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Med indgangen til det nye år er det samtidig blevet tid til et nyt nummer af 

Tax Matters – Quarterly Update.

En af de vigtige nyheder er den selskabsskattepakke, som EU-Kommissionen 

fremsatte den 25. oktober 2016, og som blandt andet indeholder en 

genfremsættelse – om end i modificeret form – af en fælles konsolideret 

selskabsskattebase (CCCTB-reglerne) fra 2011. De nye direktivforslag 

vedtages næppe i den nuværende form, men det er alligevel værd at holde et 

vågent øje med udviklingen på EU-området, da der i de seneste år har været 

en stigende fælles politisk opbakning til implementering af EU-direktiver på 

skatteområdet. Også initiativ fra OECD i form af et multilateralt instrument til 

ændringer af allerede eksisterende dobbeltbeskatningsoverenskomster skal 

fremhæves. Danmark forventes at tiltræde ændringerne i 2017 med en 

væsentlig ændring af definitionen for fast driftssted til følge. Alle virksomheder 

med internationale aktiviteter bør derfor overveje, hvad ændringerne betyder 

for dem. 

EU-rettens stigende betydning viser sig også med en række EU-domme. 

Senest med EU-dommen af 21. december 2016, hvor EU-domstolen afgjorde, 

at reglen i selskabsskattelovens § 11, stk. 6 om tynd kapitalisering indeholder 

vilkår i strid med den fri etableringsret. Dommen bør give anledning til 

overvejelser hos SKAT om en mere gennemgribende gennemgang af de 

danske skattereglers lovmedholdelig med EU-retten, således at 

virksomhederne ikke skal igennem langvarige retssager herunder ved EU-

domstolen for at opnå deres ret.   

I anden sammenhæng er retssikkerheden også udfordret nemlig med de 

meget lange sagsbehandlingstider hos skatteankestyrelsen. Vi kan dog med 

tilfredshed notere, at Skatteministeren har lovet forskellige tiltag, der skal 

medvirke til, at der kommer gang i behandlingen af de mange klagesager, der 

nu ligger og samler støv. Behovet for handling er heller ikke blevet mindre 

med de netop vedtagne regler for omkostningsgodtgørelse, der næppe 

kommer til at mindske sagsbyrden.   

Skatteministeren skal også have anerkendelse for et andet efterlyst tiltag –

nemlig nedsættelsen af en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til den 

konkrete model for succession til erhvervsdrivende fonde. Et initiativ, der 

ligger i god forlængelse af det ventede lovforslag til nedsættelse af bo- og 

gaveafgiften ved generationsskifte af virksomheder; et lovforslag, der nu er 

sendt i høring. 

Endelig byder vi på en række interessante lovforslag, domme og afgørelser. 

God læselyst



Selskabsskat
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EU-Kommissionen fremsætter selskabsskattepakke 

Den 25. oktober 2016 offentliggjorde EU-

Kommissionen en selskabsskattepakke bestående af 

fire direktivforslag. Det første direktivforslag vedrører 

indførsel af en fælles selskabsskattebase inden for EU 

(CCTB), mens det andet forslag bygger videre herpå 

ved blandt andet at gøre det muligt at konsolidere 

virksomhedernes skatteopgørelse på tværs af 

landegrænserne (CCCTB). Det tredje direktivforslag 

vedrører regler til imødegåelse af såkaldte ”hybride 

mismatches” mellem EU-lande og tredjeland, mens det 

sidste forslag vedrører regler til løsning af 

dobbeltbeskatningstvister inden for EU. 

Baggrund

I marts 2011 fremsatte EU-Kommissionen forslag om 

en fælles konsolideret selskabsskattebase, der som 

følge af den engelske betegnelse ”Common 

Consolidated Corporate Tax Base” normalt blot 

omtales som ”CCCTB”. Formålet med forslaget var 

grundlæggende at lette virksomhedernes 

grænseoverskridende aktiviteter inden for EU ved at 

indføre ét fælles sæt skatteregler, som virksomhederne 

kunne anvende til opgørelse af den skattepligtige 

indkomst i stedet for de nationale regler. Det 

foreslåede system var frivilligt og gav i øvrigt mulighed 

for sambeskatning på tværs af landegrænser. 

Medlemslandene kunne imidlertid ikke nå til enighed 

om de foreslåede regler, og disse er således aldrig 

blevet vedtaget. 

