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I dette nummer af Tax Matters - Quarterly Update bringer vi dig udvalgt nyt fra det forgangne kvartal.

Statsministeren fremlagde i går i sin åbningstale Regeringens forventede lovprogram, som i det store og hele 

svarer til det finanslovsudspil, vi omtalte i sidste uges Tax Matters "Regeringen klar med skatte- og afgiftslettelser 

for 2,4 mia.kr." Herudover indeholder lovprogrammet bl.a. forslag til udvidelse af tonnageskatteloven med en række 

specialskibe samt lovforslag om et nyt og forbedret ejendomsvurderingssystem. Vi følger senere op herpå, når de 

konkrete lovforslag foreligger. 

Ellers har det været en periode, hvor SKAT har været under massivt pres bl.a. som følge af det nu skrottede 

inddrivelsessystem EFI samt SKAT's utilstrækkelige kontrol med refusion af udbytteskatter. Skattedirektører er 

sendt hjem, og Skatteministeren har fornylig præsenteret sin handlingsplan "SKAT ud af krisen".

På lovgivningsfronten har der endnu været forholdsvis stille, men Regeringen har i perioden fået vedtaget den 

tidligere Regerings forslag om ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat og begrænsning af indestående 

på skattekontoen m.v. To lovforslag er sendt i høring nemlig lovforslag om negative renter og lovforslag til 

indførelse af land-for-land rapportering for store multinationale koncerner. Endvidere blev der i forgårs (efter 

redaktionsfristen) sendt lovforslag om justering af erhvervsbeskatningen og tilpasning til EU-retten m.v. i høring. 

Der er tale om en række justeringer, herunder udvidelse af skattefrie datterselskabsaktier, som vi medtager i næste 

udgave af Tax Matters – Quarterly Update.

Perioden har også budt på 4 nye styresignaler om 1) omlægning af regnskabsår 2) subsambeskatningskredse 3) 

aktindsigt i SKAT's interne arbejdsdokumenter og 4) genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende 

opgørelse af anskaffelsessum ved afståelse af selvskabt knowhow.

Endelig er der på momsområdet kommet en spændende dom fra EU-domstolen om holdingselskabers 

momsfradragsret, en dom som giver god anledning til overvejelser om mulig genoptagelse.

Til sidst bringer vi en kort oversigt over "Upcoming events", som du har mulighed for at tilmelde dig.

Rigtig god læselyst!
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Ændring af rentetillæg for afregning af 

selskabsskat og begrænsning af indestående på 

skattekontoen mv. 

Udviklingen på penge- og kapitalmarkederne har 

medført, at der nu er set negative renter for blandt 

andet korte realkreditobligationer og visse 

indlånskonti i bankerne. Med vedtagelsen af L6 er 

der sket en tilpasning af diverse regler, så der tages 

højde herfor.

Baggrund

Forekomsten af lave og negative renter kan efter 

såvel den tidligere som den nuværende regerings 

opfattelse potentielt give nogle virksomheder et 

incitament til, at de vælger at placere overskydende 

likviditet hos SKAT. For at undgå en sådan situation 

er der foretaget en ændring af opkrævningsloven og 

selskabsskatteloven, således at regelgrundlaget 

gøres mere robust over for store rentefald og 

længere perioder med negativ rente på penge- og 

kapitalmarkederne.   

Lovstof

Ændringer

Ændringerne af opkrævningsloven indebærer for det 

første, at der indføres et maksimum for, hvor meget 

virksomhederne kan hæve deres udbetalingsgrænse 

på skattekontoen. Beløbsgrænsen for indeståender 

på skattekontoen fastsættes til DKK 200.000. 

Ændringerne af opkrævningsloven indebærer for det 

andet, at et indestående på skattekontoen op til DKK 

5.000 ikke længere skal forrentes. Endelig indebærer 

ændringerne af opkrævningsloven, at der indføres en 

generel mindstegrænse på DKK 100 for udbetalinger 

af indeståender på skattekontoen. 

Ændringerne af selskabsskatteloven indebærer for 

det første, at der gennemføres en ændring af såvel 

procentsatserne ved restskat og overskydende skat 

som procenttillæggene ved betaling af frivillig 

acontoskat. Formålet er, at gøre satserne mere 

aktuelle og retvisende i forhold til alternative låne- og 

placeringsrenter.  

Restskatteprocenten omlægges, så der tages mere 

direkte afsæt i gennemsnittet af den 

kassekreditrente, der opgøres af Nationalbanken. 

Med ændringen kommer restskatteprocenten i højere 

grad til at afspejle den aktuelle kassekreditrente.

Godtgørelsesprocenten omlægges, så den tager 

udgangspunkt i Nationalbankens indskudsbevisrente 

med tillæg af 0,75 procentpoint. Procenten kommer 

hermed til at afspejle virksomhedernes alternative 

placeringsrente i pengeinstitutter mv. 

Procenttillæggene for frivillig acontoskat omlægges, 

så den som udgangspunkt beregnes på samme 

måde som godtgørelsesprocenten med den 

modifikation, at der foretages en separat korrektion 

for kredittiderne. Ændringerne af selskabs-

skatteloven indebærer for det andet, at der indføres 

en adgang for virksomhederne til at indbetale frivillig 

acontoskat senest 1. februar i året efter indkomståret. 

