfaldt derfor. Skatterådet 

tiltrådte SKATs indstilling.    

Nyt bindende svar om bortseelse af underskud efter 

ligningslovens § 33 H

Ved bindende svar af 15. marts 2016 (SKM 2016.247) 

kunne Skatterådet ikke bekræfte, at et selskab ved 

anvendelse af ligningslovens § 33 H fortsat ville kunne 

opnå skattekredit efter ligningslovens § 8 X.  

Sagen omhandlede et selskab, der modtager 

royaltybetalinger fra sit udenlandske moderselskab, og 

hvor betalingerne er pålagt en royaltykildeskat på 15 %. 

Ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem 

Danmark og det pågældende land kan der opnås 

lempelse efter credit-metoden, og selskabet ønskede 

derfor at opnå lempelse i sin danske selskabsskat med 

den betalte royaltyskat. 

Det fremgik af sagen, at selskabet samlet set havde 

underskud for det pågældende indkomstår, men at det 

desuagtet ønskede at anvende reglerne i ligningslovens 

§ 33 H. Fordelingen mellem den danske og 

udenlandske indkomst ville blive foretaget efter reglerne 

i ligningslovens § 33 F.

Selskabet ønskede imidlertid samtidig at udnytte 

reglerne om skattekredit i ligningslovens § 8 X i relation 

til omkostninger afholdt i Danmark til forskning og 

udvikling, der er straks-afskrevet efter reglerne i 

ligningslovens § 8 B. 

På denne baggrund bad selskabet Skatterådet besvare 

følgende spørgsmål:

1. Kan Skatterådet godkende, at selskabet ved at se 

bort fra underskud i Danmark, jf. ligningslovens §

33 H, for at opnå lempelse for den betalte 

udenlandske skat fortsat vil kunne opnå 

skattefrihed efter ligningslovens § 8 X?

2. Hvis der svares bekræftende på spørgsmål 1, kan 

Skatterådet så bekræfte, at der kan opnås 

udnyttelse af ligningslovens § 8 X på den danske 

del af indkomsten?

3. Hvis der svares afkræftende på spørgsmål 2, kan 

Skatterådet så bekræfte, at der kan opnås 

udnyttelse af ligningslovens § 8 X på baggrund af 

selskabets samlede indkomst for både Danmark og 

udlandet?
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Virkningstidspunktet

Praksisændringen har virkning 3 måneder efter 

offentliggørelsen af styresignalet – dvs. at 

virkningstidspunktet er den 9. september 2016. 

Ifølge styresignalet indebærer dette, at krav på 

refusion af udbytteskat forældes således:

1. Kravet forældes efter 5 år, såfremt 

anmodningen om refusion er modtaget hos 

SKAT inden den 9. juni 2016.

2. Kravet forældes ligeledes efter 5 år, såfremt 

anmodningen om refusion modtages hos 

SKAT senest den 9. september 2016.

3. Kravet forældes efter 3 år, såfremt 

anmodningen modtages hos SKAT senere end 

den 9. september 2016.

Det anføres samtidig i styresignalet, at 

praksisændringen ikke kan føre til, at 

forældelsesfristen forlænges ud over de 5 år, der 

fulgte af hidtidig praksis. Dette gælder dog ikke, 

såfremt en anden forældelsesfrist følger af en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst. 

Nyt styresignal ændrer praksis vedrørende 

forældelse af krav på refusion af indeholdt kildeskat

Ved styresignal af 9. juni 2016 har SKAT – med 

fremadrettet virkning – ændret sin praksis vedrørende 

forældelse af krav på refusion af indeholdt 

udbyttekildeskat. 

Baggrund

Det har indtil nu fremgået af den Juridiske Vejledning, at 

der gælder en 5-årig forældelsesfrist for krav på refusion 

af for meget indeholdt udbytteskat. Denne praksis har 

ifølge det nye styresignal været baseret på en fortolkning 

af kildeskattelovens § 67 A, hvorefter bestemmelsen 

også omfatter krav på refusion af indeholdt udbytteskat.

I forbindelse med sagen om refusion af udbyttekildeskat 

har SKAT imidlertid fået kammeradvokatens vurdering af, 

hvorvidt denne fortolkning er korrekt. I en udtalelse af 18. 

marts 2016 når kammeradvokaten frem til, at 

udbyttemodtageres tilbagesøgning af kildeskat formentlig 

ikke er omfattet af kildeskattelovens § 67 A. 