I sin handlingsplan fra juni 2015 annoncerede EU-

Kommissionen, at CCCTB-forslaget ville blive relanceret 

i 2016 – dog således, at reglerne i stedet ville skulle 

gennemføres ved hjælp af en totrinsproces. Med 

denne proces skal medlemslandene først blive enige 

om regler for en fælles selskabsskattebase (Common 

Corporate Tax Base eller CCTB). Opnås der enighed 

herom, skal der så efterfølgende tages stilling til, 

hvorvidt der også kan opnås enighed om 

grænseoverskridende konsolidering/sambeskatning 

(CCCTB).

EU

De enkelte direktivforslag

CCTB

Reglerne skal som udgangspunkt anvendes af 

multinationale koncerner med en omsætning på mere 

end EUR 750 mio. Andre koncerner kan dog i et vist 

omfang også anvende reglerne. Reglerne indebærer 

helt overordnet, at der indføres fælles regler for 

beregning og opgørelse af de omfattede 

koncernselskabers skattepligtige indkomst. I det 

følgende har vi kort skitseret udvalgte dele af 

forslaget:

1. Skattepligtig indkomst. Al realiseret indkomst er

som udgangspunkt skattepligtig, medmindre

indkomsten er gjort skattefri, eller indkomsten

kan reduceres med fradragsberettigede udgifter

eller skattemæssige afskrivninger.

2. Ekstra fradrag for R&D. Der vil generelt være

fradrag for R&D-omkostninger. Herudover

indføres dog et yderligere fradrag på 50 % for

R&D-omkostninger op til EUR 20 mio. og 25 %

for omkostninger, der overstiger dette beløb.

3. Fradrag for egenkapitalindskud. Der indføres et

såkaldt ”Allowance for Growth and Investment”,

således at virksomhederne under nærmere

betingelser kan få fradrag ved forøgelse af

egenkapitalen.

4. Skattefri udbytte og avance fra

datterselskabsaktier. Avance ved salg af 

datterselskabsaktier (10 % ejerskab) vil være 

skattefri, såfremt aktierne har været ejet i mindst 

1 år. Det samme gælder udbytte. Samtidig 

indføres dog en såkaldt ”switch over-klausul” for 

at undgå, at indkomst, der ikke – eller kun i 

begrænset omfang – har været beskattet i et 

tredjeland, skattefrit kan udloddes mv. til et EU-

land.  

5. Omgåelsesklausul. De nye regler omfatter endnu

en generel omgåelsesklausul (en såkaldt

”GAAR”) til imødegåelse af skattetænkning.

Selskabsskat

3



© 2017 KPMG ACOR TAX, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a 

Swiss entity. All rights reserved.

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

6. Rentefradragsbegrænsning. Efter denne regel er renter

og andre finansielle udgifter fradragsberettigede i det

omfang, at de kan modregnes i tilsvarende indtægter.

Overskydende udgifter kan fradrages, såfremt de ikke

overstiger enten EUR 3 mio. eller 30 % af

skatteyderens EBITDA.

7. CFC-regel. CFC-reglen finder som udgangspunkt

anvendelse, såfremt den reelle selskabsskat, som

enheden eller det permanente driftssted betaler af sit

overskud, er lavere end forskellen mellem den

selskabsskat, der ville blive pålagt enheden eller det

permanente driftssteds overskud efter reglerne i CCTB-

direktivet, og den reelle selskabsskat, som enheden

eller det faste driftssted har betalt af dette overskud.

CFC-indkomsten omfatter som udgangspunkt: 1) renter

eller royalties fra finansielle aktiver, 2) royalties eller

anden indkomst fra intellektuel ejendomsret, 3) udbytte

og indkomst fra afhændelse af andele, 4) indkomst fra

finansiel leasing, 5) indkomst fra forsikrings- og

bankvirksomhed samt anden finansiel virksomhed og 6)

indkomst fra faktureringsselskaber.

8. Regler om ”hybrid mismatches”. Disse regler minder

om reglerne i skatteundgåelsesdirektivet, men omfatter

også transaktioner med tredjelande. Reglerne skal

imødegå forskellige juridiske kvalifikationer af faste

driftssteder, hybride finansielle instrumenter og

lignende.

9. EXIT-beskatning. Der indføres en regel om EXIT-

beskatning i forskellige situationer, herunder ved

grænseoverskridende aktivoverdragelser og flytning af

hjemsted.