Formålet er, at gøre det lettere for virksomhederne at 

tilpasse deres acontoskat til den endelige 

indkomstskat. Ved indbetaling af frivillig acontoskat 

efter 20. november i indkomståret og senest 1. 

februar i året efter indkomståret skal der betales et 

tillæg baseret på restskatteprocenten. 
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Lovstof

Ændringerne af selskabsskatteloven indebærer for 

det tredje, at der ved beregning af godtgørelse for 

overskydende skat ikke skal beregnes godtgørelse, i 

det omfang den overskydende skat modsvares af en 

frivillig indbetaling af acontoskat, der er sket efter 20. 

november i indkomståret, men senest 1. februar i året 

efter indkomståret.

Ændringerne af selskabsskatteloven indebærer for 

det fjerde, at der indføres en negativ forrentning af for 

meget angivet og indbetalt frivillig acontoskat, som 

tilbagebetales inden den endelige afregning i 

november året efter indkomståret, og som vedrører 

perioder, hvor Nationalbankens indskudsbevisrente 

med tillæg af 0,2 procentpoint er mindre end nul.
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Ikrafttræden

Loven træder i kraft 1. september 2015, men 

ændringerne af selskabsskatteloven har dog som 

udgangspunkt virkning fra og med indkomståret 

2015.

I forhold til de gennemførte ændringer af satserne i 

acontoskattesystemet er der principielt tale om 

lovgivning med tilbagevirkende kraft. Der er derfor 

indført en række overgangsregler for at sikre, at 

virksomhederne ikke får negative konsekvenser 

heraf.   

KONTAKT
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6. Investeringsinstitutter med minimumsbeskatning 

vil have fradrag for negative renter ved 

opgørelsen af minimumsindkomsten på lige fod 

med tab, som instituttet har ved salg af 

fordringer.

7. Skattekontrolloven ændres således, at det klart 

fremgår, at pengeinstitutter mv. skal indberette 

både positive og negative renter på gæld og 

fordringer. For obligationslån med rentegulv på 

‘0’ skal overkurs som beskrevet indberettes 

fordelt over låneperioden efter nærmere regler.

8. Rentesatsen for overskydende og skyldig 

pensionsafkastskat ændres for bedre at afspejle 

pensionsinstitutternes alternative låne- og 

placeringsrente. Desuden ændres tidspunktet for 

forrentningens påbegyndelse i tilfælde af 

ansættelsesændringer med henblik på at ensarte 

renteberegningsreglerne.

9. Det fastslås, at pensionsinstitutternes forrentning 

af uudnyttet negativ skat ikke kan blive negativ.

De fleste af ændringerne vil ifølge udkastet til 

lovforslag træde i kraft 1. januar 2016. Enkelte 

ændringer, der anses udelukkende at være til 

skatteyders fordel, vil dog have tilbagevirkende kraft 

for 2015.

Lovforslag om negative renter

SKAT har tidligere i år udsendt et styresignal om den 

skattemæssige behandling af negative renter, idet 

skattelovgivningen ikke indeholdt regler herom. 

Styresignalet fastslår, at negative renter ifølge 

statsskatteloven ligestilles med positive renter. 

Der er nu lovudkast i høring, som dels lovfæster 

indholdet af Styresignalet, men også indeholder 

ændringer i andre dele af skattelovgivningen 

vedrørende den skattemæssige behandling af negative 

renter, herunder vedrørende indberetning. Den 

gældende skatteretlige rentedefinition ændres ikke som 

følge af lovforslaget.

Indhold af udkastet til lovforslaget

1. Statsskatteloven ændres, så det fremgår at også 

negative renter omfattes af den skattemæssige 

rentedefinition.  

2. I ligningslovens bestemmelse om 

renteperiodisering præciseres, at den omfatter 

både renteindtægter og renteudgifter baseret på 

såvel positiv som negativ rente.

3. Det præciseres, at rentelignende betalinger på 

ansvarlig kapital mv. inden for den finansielle 

sektor også omfatter eventuel negativ rente.

4. Det foreslås at udvide bestemmelsen om 

skattepligt henholdsvis fradragsret for 

vedhængende renter ved overdragelse af en 

rentebærende fordring til at omfatte såvel 

overdragelse af fordringer som gæld, og uanset om 

renten er positiv eller negativ. Desuden foreslås 

det, at bestemmelsen også skal omfatte provisioner 

mv., som således skal behandles ligesom 

vedhængende renter.

5. For obligationslån udstedt af realkreditinstitutter 

mv., hvor der fastsættes et rentegulv på ‘0’, og hvor 

lånet udbetales til overkurs, vil overkursbeløbet, i 

stedet for at skulle beskattes ved låneoptagelsen, 

fordeles over låneperioden, svarende til at 

overkursen udgjorde en fast negativ rente på lånet. 

Indberetningen af overkursen vil ske i 

overensstemmelse med denne periodisering. I de 

tilfælde, hvor der ikke er sket indberetning på lånet, 

fx ved lån optaget i udlandet, kan låntager ved 

indgivelse af sin selvangivelse vælge, at 

beskatning af overkursbeløbet skal ske ved 

låneoptagelsen frem for periodiseret svarende til 

negativ rente. 

Lovstof
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Omlægning af indkomstår som følge af 

brancheændring i datterselskab 

I det andet eksempel er spørgsmålet, om et 

administrationsselskab i en sambeskatning uden at 

indhente tilladelse fra SKAT kan omlægge 

koncernens indkomstår under henvisning til en 

brancheændring i et datterselskab? Efter SKATs

opfattelse er dette principielt muligt og vil blandt 

andet være aktuelt i sådanne situationer, hvor 

koncernens primære aktiviteter ligger i det 

pågældende datterselskab. 

Er der også placeret drift i administrationsselskabet 

– og driften i datterselskabet er af underordnet 

karakter i forhold til driften i 

administrationsselskabet – vil det dog efter SKATs 

opfattelse bero på en konkret vurdering, om fx en 

brancheændring i et datterselskab kan begrunde, at 

administrationsselskabet kan omlægge sit 

indkomstår uden tilladelse. 