Konsekvensen heraf er, at det er forældelseslovens 

normale 3-årige forældelsesfrist, der finder anvendelse i 

sådanne sager, medmindre andet følger af en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst. Et eksempel på 

sidstnævnte er den dansk-tyske dobbeltbeskatnings-

overenskomst, hvor det i artikel 46, stk. 3, er anført, at 

der gælder en forældelsesfrist på 4 år for tilbagesøgning 

af udbyttekildeskat.

I sin udtalelse anfører kammeradvokaten for det første, at 

vurderingen ikke er sikker. Herudover anfører 

kammeradvokaten også, at der er en praksis for, at 

udbyttemodtagernes tilbagesøgning var omfattet af den 

femårige frist i kildeskattelovens § 67 A, og at denne 

praksis ikke har været i klar modstrid med 

bestemmelsen. På denne baggrund anfører 

kammeradvokaten, at det er en forudsætning for ændring 

af den hidtidige praksis, at der foretages en udmeldelse 

om praksisændringen.

SKAT har erklæret sig enig i denne forståelse af reglerne 

og har derfor valgt at offentliggøre praksisændringen ved 

at udstede et specifikt styresignal herom. 
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4. Der arbejdes desuden på at indføre en 

”sagsbehandlingsgaranti” fra 2017 for nye 

klagesager, som skal gælde for de mest 

almindelige klagesager for henholdsvis borgere 

og for små og mellemstore virksomheder. For 

at kunne nedbringe sagspuklen og indføre en 

sagsbehandlingsgaranti skal der tilføres flere 

ressourcer til Skatteankestyrelsen. 

Aftalepartierne er enige om, at forudsætningen 

for dette er, at partierne bag aftalen 

tilvejebringer finansieringen til initiativet i 

forbindelse med finansloven. 

5. Etablering af skattelovråd. Der nedsættes et 

skattelovråd, som efter anmodning fra 

skatteministeren kan belyse og afgive 

indstillinger om udvalgte emner inden for 

skattelovgivningen.   

6. Øget åbenhed og klarere rammer. Der 

gennemføres en række initiativer, der skal 

sikre øget åbenhed og klarere rammer for 

skattemyndighedernes arbejde. Blandt andet 

indføres en pligt for SKAT til at orientere 

modparten, hvis kammeradvokaten direkte 

bistår SKAT i en skatteansættelse eller en 

klagesag. Desuden udvides den såkaldte 

retssagsvejledning med mere restriktive 

kriterier, der skal anvendes, når SKAT 

indbringer sager for domstolene eller anker 

disse.   

Bredt flertal bag retssikkerhedspakke II

Den 3. maj 2016 præsenterede Skatteministeren den 

såkaldte retssikkerhedspakke II, der kan ses som en 

programerklæring om, hvad der kan forventes af 

retssikkerhedsmæssige tiltag på skatteområdet inden 

for den nærmeste fremtid. Programerklæringen har 

bred opbakning i Folketinget, og der er eksempelvis 

allerede fremsat udkast til lovforslag om genindførsel 

af omkostningsgodtgørelsesreglerne for selskaber og 

fonde. 

Vi har i forrige udgave af Tax Matters Quarterly 

Update omtalt de påtænkte initiativer i forhold til 

genindførsel af omkostningsgodtgørelsesreglerne for 

selskaber og fonde samt etablering af en særlig 

skatteombudsmandsfunktion under Folketingets 

Ombudsmand. Begge tiltag var en del af den 

retssikkerhedspakke, som Skatteministeren 

præsenterede den 3. maj 2016, der omfattede 

følgende punkter:

1. Genindførelse af omkostningsgodtgørelse for 

selskaber og fonde. Ved fremsættelsen af 

Retssikkerhedspakke II var det hensigten at 

ændre reglerne for omkostningsgodtgørelse, 

således at skattepligtige selskaber og fonde igen 

får mulighed for at få dækket udgifter til 

sagkyndig bistand på lige fod med borgere og 

selvstændigt erhvervsdrivende. Udkast til 

lovforslag vedrørende disse regler er den 27. juni 

2016 sendt i høring.