10. Underskudsfremførsel. De enkelte koncernselskaber vil

som udgangspunkt have mulighed for at fremføre

underskud uendeligt, men CCTB-reglerne giver som

udgangspunkt ikke mulighed for ”grænseoverskridende

underskudsfremførsel”.

CCCTB

Dette direktivforslag bygger som nævnt videre på CCTB-

forslaget og fastsætter betingelserne for 

”grænseoverskridende sambeskatning/konsolidering” og 

fordelingen af den konsoliderede indkomst mellem de 

involverede medlemslande. Herudover indeholder forslaget 

blandt andet også regler for ind- og udtræden af en 

konsolideret gruppe samt underskudsfremførsel. 

EU

Hybrid mismatches

Dette direktiv er et ændringsdirektiv til 

skatteundgåelsesdirektivet, idet sidstnævnte alene 

indeholder regler for hybride mismatches mellem EU-

staterne. Med ændringen indføres der fra 2019 tillige 

regler til imødegåelse af hybride mismatches mellem 

EU og tredjelande. Det generelle princip i forhold til 

tredjelande bliver, at et EU-medlemsland skal indrette 

sin skattemæssige behandling efter tredjelandets 

behandling, medmindre tredjelandet allerede har 

forholdt sig til den konkrete mismatch. 

Løsning af dobbeltbeskatningstvister

Det foreliggende direktivforslag indebærer visse 

justeringer af EU’s voldgiftskonvention med henblik 

på at gøre det nemmere for skatteydere at anvende 

konventionens regler på skattetvister.   

Næste skridt

De fire direktivudkast har været sendt i høring i de 

respektive medlemslande, og Holland har allerede 

tilkendegivet, at det ikke støtter CCTB-forslaget i dets 

nuværende udformning. 

Den danske regering har ligeledes udtrykt skepsis 

over for indførelse af et fælles skattesystem, og da 

direktiverne kun kan gennemføres med 

enstemmighed, må det anses for særdeles tvivlsomt, 

at de fremsatte forslag gennemføres i deres 

nuværende udformning. 
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EU-Domstolen anser selskabsskattelovens § 11, stk. 6

for at være i strid med den fri etableringsret

Den 21. december 2016 afsagde EU-Domstolen dom i 

den såkaldte Damixa-sag (sag C-593/14). Domstolen 

nåede herved frem til, at selskabsskattelovens § 11,

stk. 6 om skattefrihed for koncerninterne renter er i 

strid med den fri etableringsret, idet reglen alene 

finder anvendelse for renter betalt af et dansk 

selskab.

Baggrund

Selskabsskattelovens § 11, stk. 6 indebærer, at

danske selskabers renteindtægter fra andre danske 

koncernselskaber er skattefri, såfremt 

debitorselskabet ikke har fradrag for rentebetalingen 

som følge af reglerne om tynd kapitalisering. 

Tilsvarende renteindtægter fra et udenlandsk 

koncernselskab er imidlertid skattepligtige for det 

danske selskab, selvom det udenlandske 

koncernselskab måtte være afskåret fra et 

rentefradrag i henhold til udenlandske regler om tynd 

kapitalisering. 

I den konkrete sag var et i Tyskland hjemmehørende 

selskab, Damixa Armaturen, i indkomstårene 2005 og 

2006 grundlæggende finansieret med lån fra det 

danske moderselskab, Damixa. 

Rentebetalingerne blev efter de tyske regler om tynd 

kapitalisering omkvalificeret til udbytte, hvorfor 

betalingerne ikke var fradragsberettigede efter tyske 

skatteregler. Rentebetalingerne blev imidlertid stadig 

beskattet i Danmark. 

Damixa fandt den skattemæssige behandling 

traktatstridig og anførte blandt andet til støtte herfor, 

at renteindtægten ville have været skattefri for det 

danske kreditorselskab, såfremt debitor havde været 

et andet dansk selskab. Selskabet gjorde med andre 

ord gældende, at selskabsskattelovens § 11, stk. 6 er i

strid med EU-traktatens regler for den fri 

etableringsret, da reglen alene er anvendelig, hvor der 

er tale om danske debitorselskaber.

Den danske regering gjorde heroverfor gældende, at 

reglen var nødvendig for at sikre en afbalanceret 

fordeling af beskatningsretten mellem 

medlemslandene, ligesom den i øvrigt var nødvendig 

for at imødegå skatteundgåelse. 