Omlægning af indkomstår som følge af andre 

forhold i datterselskab

Det tredje og sidste eksempel vedrører en situation, 

hvor der anmodes om tilladelse fra SKAT til 

omlægning af administrationsselskabets  

indkomstår under henvisning til andre forhold i 

datterselskabet. Efter SKATs opfattelse kan 

administrationsselskabet godt søge om tilladelse til 

at ændre sit indkomstår, selvom dette er begrundet 

i "andre forhold" i et datterselskab. 

Indholdet af styresignalet vil blive indarbejdet i Den 

juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.D.2.1.2, 

hvorefter styresignalet anses for ophævet.

Nyt styresignal om omlægning af indkomstår 

Den 12. august 2015 udsendte SKAT et nyt 

styresignal om omlægning af indkomstår (SKM 

2015.532). Styresignalet indeholder SKATs vurdering 

af, hvorvidt 1) der kan ske forlængelse af et nystiftet 

selskabs indkomstår, 2) der kan ske omlægning af 

indkomstår som følge af brancheændring i et 

datterselskab og 3) der kan opnås tilladelse fra SKAT 

til omlægning af indkomstår som følge af andre 

forhold i et datterselskab 

I forbindelse med udviklingen af TastSelv har SKAT 

konstateret forskellige situationer, der ikke tidligere 

har været fuldt ud beskrevet i Den juridiske 

vejledning. På denne baggrund har SKAT blandt 

andet foretaget en vurdering af, hvorvidt det er muligt 

at forlænge eller omlægge indkomståret i tre tænkte 

situationer. 

Forlængelse af nystiftet selskabs indkomstår 

I det første eksempel er et nystiftet selskab stiftet 

med regnskabsperioden 1. juli 2015 til 31. december 

2015. Det første indkomstår er således indkomståret 

2015. Spørgsmålet er herefter, hvorvidt det er muligt 

at forlænge selskabets første indkomstår til fx 30. juni 

2016, så det første indkomstår bliver 2016 i stedet for 

2015? Efter SKATs opfattelse kan det første 

indkomstår godt (inden for de gældende frister) 

forlænges til fx 30. juni 2016, således at det første 

indkomstår i stedet bliver indkomståret 2016, og 

selskabets første indkomstår derved udskydes. SKAT 

henviser i den forbindelse til, at et selskabs første 

indkomstperiode kan udgøre op til 18 måneder, jf. 

selskabsskattelovens § 4, stk. 2, og at den skitserede 

forlængelse ikke fører til, at indkomstårets længde 

overstiger 18 måneder. SKAT præciserer i samme 

ombæring, at reglerne vedrørende omlægning af 

indkomstår efter deres opfattelse ikke gælder for 

nystiftede selskaber. 
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Det er herudover også en betingelse, at 

selskaberne har været sambeskattede før 

overdragelsen, og at sambeskatningen ikke har 

været afbrudt efterfølgende.

Styresignalet vil blive indarbejdet i Den juridiske 

vejledning 2016-1, afsnit C.D.3.1.4.3, hvorefter det 

anses for ophævet. 

Vi er som udgangspunkt enige i den fortolkning, 

som SKAT har anlagt, men er omvendt ikke 

bekendt med konkrete situationer, hvor 

spørgsmålet har været til diskussion. Koncerner, 

der måtte være blevet nægtet adgang til 

subsambeskatning under henvisning til, at 

overdragelserne er sket ved forskellige 

dispositioner, vil dog som følge af styresignalet 

have gode muligheder for genoptagelse af 

selvangivelsen for de berørte indkomstår. 

Nyt styresignal om subsambeskatningskredse 

Den 12. august 2015 udsendte SKAT et nyt 

styresignal om subsambeskatningskredse (SKM 

2015.535). Styresignalet indeholder SKATs vurdering 

af, hvorvidt to datterselskaber udgør en 

subsambeskatningskreds i en ny koncern, når 

datterselskaberne overføres til den nye koncern på 

baggrund af forskellige dispositioner.

Det følger af selskabsskattelovens § 31 og 

administrativ praksis, herunder Den juridiske 

vejledning, at sambeskatningsreglerne giver 

mulighed for en såkaldt subsambeskatning. En 

subsambeskatning kan eksempelvis opstå, såfremt 

en fond omfattet af fondsbeskatningsloven 

overdrager to sambeskattede datterselskaber til en 

ekstern køber. Et underskud i det ene datterselskab, 

der er opstået før overdragelsen, vil således kunne 

anvendes til modregning i overskud i det andet 

datterselskab.

I forbindelse med udviklingen af TastSelv har SKAT 

imidlertid konstateret forskellige situationer, der ikke 

tidligere har været fuldt ud beskrevet i Den juridiske 

vejledning. 

En af disse situationer vedrører muligheden for 

subsambeskatning, når datterselskaberne overføres 

til den nye koncern på baggrund af forskellige 

dispositioner. I styresignalet illustrerer SKAT dette 

med et eksempel, hvor et moderselskab (A) 

grenspaltes ind i moderselskabet (X) for en anden 

koncern, og hvor det ene af A's datterselskaber (B) 

følger med som en del af den udspaltede gren. 

Samme dag overdrages A's andet datterselskab (C) 

også til X. X erhverver således kontrollen over C på 

den samme dato, fra hvilken grenspaltningen af A har 

skattemæssig virkning i relation til B, dvs. på den 

dato, hvor grenspaltningen vedtages. 