2. Etablering af skattekontor hos Folketingets 

Ombudsmand. Der er bred opbakning til at 

oprette et nyt skattekontor hos Folketingets 

Ombudsmand. Samtidig vil regeringen 

gennemføre en lovændring, der ændrer en frist i 

skatteforvaltningsloven, som har begrænset 

borgernes mulighed for at gå til ombudsmanden. 

Desuden er det tanken at skabe mere åbenhed 

og synlighed om SKATs borger- og 

retssikkerhedschef. 

3. Kortere sagsbehandlingstider for klagesager.

Sagsbehandlingstiden for borgere og 

virksomheders klagesager i Skatteankestyrelsen 

skal være kortere. Initiativet skal ses i 

sammenhæng med, at det ifølge 

skatteministeren er helt centralt, at SKAT træffer 

den korrekte afgørelse på det tidligst mulige 

tidspunkt. 
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KPMG observation

Transfer pricing professionals in Denmark have 

observed that there had been a high number of 

audits and large amount of adjustments in the 

previous three years. The income adjustments in 

2015 continue this trend, and the high number of 

cases and large amounts of adjustments may be 

viewed primarily to reflect continued political 

pressure for audits of Danish 

multinational companies and for enhanced revenue 

collection for the Danish government. Based on the 

historical trends and the political interest for transfer 

pricing in Denmark, combined with implementation 

of the OECD action plans on base erosion and 

profit shifting (BEPS), it does not seem that the 

current level of tax audits or adjustments would 

likely decline in the near future.

Denmark: Transfer pricing adjustment statistics, 

trends and forecast

The Danish tax authorities (SKAT) published an 

annual report of last year’s transfer pricing statistics.

The 2015 report (Danish), released 2 May 2016, 

reveals a steady high number of tax audits and 

taxable income adjustments – but one that is 

significantly lower than previous years’ results. For 

2015, the total income adjustments amounted to DKK 

5.9 billion (approximately € 0.79 billion). The SKAT 

report for 2015 reveals:

 SKAT completed 142 transfer pricing tax 

audits, with adjustments totalling DKK 5.9 

billion (approximately € 0.79 billion).

 SKAT completed 26 downward adjustments 

totalling DKK 449 million (approximately €

60.38 million) for companies that applied for 

corresponding adjustments and relief from 

double taxation.

 There were 25 mutual agreement procedure 

(MAP) cases resolved in 2015, with 129 MAP 

cases still pending.

 There were eight advance pricing agreement 

(APA) cases completed in 2015, with 19 APA 

applications still pending.

Future focus

SKAT announced that for 2016 (as in 2015), its 

efforts would focus on transfer pricing cases 

involving: (1) goods and services; (2) intangibles; and 

(3) financial transactions. The selection process for 

an audit overall would be prioritised based on criteria 

of materiality and risk.

To allow for faster resolution of the tax audit process 

and thereby reduce uncertainty for taxpayers with 

transfer pricing issues, the Danish Ministry of 

Taxation announced a trial project allowing 

alternative dispute resolution (ADR) and mediation, in 

part following a practice of the UK tax authority. 

Mediation is an alternative way to deal with conflicts 

between the tax authority and taxpayers without the 

use of courts by using a third party to assist the 

parties to reach a settlement of the conflict. In the 

pilot project, an internal mediator may be assigned to 

the case, on a request by the taxpayer.
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 The current provisions of Chapter VII of the 

Transfer Pricing Guidelines are deleted in 

their entirety and replaced by new guidance.

 The current provisions of Chapter VIII of the 

Transfer Pricing Guidelines are deleted in 

their entirety and replaced by new guidance.

The Council informed that further work is being 

undertaken to make conforming amendments to the 

remainder of the Transfer Pricing Guidelines, 

mainly Chapter IX "Transfer Pricing Aspects of 

Business Restructurings". It is expected that 

Working Party No. 6 of the Committee on Fiscal 

Affairs will invite interested parties to review the 

conforming changes to Chapter IX to establish that 

irregularities with the revised sections have been 

appropriately addressed, and duplication 

appropriately removed.