I sin indstilling til domstolen var generaladvokaten 

enig med den danske regering. 

EU

EU-Domstolen fandt imidlertid, at 

selskabsskattelovens § 11, stk. 6 går videre, end

hvad der er nødvendigt for at sikre fordelingen af 

beskatningsretten og imødegå omgåelse. Og da 

bestemmelsen efter domstolens opfattelse 

utvivlsomt indebar en forskelsbehandling, blev 

resultatet derfor, at § 11, stk. 6 blev kendt

traktatstridig. 

Næste skridt

Det er vores forventning, at selskabsskattelovens §
11, stk. 6 vil blive justeret inden for kort tid, således 

at bestemmelsen også finder anvendelse på 

udenlandske debitorselskaber. 

I forhold til sådanne konkrete tilfælde, hvor danske 

selskaber er blevet uretmæssigt beskattet af 

renteindtægter fra udenlandske koncernselskaber, er 

det endvidere vores forventning, at der inden længe 

vil blive udsendt en genoptagelsesmeddelelse, hvor 

principperne for genoptagelse, herunder den 

konkrete forældelsesfrist, vil være specificeret 

nærmere.

Vi anbefaler selskaber, der er blevet beskattet af 

renteindtægter fra udenlandske koncernselskaber, og 

hvor det udenlandske selskab ikke har kunnet 

fratrække rentebetalingerne som følge af regler om 

tynd kapitalisering, at gennemgå tidligere års 

selvangivelser for at få vished for, om 

selvangivelserne eventuelt kan genoptages. Vi 

hjælper gerne hermed, såfremt der måtte være 

behov herfor. 
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Udkast til lovforslag om nedsættelse af bo- og 

gaveafgiften ved generationsskifte af 

erhvervsvirksomheder sendt i høring

Skatteministeriet sendte den 19. december 2016 

udkast til forslag om nedsættelse af bo- og gaveafgiften 

ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder i høring. 

Høringsfristen udløber den 13. januar 2017.

Lovforslaget er en udmøntning af aftalen om 

nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved 

generationsskifte indgået af V-regeringen med Dansk 

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative 

Folkeparti som led i aftalen om finansloven for 2016.

Forslaget indebærer helt overordnet, at bo- og 

gaveafgiften nedsættes gradvist fra 15 % til 5 % frem 

mod 2020 ved generationsskifte af en 

erhvervsvirksomhed. Frem mod 2025 er det endvidere 

regeringens ambition at tage det sidste skridt, så der 

ved overdragelse af en virksomhed slet ikke skal 

betales bo- og gaveafgift. 

Lovforslaget indeholder følgende elementer: 

1. Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved

generationsskifte af familieejede virksomheder

(personligt ejede virksomheder og selskaber).

2. Bo- og gaveafgiftssatsen vil udgøre 13 % i 2016 og

2017, 7 % i 2018, 6 % i 2019 og 5 % i 2020 og 

frem.

3. Afgiftsnedsættelsen omfatter overdragelse til nære

familiemedlemmer. Er overdrageren barnløs,

omfattes også overdragelser til søskende og

søskendes børn.

4. Betingelserne for overdragelse med skattemæssig

succession skal være opfyldte.

5. Overdrageren skal have ejet virksomheden i mindst

1 år forud for overdragelsen. Erhververen skal

opretholde ejerskabet til virksomheden i mindst 3

år efter overdragelsen. Desuden skal overdrageren

eller dennes nærtstående, f.eks. forældre, forud for

overdragelsen have deltaget aktivt i virksomheden.

Lovstof

6. Pengetankreglen justeres, så ubebyggede

grunde mv. anses for passiv kapitalanbringelse,

og fritagelsen for selskaber, der driver næring

med køb og salg af aktier mv., forbeholdes

selskaber underlagt offentligt tilsyn.

7. Fristen for behandling af gaveanmeldelser

præciseres, så den faktiske sagsbehandlingstid i

SKAT maksimalt kan udgøre 6 måneder.

8. For at sikre gennemsigtighed og

forudberegnelighed for virksomhederne i forhold

til værdiansættelsen ved generationsskifte vil det

endvidere i Den juridiske vejledning blive

tydeliggjort, at det er SKAT, der skal godtgøre, at

aktie- og goodwillcirkulærerne ikke vil give et

retvisende udtryk for handelsværdien.

Nedsættelsen af bo- og gaveafgiften foreslås tillagt 

virkning fra 1. januar 2016. 