Efter SKATs opfattelse udgør selskaberne B og C en 

subsambeskatningskreds, uanset at overdragelsen til 

den nye koncern sker i to forskellige transaktioner. 

Det er dog efter SKATs opfattelse en forudsætning 

for bevarelse af subsambeskatningen mellem B og C, 

at aftalen om overdragelse af aktierne i C 

gennemføres med overgang af kontrol fra A til X 

samme dag som grenspaltningen vedtages 

selskabsretligt (et samtidighedskrav). 

Andet
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Det kan fx være udkast til notater eller lignende, 

som drøftes mellem medarbejderne i 

forretningsområdet for at afklare 

forretningsområdets holdning til en faglig 

problemstilling.

Dog er det i særlige tilfælde muligt for både parter 

og andre at få aktindsigt i udvalgte oplysninger i 

interne arbejdsdokumenter, selvom retten til 

aktindsigt som udgangspunkt ikke omfatter de 

pågældende dokumenter.  

Aktindsigt i interne arbejdsdokumenter, der 

udveksles mellem SKAT og Skatteministeriet 

departement, Skatteankestyrelsen og 

Spillemyndigheden

Udveksles et internt arbejdsdokument mellem 

SKAT og departementet, mister dokumentet efter 

SKATs opfattelse sin interne karakter. Dog anses 

såkaldte ministerbetjeningsdokumenter fortsat for 

interne, hvis de ikke er afgivet til udenforstående. 

Tilsvarende gælder for interne dokumenter, der 

udveksles mellem SKAT og de to styrelser –
Spillemyndigheden og Skatteankestyrelsen.

Udveksles derimod et internt dokument mellem 

SKAT og Skatteankestyrelsen i forbindelse med en 

klage, sker udvekslingen af retlige grunde, hvorfor 

det efter SKATs opfattelse ikke mister sin interne 

karakter. SKAT bemærker endvidere, at udtalelser, 

som SKAT sender til Skatteankestyrelsen, ikke 

anses for interne dokumenter.

Styresignalet vil blive indarbejdet i Den juridiske 

vejledning og bortfalder herefter 1. februar 2016.

Nyt styresignal om aktindsigt i SKATs interne 

arbejdsdokumenter

Den 5. august 2015 udsendte SKAT et nyt 

styresignal (SKM 2015.525) om aktindsigt i interne 

arbejdsdokumenter 

Med virkning fra 1. januar 2013 blev Skatteministeriet 

opdelt i Skatteministeriets departement og SKAT. I 

umiddelbar forlængelse heraf blev den 

organisatoriske struktur i SKAT ændret, og SKAT 

blev i den forbindelse opdelt i 6 forskellige 

forretningsområder (Indsats, Inddrivelse, 

Kundeservice, IT, Økonomi samt HR og Stab). 

SKAT har som følge af de organisatoriske ændringer 

fundet det relevant at præcisere retningslinjerne for 

behandling af anmodninger om aktindsigt i interne 

arbejdsdokumenter. Ved interne arbejdsdokumenter 

forstås i denne henseende dokumenter, der er 

udarbejdet af en myndighed til eget brug, dvs. at de  

ikke er afgivet til udenforstående. Der kan 

eksempelvis være tale om brevveksling – både på 

papir og e-mail – mellem forskellige enheder inden for 

samme myndighed. 

Parters anmodning om aktindsigt i egen sag 

behandles efter forvaltningsloven, mens øvrige 

anmodninger om aktindsigt, herunder fra pressen, 

behandles efter offentlighedsloven. Det følger af 

begge love, at retten til aktindsigt som udgangspunkt 

ikke omfatter en myndigheds interne 

arbejdsdokumenter. Trods dette udgangspunkt har 

SKAT dog alligevel i visse situationer valgt at give 

parter mulighed for aktindsigt i interne 

arbejdsdokumenter. 

Aktindsigt i interne arbejdsdokumenter, der 

udveksles internt hos SKAT  

SKAT har blandt andet valgt at give parter 

"meraktindsigt" i dokumenter, der udveksles mellem 

to forretningsområder i SKAT. SKAT giver endvidere 

"meraktindsigt" i dokumenter, der udveksles mellem 

Juridisk Administration og Jura, da disse hører under 

samme forretningsområde (HR og Stab). Bortset fra 

interne dokumenter, der udveksles mellem Juridisk 

Administration og Jura, anses interne dokumenter, 

der udveksles inden for ét forretningsområde (fx 

Indsats) for interne dokumenter, som er undtaget fra 

aktindsigt. 
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Skatterådets afgørelse indebærer, at det generelle 

udsagn i Den juridiske vejledning ikke er helt 

dækkende, hvorfor SKAT har fundet det påkrævet 

at udstede et styresignal om genoptagelse. Det 

betones dog samtidig udtrykkeligt i styresignalet, at 

det må dog bero på en konkret vurdering, hvorvidt 

en udgift, der er afholdt uden at være fratrukket 

efter ligningslovens § 8 B, stk. 1, kan indgå som 

anskaffelsessum i forbindelse med 

avanceopgørelsen efter afskrivningslovens § 40, 

stk. 6, jf. stk. 2, herunder især om udgiften kan 

anses for afholdt med det formål og den hensigt at 

frembringe den pågældende knowhow. Det betones 

endvidere, at den skattepligtige må kunne 

dokumentere, at udgiften er afholdt, samt kunne 

påvise sammenhængen med den senere afståede 

knowhow. Ligeledes må den skattepligtige kunne 

godtgøre, at udgiften ikke tidligere er fratrukket eller 

afskrevet.