The adjusted changes are expected to be approved 

later in 2016. Until then, is it stipulated that the 

provisions of the Transfer Pricing Guidelines are to 

be interpreted to be consistent with the provisions 

of the Transfer Pricing Guidelines that have been 

amended to reflect BEPS Actions 8-10 and BEPS 

Action 13. In case of perceived inconsistencies, the 

modified provisions prevail. 

BEPS amendments incorporated into Transfer 

Pricing Guidelines

On 15 June, the OECD Council announced that the 

Council approved the amendments to the Transfer 

Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and 

Tax Administrations ("Transfer Pricing Guidelines") 

as set out in the 2015 BEPS Report on Action 8-10 

"Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value 

Creation" and the 2015 BEPS Report on Action 13 

"Transfer Pricing Documentation and Country-by-

Country Reporting".

The amendments will provide further transparency 

and legal certainty about the status of the BEPS 

changes to the Transfer Pricing Guidelines, and the 

amendments have also been implemented into the 

Council's recommendation for determining transfer 

pricing between related (associated) enterprises. 

Given the way in which the Transfer Pricing 

Guidelines are an integrated part of the national 

legislation in several jurisdictions, including by direct 

reference to the Guidelines themselves, this revision 

further clarifies the status of the BEPS changes to the 

Transfer Pricing Guidelines. 

Specific BEPS changes

The specific changes introduced in the Transfer 

Pricing Guidelines are as follows:

 The current provisions of Chapter I, Section D 

of the Transfer Pricing are deleted in their 

entirety and replaced by new guidance.

 Paragraphs are added to the Chapter II of the 

Transfer Pricing Guidelines, immediately 

following paragraph 2.16.

 A new paragraph is inserted following 

paragraph 2.9.

 The current provisions of Chapter V of the 

Transfer Pricing Guidelines are deleted in their 

entirety and replaced by new guidance and 

annexes.

 The current provisions of Chapter VI of the 

Transfer Pricing Guidelines and the annex to 

this chapter are deleted in their entirety and 

replaced by new guidance and annex.
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Extended deadline

As stated in the legislation adopting country-by-

country reporting and new reporting requirements, 

the Master file / Local file approach will be 

mandatory for those Danish entities required to 

prepare transfer pricing documentation, and apply 

for the documentation covering the income year 

2016.

In comparison to the draft executive order released 

last year, one significant change has been made in 

regard to timing. The content requirements for the 

transfer pricing documentation covering the 

financial year that begins up and until 31 December 

2016 can be fulfilled by preparing the 

documentation in accordance with either the new or 

the old content requirements. Thus, the new 

documentation requirements will be optional for the 

financial year of 2016.

KPMG observation

Multinational enterprises with operations in 

Denmark need to be aware that the new content 

requirements will be required for transfer pricing 

documentation from 2017 and onwards. Given the 

documentation requirements recommended by 

OECD have been fully integrated into the Danish 

requirements, the documentation process may be 

seen as being more predictable in that the 

international standards will apply.

While the documentation requirements under the 

executive order are somewhat similar to the current 

requirements, there are certain changes that may 

increase the administrative burden, as the new 

requirements need to be considered in conjunction 

with the new guidance on the interpretation of the 

arm's length principle. This means that the new 

requirements may imply additional work in order to 

prepare compliant transfer pricing documentation. 

Even though the new requirements may seem more 

comprehensive and less flexible, the documentation 

must still be submitted to SKAT (Danish tax 

authorities) within 60 days after a request has been 

made. Taxpayers may be subject to penalties if the 

documentation is not timely submitted.

New Danish Documentation content requirements 

A new executive order on Danish transfer pricing 

documentation requirements has been issued to 

amend the Danish rules. The new transfer pricing 

documentation requirements appear to be aligned 

with the recommendations from the OECD.

Background

Following the Danish Parliament passing legislation 

to adopt country-by-country reporting and new 

reporting requirements in December 2015, a new 

Danish executive order No. 401 (28 April 2016) was 

issued to revise the Danish documentation content 

requirements.

OECD streamlining

With the new executive order, the Danish content 

requirements have been aligned with the 

requirements set forth in the final recommendations 

under the OECD’s base erosion and profit shifting 

(BEPS) Action 13, "Transfer Pricing Documentation 

and Country-by-Country Reporting" published in 

October 2015. The documentation requirements set 

forth in the new executive order are divided into two 

parts. 