Anmodning om genoptagelse skal fremsættes 

senest 1. maj i det 4. år efter udløbet af det 

pågældende indkomstår, hvori afståelsen af 

knowhow har fundet sted. For kontrollerede 

transaktioner udløber genoptagelsesfristen først i 

det sjette år efter indkomstårets udløb.

Den ændrede praksis, som er indeholdt i 

styresignalet vil blive indarbejdet i Den juridiske 

vejledning, hvorefter styresignalet ophæves. 

Nyt styresignal om genoptagelse som følge af 

praksisændring vedrørende opgørelse af 

anskaffelsessum ved afståelse af selvskabt 

knowhow 

Den 10. august 2015 udsendte SKAT et nyt 

styresignal om genoptagelse som følge af 

praksisændring vedrørende opgørelse af 

anskaffelsessum ved afståelse af selvskabt 

knowhow. Baggrunden for praksisændringen er, at 

Skatterådet i et bindende svar har tiltrådt, at visse 

udgifter kan fratrækkes som anskaffelsessum i 

forbindelse med afståelse af selvskabt knowhow

Det fremgår af Den juridiske vejledning, 2015-1, 

afsnit C.C.6.5, i relation til avanceopgørelsen efter 

afskrivningslovens § 40, stk. 6, jf. stk. 2, at hvis 

oparbejdet knowhow, der er skabt af afhænderen 

selv, bliver afstået, skal fortjenesten i forbindelse med 

afståelsen opgøres som et beløb svarende til den 

kontantomregnede afståelsessum, da 

anskaffelsessummen vil være 0 kr.

Ved bindende svar af 24. marts 2015 (SKM2015.281) 

har Skatterådet imidlertid fundet, at visse udgifter til 

forsøgs- og forskningsvirksomhed under visse 

forudsætninger kunne fratrækkes som 

anskaffelsessum i forbindelse med opgørelsen af 

avancen ved afståelse af knowhow. I den konkrete 

sag var der tale om udgifter, der var omfattet af 

ligningslovens § 8 B, stk. 1, hvorefter visse udgifter til 

forsøgs- og forskningsvirksomhed efter den 

skattepligtiges valg enten kan fradrages fuldt ud i det 

indkomstår, hvori de er afholdt, eller afskrives med 

lige store beløb over dette og de følgende fire 

indkomstår. I den konkrete sag var denne fradragsret 

efter ligningslovens § 8 B, stk. 1, imidlertid ikke 

udnyttet fuldt ud. Skatterådet anerkendte ved 

afgørelsen, at de afholdte udgifter ville kunne anses 

for afholdt med henblik på at opnå den særlige viden 

og erkendelse af økonomisk værdi, der kendetegner 

knowhow, og at det kan anses for selve formålet med 

udgiftsafholdelsen at opnå denne viden. Efter 

Skatterådets opfattelse må det bero på en konkret 

ligningsmæssig vurdering, om den enkelte udgift kan 

indgå i forbindelse med opgørelse af 

anskaffelsessummen. Der skal herved blandt andet 

tages hensyn til, at alene udgifter, hvis afholdelse 

konkret har medført knowhow, kan indgå ved 

opgørelse af anskaffelsessummen i forbindelse med 

en efterfølgende afhændelse af den pågældende 

knowhow.
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Inddrivelsesområdet:

 SKAT tilføres flere ressourcer for på kort sigt 
at kunne løfte inddrivelsesopgaven manuelt. 
Det digitale inddrivelsessystem, EFI, lukkes 
gradvist og kontrolleret, og i stedet oprettes 
SKATs Midlertidige Inddrivelse (SMI).

 Samtidig oprettes programenheden –
ImplementeringsCenter for Inddrivelse (ICI) 
– i Skatteministeriet. Centeret skal i et tæt 
samarbejde med bl.a. SKAT og eksterne 
eksperter udvikle et helt nyt 
inddrivelsessystem, som skal være klar i 
2019. Enheden skal udarbejde forslag til 
forenkling af inddrivelseslovgivningen, 
således at denne bliver lettere at 
administrere. Herudover udarbejdes forslag 
til ny lovgivning, som standser forældelse af 
fordringer under inddrivelse i tre år. Endelig 
skal der gennemføres lovgivning, der 
muliggør afskrivning i videre omfang, idet det 
vurderes, at der vil skulle afskrives et større 
antal restancer med en samlet kursværdi på 
et anseeligt milliardbeløb.

 Det skal endvidere afdækkes og afgrænses, 
i hvilket omfang der skal ske genoptagelse, 
om SKAT kan udsøge de skyldnere, der har 
været udsat for uretmæssig inddrivelse, og i 
hvilket omfang der kan ske modregning i 
forbindelse med genoptagelse.

SKAT ud af krisen!

Den 25. september 2015 præsenterede 

Skatteministeren sin handlingsplan (SKAT ud af 

krisen) for, hvordan SKATs aktuelle problemer og 

fremtidige udfordringer håndteres bedst muligt 

SKAT står efter mange års forandringer over for en 

række grundlæggende udfordringer og har samtidig 

været ramt af en række alvorlige enkeltsager – senest 

svindelsagen om refusion af udbytteskat til 

udenlandske investorer og det fejlbehæftede IT-

system EFI. Dette er baggrunden for, at regeringen 

ønsker en samlet handlingsplan for SKAT, som både 

adresserer de aktuelle problemer på udbytte- og 

inddrivelsesområdet og samtidig giver en række svar 

på, hvordan SKAT kan styrkes i forhold til at håndtere 

udfordringerne på længere sigt.

Hovedlinjerne i handlingsplanen er:

Svindel med udbytterefusioner:

 Alle udbetalinger vedrørende refusion af 

udbytteskat samles i en ny afdeling i SKAT 

Kundeservice, som styrkes med i alt 30 nye 

årsværk. Afdelingen skal både behandle nye 

anmodninger samt de eksisterende 

anmodninger, som blev sat i bero i forbindelse 

med anmeldelsen til SØIK.

 Der oprettes en ny særlig taskforce med fokus 

på kontrol af udbytteskat, ligesom der 

nedsættes en tværfaglig og tværministeriel 

arbejdsgruppe på udbytteområdet, som skal se 

på, om lovgivningen på området er tilstrækkelig. 

Den nye taskforce skal også undersøge 

pengeinstitutternes ageren på området, idet der 

er tegnet et billede af, at nogle pengeinstitutter 

tilsyneladende ikke har fortolket skattereglerne 

om aktieudlån korrekt.

 En ny overvågnings- og analyseenhed vil 

fremover overvåge alle typer af udbetalinger i 

SKAT, ligesom der etableres en ny Antisvindel-

enhed målrettet international svindel og 

kriminalitet på skatteområdet.
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På trods af at indeholdelsesforpligtelsen for den 
danske hvervgiver fremadrettet vil være uafhængig 
af den udenlandske arbejdstagers 
skattepligtsstatus, vil denne stadig have indflydelse 
på den danske hvervgivers praktiske håndtering af 
indeholdelsesforpligtelsen. Det sker som 
konsekvens af, at den procentsats, som der skal 
indeholdes A-skat efter er forskellig, alt afhængig af 
den konkrete bestemmelse, som den udenlandske 
arbejdstager bliver skattepligtig på baggrund af.

De forskellige indeholdelsessatser kan ydermere 
bevirke problemstillinger i tilfælde af, at den 
udenlandske arbejdsstagers skattepligtsstatus 
ændrer sig under dennes ophold i Danmark. 
Ændring i skattepligtstatus vil indebære, at den 
danske hvervgiver vil være forpligtet til at indeholde 
A-skat på baggrund af en anden procentsats end 
hidtil. Derudover vil selve håndteringen af 
indberetningen for den danske hvervgiver ændre 
sig i kombination med, at der sker skift i 
skattepligtstatus. Hvis der er indeholdt for lidt skat, 
hæfter den danske hvervgiver for den manglende 
indeholdte skat.  

Ikrafttræden

Den nye kildeskattebekendtgørelse nr. 499 af 
24/04/2015 træder i kraft 1. september 2015.

Indeholdelsesforpligtelsen for den danske 

hvervgiver udvides i relation til arbejdsudleje pr. 

1. september 2015

Baggrund

En dansk hvervgiver, der benytter sig af udenlandsk 

arbejdskraft, har indtil nu udelukkende været 

forpligtet til at indeholde A-skat og AM-bidrag, hvis 

den udenlandske arbejdstager blev skattepligtig efter 

den særlige arbejdsudlejebestemmelse i 

kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3. Hidtil har den 

danske hvervgiver i denne situation skullet indeholde 

AM-bidrag (8 %) og A-skat (bruttoskat på 30%). Hvis 

den udenlandske arbejdstager i en arbejdsudleje 

situation indledningsvis eller i løbet af sit ophold i 

Danmark blev skattepligtig efter en anden 

bestemmelse i kildeskatteloven, har der som 

udgangspunkt ikke eksisteret nogen 

indeholdelsesforpligtelse for den danske hvervgiver.  

Ændringer

Det gældende regelsæt i kildeskattebekendtgørelsen 

er pr. 1. september 2015 ændret således, at den 

danske hvervgiver i arbejdsudlejesituationer nu er 

indeholdelsespligtig af AM-bidrag og A-skat, uanset 

om den udenlandske arbejdstager bliver fuld 

skattepligtig efter kildeskattelovens § 1 eller 

begrænset skattepligtig efter kildeskattelovens § 2, 

stk. 1, nr. 1, jf. § 2, stk. 9 (ophold i en eller flere 

perioder, der tilsammen overstiger mere end 183 

dage i en 12 måneders periode) eller 

kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3 

(arbejdsudlejebestemmelsen). Fremadrettet vil det 

alene være afgørende for indeholdelsesforpligtelsen, 

om den udenlandske arbejdstager er stillet til 

rådighed for at udføre arbejde her i landet af en 

virksomhed, der ikke har hjemting her i landet. Som 

følge af regelændringen vil den udenlandske 

arbejdstagers skattepligtstatus være underordnet, 

hvorfor den afgørende omstændighed nu bliver, 

hvorledes den udenlandske arbejdstager kan anses 

som arbejdsudlejet til den danske hvervgiver. 
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Country-by-Country Reporting

On 18 September 2015, the Danish Minister for 

Taxation introduced a draft bill to amend the Danish 

Tax Control Act to strengthen the Danish transfer 

pricing documentation requirements and to include 

country-by-country ("CbC") reporting. The bill 

proposes that the ultimate parent company of a 

multinational group that is tax resident in Denmark will 

be subject to submit CbC reporting if the consolidated 

turnover exceeds DKK 5.6 billion. However, a foreign 

group company that is tax resident in Denmark without 

being the ultimate parent company of the multinational 

group may also be required to submit a CbC report if 

certain conditions are met.

Three-tiered OECD approach

The guidance on transfer pricing documentation and 

country-by-country reporting (BEPS Action 13) 

focuses on increasing the transparency of controlled 

transactions towards the tax authorities and aims at 

securing that profits of multinational enterprises are 

taxed at the place of the economic activity and value 

creation. BEPS Action 13 focuses on a three-tiered 

approach for the documentation of controlled 

transactions with a master file, a local file and a CbC

report: 

• The master file provides an overview of the 

group, including general information for all of 

the related entities in the group. 