 The first part sets the content requirements for 

the Master file.

 The second part sets the content requirements 

for the country-specific reporting or Local file.

Both sections follow the structure and requirements 

as set forth in Annex I and II of the BEPS Action 13 

final recommendations.

With the current executive order, there is guidance 

concerning the required information in the Master file 

and Local file, which depends on the extent and 

complexity of the group, the local entity, and the 

controlled transactions. The general purpose of the 

rule is that the documentation must contain sufficient 

information and analyses to allow for an arm's length 

evaluation to be performed.

Andet
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For more information, contact a tax professional with 

KPMG’s Global Transfer Pricing Services group in 

Denmark, with the KPMG member firm in Denmark, 

KPMG Acor Tax:
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June 2016

22 Jun - India: No transfer pricing adjustment warranted for corporate guarantee

20 Jun - Finland: Transfer pricing documentation, country-by-country reporting draft legislation

9 Jun - US Tax Court: Medical devices and leads transfer pricing issues

3 Jun - UK: Proposed secondary adjustment rule, for transfer pricing provisions

May 2016

25 May - Australia: Country-by-country, final Local files released

25 May - Norway: Transfer pricing documentation, country-by-country reporting included in political agreement

24 May - Sweden: Commentary on transfer pricing documentation, country-by-country legislative proposals

20 May - EU: “State aid” and transfer pricing rulings

19 May - Austria: Proposed legislation, transfer pricing documentation and country-by-country reporting

16 May - Belgium: Draft law, country-by-country reporting and transfer pricing documentation requirements

13 May - Czech Republic: Transfer pricing examination trends

13 May - Norway: Proposed legislation to implement country-by-country reporting rules

12 May - OECD: Canada, Iceland, India, Israel, New Zealand, China advance country-by-country reporting

10 May - Hungary: Transfer pricing measures in tax legislative proposals

3 May - Sweden: Proposed legislation, transfer pricing documentation and country-by-country reporting exchange

April 2016

27 Apr - WCO: Agreement on transfer pricing, customs valuation

27 Apr - Japan: Country-by-country reporting requirements

26 Apr - Switzerland: Country-by-country reporting, implementing legislation advances

14 Apr - India: Benchmarking the arm’s length interest rate on related-party debt

12 Apr - South Africa: Draft regulations, country-by-country reporting

12 Apr - EU: “Public” country-by-country reporting for multinational enterprises advances

1 Apr - Italy: New guidelines for international tax rulings and APAs

Se venligst nedenstående link for yderligere information:

https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2015/03/taxnewsflash-transfer-pricing.html

International udvikling
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3. Mindre ændringer i forhold til, hvordan 10 %-

beløbsgrænsen skal måles.

4. Hvis der flyttes fra Danmark med aktier, der er 

tildelt som skattebegunstigede 

medarbejderaktier, skal der ske 

fraflytterbeskatning af alle medarbejderens 

aktier i selskabet. Dette gælder uanset 

længden af skattepligtsperioden i Danmark, og 

uanset om beholdningen af medarbejderens 

aktier overstiger 100.000 kr. på 

fraflytningstidspunktet.  

5. Aftalen om skattebegunstigelsen skal være 

indgået senest ved tildelingen af aktielønnen.

Virkningstidspunkt

De nye regler får virkning for aftaler om tildeling af 

aktier og tildeling af købe- eller tegningsretter til 

aktier, der indgås den 1. juli 2016 eller senere. 

Aftaler om aktieløn tildelt inden den 1. juli 2016 er 

ikke omfattet af de nye skattebegunstigede regler 

og vil derfor – som hidtil – blive beskattet som 

almindelig løn.

Nye regler om medarbejderaktier nu vedtaget

Skatteministeren fremsatte den 30. marts 2016 

lovforslag (L149) om genindførsel af ”skattefrie 

medarbejderaktier”. Under lovbehandlingen blev det 

oprindelige lovforslag opdelt i to separate lovforslag, 

hvorved de foreslåede regler om medarbejderaktier 

blev overført til L149B. Disse regler, der er 

kommenteret nærmere i forrige udgave af Tax 

Matters Quarterly Update, er nu endeligt vedtaget. 