• The local file provides detailed information 

regarding the local entity and its controlled 

transactions.

• The CbC reporting provides an overview of the 

allocation of income, taxes paid and 

identification of the economic activities in the 

different parts of the group.

Proposed amendments 

The Danish draft bill is generally in line with the CbC

reporting implementation package issued by the 

OECD in June 2015. The proposed structure and 

requirements of the new documentation standards are 

very similar to the current transfer pricing requirements 

in Denmark. However, additional requirements are 

expected to be introduced in relation to tax rulings, 

intangible assets and financing activities. The 

implementation of the new requirements is proposed 

through an amendment to the Danish Executive Order 

on documentation for pricing of controlled 

transactions. 

The new requirements will be based on the three-

tiered approach from the OECD and thereby 

introduces the master file and local file for all groups, 

i.e. also groups that are not required to submit CbC

reports. The final legislation will apply to income 

years beginning on 1 January 2016 or later. 

Furthermore, it should be noted that, previously, any 

amendments to the Executive Order on 

documentation for pricing of controlled transactions 

were subject to approval by the Danish Tax Council 

(Skatterådet). However, the draft bill proposes that 

this element be removed. 

Country-by-Country reporting

With respect to CbC reporting, it is proposed that 

Danish multinational groups with a consolidated 

turnover of at least DKK 5.6 billion are obliged to file 

a CbC report. The CbC report will be made available 

to all countries where the group operates (i.e. through 

its subsidiaries and/or permanent establishments) 

and must be submitted no later than 12 months after 

the income year. If the ultimate parent company of 

the group is tax resident in Denmark, the CbC report 

must be submitted to the Danish tax authorities. 

Furthermore, a foreign group company that is tax 

resident in Denmark without being the ultimate parent 

company of a multinational group may also be 

required to submit a CbC report if the following 

conditions are met: 

• If the ultimate parent company in the group is 

not obliged to file a CbC report in the 

jurisdiction where it is resident; or

• If there are no automatic exchange of 

information of the CbC report between the 

competent authorities in Denmark and the 

jurisdiction where the ultimate parent company 

is resident; or

• If there is a "systematic failure" regarding the 

jurisdiction where the ultimate parent company 

is resident and the Danish Tax Authorities 

have provided information thereof to the 

Danish group company. The draft bill states 

that "systematic failure" means that there is an 

agreement between Denmark and the other 

jurisdiction, but that the other jurisdiction has 

suspended the automatic exchange of 

information in breach of the agreement or 

otherwise repeatedly failed to provide CbC

reports to Denmark.
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Lovstof

Besides Denmark, the implementation of BEPS Action 13 is being proposed in a number of countries worldwide as shown 

in the table below. This indicates a change of the transfer pricing documentation requirements in these countries, which 

may increase transparency as a result of the BEPS project. Publications on BEPS Action 13 are illustrated on the timeline 

below:

30-01-2014

Discussion draft on 

documentation and 

CbC reporting.

16-09-2014

Revised guidance 

including master file 

and local file.

06-02-2015

Guidance on imple-

mentation of transfer 

pricing documentation 

and CbC reporting.

08-06-2015

CbC reporting 

implementation 

package (model 

legislation).

05-10-2015

Final BEPS reports 

published.

Country Proposed amendments

Australia
On 16 September 2015, Australia introduced a CbC bill as part of a large package of legislation. The bill includes
CbC, master file and local file requirements and penalty provisions. The Australian Government aims at the 
enactment of the provisions before the end of 2015.

Canada The Canadian Government has stated that it intends to adopt CbC reporting.

Germany
Germany intends to adopt CbC reporting without changing the OECD template. It is likely that this will require the 
use of the CbC reporting template for Germany-based companies. The use of the reporting template is likely to start 
in 2017 for the year ending on 31 December 2016.

Mexico
On 8 September 2015, Mexico presented an economic package that included a proposal for CbC reporting. The 
proposal is generally in line with the three-tiered OECD approach and BEPS Action 13.

Netherlands

On 15 September 2015, the Dutch Government introduced the incorporation of CbC reporting and additional 
transfer pricing requirements into Dutch corporate tax law. The proposed legislation is generally in line with the 
implementation package issued by the OECD in June 2015. According to the proposal, the first CbC reports must 
be filed in 2017. 

South Korea
South Korea will adopt the new documentation guidance from the OECD in two stages. In 2016, the first new 
documentation requirements will be adopted and, at a later date, CbC reporting will be implemented. 

Spain
Multinational enterprises will be subject to stricter reporting requirements, including CbC reporting, from 2017. The 
first report must be submitted by 31 December 2017 on the basis of the income year 2016.

United

Kingdom

United Kingdom has published draft legislation that would require multinational enterprises to submit the CbC report 
to HM Revenue & Customs.

United States
According to a US official, the United States plan to implement CbC reporting that would require companies to file 
their first template by 31 December 2017.
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Genoptagelse – Har I moms til gode hos SKAT?

Mens vi venter på SKATs styresignal, anbefaler vi, at 

aktive holdingselskaber, der tidligere har taget delvist 

eller ingen fradrag for moms af general- og 

transaktionsomkostninger i overensstemmelse med 

SKATs hidtidige praksis, overvejer om dommen giver 

mulighed for fuld momsfradragsret for de afholdte 

omkostninger. Dette med henblik på at anmode om 

genoptagelse af købsmomsen. Efter de almindelige 

regler kan der anmodes om genoptagelse for en 

periode på 3 år, men vi kan ikke afvise, at SKAT vil 

åbne mulighed for yderligere genoptagelse. 

Vi drøfter naturligvis gerne dommens betydning og 

mulighederne for genoptagelse med jer. 

Fremtidige køb hos datterselskaber

Ud over ovenstående bør holdingselskaber, der 

planlægger at opkøbe nye datterselskaber, overveje at 

etablere en struktur, der gør det muligt for 

holdingselskabet at levere momspligtige 

administrationsydelser til datterselskabet. I så fald vil 

holdingselskabet umiddelbart kunne opnå fuld 

momsfradragsret for omkostninger afholdt i forbindelse 

med købet af datterselskabet. Det er endnu uvist, 

hvilke krav SKAT vil stille til omfanget mv. af 

leverancerne, men vi vil løbende være i dialog med 

SKAT med henblik på at fastlægge kravene til den 

økonomiske realitet i strukturen. 

Kontakt os endelig, hvis I står over for fremtidige 

opkøb, således at vi kan drøfte jeres muligheder for at 

opnå momsfradragsret.

Fuld momsfradragsret for holdingselskaber?
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EU-Domstolen har i sommer fastslået, at der i visse 
tilfælde kan være fuldt momsfradragsret for omkostninger 
afholdt i aktive holdingselskaber, herunder 
holdingselskaber, der leverer momspligtige ydelser. Vi 
mener, at dommen betyder, at SKAT umiddelbart er 
nødsaget til at ændre på nugældende praksis, således at 
danske holdingselskaber i videre omfang får adgang til 
momsfradrag.

Momsfradragsret for holdingselskaber

Ifølge dommen fra EU-Domstolen har aktive 

holdingselskaber ret til momsfradrag af alle 

omkostninger, der knytter sig til erhvervelsen af et 

datterselskab, herunder bl.a. rådgiveromkostninger, 

og således ikke alene for moms af omkostningerne, 

der knytter sig til administrationen af datterselskaber, 

som p.t. er tilfældet efter dansk praksis. For at kunne 

få adgang til momsfradrag af rådgiveromkostninger 

og lignende skal holdingselskabet imidlertid allerede 

på tidspunktet for eller efter erhvervelsen af 

datterselskabet have til hensigt at levere 

momspligtige administrationsydelser eller 

konsulentydelser eller lignende. 

Hvis et holdingselskab alene leverer momspligtige 

ydelser til enkelte ud af flere datterselskaber, har 

holdingselskabet kun momsfradragsret for 

omkostninger, der kan allokeres til de 

datterselskaber, det leverer momspligtige ydelser 

til. 

SKAT har endnu ikke kommenteret EU-Domstolens 

afgørelse, men vi forventer, at SKAT vil udsende et 

udkast til styresignal inden for de kommende uger. 

Styresignalet vil umiddelbart indeholde henholdsvis 

en beskrivelse af ny dansk praksis samt af 

mulighederne for genoptagelse.  

Bemærk, at praksis for passive holdingselskaber, 

herunder holdingselskaber, som ikke leverer 

administrationsydelser mv. til datterselskaber, ikke 

ændres som følge af dommen fra EU-Domstolen.
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Indirect Tax

Grundlæggende moms for pengeinstitutter

Kurset i grundlæggende moms for pengeinstitutter er for 

dig, der til dagligt håndterer moms og lønsumsafgift i 

banker og pengeinstitutter, og som ønsker en grundig 

gennemgang af de særlige regler, der gør sig gældende 

for banker og pengeinstitutter på området.

Tid og sted: 

28. oktober – KPMG Acor Tax, Hellerup

29. oktober – KPMG Acor Tax, Aarhus

Kursus for momsprocesser

Kurset i momsprocesser henvender sig til bogholdere, 

controllere mv. som til dagligt håndterer moms i relation til 

indkøb af varer og ydelser fra både danske og 

udenlandske leverandører. Kurset vil klæde dig på til 

proaktivt at kunne risikostyre indkøbsfunktionen fra et 

momsmæssigt perspektiv.

Tid og sted: 

16. november – KPMG Acor Tax, Hellerup

17. november – KPMG Acor Tax, Aarhus

Moms og afgift for kreditorbogholderiet

Kurset i moms og afgift for kreditorbogholderiet er for dig, 

der til dagligt arbejder med moms og energiafgifter. Du vil 

blive opdateret på nyeste regler, praksis og trends på 

området og blive klædt på til at håndtere moms og afgifter i 

din virksomhed eller koncern.

Tid og sted: 

23. november og 3. december – KPMG Acor Tax, Hellerup

26. november og 9. december – KPMG Acor Tax, Aarhus

Transfer Pricing

BEPS Seminar

Seminaret fokuserer på indholdet af de endelige transfer 

pricing-relevante BEPS-rapporter og er for dig, der 

arbejder med transfer pricing. På seminaret vil du blive 

opdateret på de nyeste BEPS-rapporter samt få 

muligheden for at drøfte disse i et forum med andre 

transfer pricing-interesserede.

Tid og sted: 

19. oktober – KPMG Acor Tax, Hellerup

20. oktober – KPMG Acor Tax, Aarhus

Country Update 

India

Bliv opdateret på udviklingen indenfor skatte- og transfer 

pricing området i Indien. Denne dag vil Anish Mehta og 

Munjal Almoula, begge partnere i KPMG Indien, bringe dig 

up-to-date på tendenser og udviklinger indenfor skat og 

transfer pricing i Indien. Efter seminaret vil din virksomhed 

ligeledes have mulighed for at holde møde med KPMG 

Indien. 

Tid og sted: 

23. november – KPMG Acor Tax, Hellerup

24. november – KPMG Acor Tax, Aarhus
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