Med vedtagelsen genindføres i store træk 

ligningslovens tidligere regler om skattebegunstigede 

medarbejderaktier, der blev ophævet i 2011. 

De vedtagne ændringer

Med vedtagelsen af lovforslaget lægges der op til 

stort set samme ramme for skattefrie 

medarbejderaktier som tidligere:

1. Op til 10 % af den ansattes årsløn kan under 

visse betingelser tildeles medarbejderen som 

aktier eller som købe- eller tegningsretter til 

aktier, uden at dette medfører 

indkomstbeskatning.

2. Det er et krav, at der indgås en aftale mellem 

medarbejderen og arbejdsgiveren om valg af 

skattebegunstigelsen, som opfylder en række 

formkrav.

3. Beskatningstidspunktet for værdien af tildelte 

aktier mv., der er modtaget som vederlag i 

ansættelsesforhold, er udskudt til det 

indkomstår, hvor aktierne sælges.

4. Avance ved salg af aktierne beskattes som 

aktieindkomst med 27 % af 50.600 kr. og 42 % 

overskydende beløb (dobbelt bundgrænse for 

ægtefæller).

5. Arbejdsgiverselskabet har ikke fradrag for 

levering af aktierne.

Hvad er anderledes i forhold til de tidligere 

regler?

1. Der indføres et nyt og omfattende 

indberetningssystem for aktieløn.

2. Der skal ikke indsendes erklæring fra revisor 

eller advokat.

. 

Lovstof

Anja Andersen, Director

Selskabsskat

Mobil +45 5374 7012

anja.andersen@kpmg.com

KONTAKT

Pia Konnerup, Partner

Personskat

Mobil +45 5374 7039 

pia.konnerup@kpmg.com



Tax Matters – Quarterly Update Q2 2016© 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.

PARTNERE

Jacob Lie 

Partner, Financial Services

Mobil +45 5374 7047

jacob.lie@kpmg.com

Ria Falk 

Partner, Selskabsskat/M&A

Mobil +45 3078 6780

ria.falk@kpmg.com

Ole Schmidt 

Partner, International skat

Mobil +45 5374 7011

ole.schmidt@kpmg.com

Susanne Dybdahl

Partner, Selskabsskat

Mobil +45 5374 7059

susanne.dybdahl@kpmg.com 

Flemming N. Mortensen 

Partner, Selskabsskat

Mobil +45 5374 7033

flemming.mortensen@kpmg.com 

Peter Rose Bjare 

Partner, Financial Services

Mobil +45 5374 7025

peter.bjare@kpmg.com

Martin Reng

Partner, Financial Services

Mobil +45 5374 7023

martin.reng@kpmg.com 

Pia Konnerup 

Partner, Personskat

Mobil +45 5374 7039

pia.konnerup@kpmg.com

Søren Dalby 

Partner, Selskabsskat

Mobil +45 5374 7030

søren.dalby@kpmg.com

Fredrik Lundgren 

Partner, Personskat

Mobil +45 5374 7017

fredrik.lundgren@kpmg.com

26



Tax Matters – Quarterly Update Q2 2016© 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.

PARTNERE

Claus Bohn Jespersen 

Partner, Moms

Mobil +45 5374 7088

claus.bohn.jespersen@kpmg.com

Rune Grøndahl Sørensen

Partner, Moms

Mobil +45 5374 7079

rune.grondahl@kpmg.com

Simon Schaadt 

Partner, Transfer Pricing

Mobil +45 5374 7044

simon.schaadt@kpmg.com

Flemming Lind Johansen 

Partner, Moms

Mobil +45 5374 7057

flemming.lind.johansen@kpmg.com

Martin Nielsen 

Partner, Transfer Pricing

Mobil +45 5374 7055

martin.nielsen@kpmg.com

Henrik Lund 

Partner, Transfer Pricing

Mobil +45 5374 7066

henrik.lund@kpmg.com

Jesper Arnø 

Partner, Personskat

Mobil +45 5374 7021

jesper.arno@kpmg.com

27



© 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.

Tax Matters – Quarterly Update Q2 2016

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

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.

28

mailto:DK2-FMtaxnewsletter@kpmg.com
http://bit.ly/1LAcrav
https://www.youtube.com/channel/UC9mS7N5WInslnoIvVRMhz1w