De øvrige elementer foreslås at træde i kraft 1. april 

2017.

Forslaget skønnes at medføre et mindreprovenu efter 

tilbageløb og adfærd på ca. 200 mio. kr. i 2016 

stigende til ca. 1.000 mio. kr.
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Lovforslag om genindførelse af reglerne for 

omkostningsgodtgørelse samt lovforslag med 

diverse justeringer af selskabsbeskatningen er nu 

vedtaget

I forrige udgave af Tax Matters Quarterly Update 

omtalte vi to interessante lovforslag, nemlig for det 

første lovforslaget om genindførelse af reglerne for 

omkostningsgodtgørelse, og for det andet forslaget 

om ændring af en række forskellige skatteregler, 

herunder reglerne for skattefri spaltning og 

livsforsikringsselskabers bonushensættelser. 

Forslagene er nu vedtaget. 

Justering af reglerne for skattefri spaltning mv.

I Tax Matters Quarterly Update Q3 2016 omtalte vi 

lovforslag L 25, der blandt andet indeholdt regler om:

1. Livsforsikringsselskabers fradrag for særlige

bonushensættelser

2. Værdiansættelse af kooperationsbeskattede

foreningers aktier

3. Omgåelse af holdingreglen

4. Justering af sambeskatningsreglerne i

forbindelse med konkurs.

Lovforslaget indeholdt også ændringer af 

elafgiftsloven og blev i forbindelse med forslagets 

behandling derfor delt i to separate lovforslag: L 25A 

og L 25B. 

Sidstnævnte lovforslag, der rummer de tidligere 

omtalte punkter, blev vedtaget den 29. november 

2016. 

Lovstof

Genindførelse af omkostningsgodtgørelse mv.

I Tax Matters Quarterly Update Q3 2016 omtalte vi 

endvidere lovforslag L 28, der blandt andet indeholdt regler 

om:

1. Genindførsel af omkostningsgodtgørelsesreglerne for

selskaber og fonde.

2. Udskydelse af søgsmålsfristen ved klage til

ombudsmanden.

3. Ingen omkostningsgodtgørelse i klagesager om

omkostningsgodtgørelse.

4. Intet skattemæssigt fradrag i klagesager om

omkostningsgodtgørelse.

5. Ingen eller delvis udbetaling af godtgørelse ved

åbenbart urimelige honorarkrav inden

rimelighedsvurdering.

6. Ingen eller delvis udbetaling af godtgørelse ved

åbenbart urimelige honorarkrav i anmodninger om

acontoudbetalinger.

7. Styrkelse af kontrollen med omkostningsgodtgørelse.

8. Præcisering af reglerne for kreditorbeskyttelse af krav

på omkostningsgodtgørelse.

9. SKAT får mulighed for at kræve renter i forbindelse

med krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt

godtgørelse.

10. Omkostningsgodtgørelse for udgifter til anmodning om

henstand i forbindelse med klage.

11. SKAT får mulighed for at kræve sikkerhedsstillelse og

forrentning ved henstand med tilbagebetaling af

godtgørelse.

Lovforslaget blev vedtaget den 15. december 2016.
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Lovforslag om ændring af forskellige skattelove 

mv. er nu vedtaget

Den 5. oktober 2016 fremsatte skatteministeren 

lovforslag L 26 med forskellige ændringer af blandt 

andet kildeskatteloven, ligningsloven og 

skattekontrolloven. Under lovforslagets behandling 

blev det opdelt i to separate lovforslag, hvorved de 

nævnte ændringer af kildeskatteloven, ligningsloven 

og skattekontrolloven blev overført til lovforslag L 

26A. Dette lovforslag er nu vedtaget. 

Baggrund

Lovforslaget indeholder som nævnt en række 

ændringer af forskellige skatte- og afgiftslove. 

Regeringen foreslår med lovforslaget således at 

gennemføre en række ændringer og tilpasninger i 

skattelovgivningen, som skal understøtte indsatsen 

mod skatteunddragelse og ulovlig handel med bl.a. 

slik, øl og vin.

På det selskabsskatteretlige område medfører 

lovforslaget en implementering af ændringsdirektiver 

vedrørende henholdsvis automatisk udveksling af 

skatteafgørelser og land for land-rapportering, der 

gerne skulle medføre øget åbenhed og 

gennemsigtighed på tværs af grænserne i EU.

Automatisk udveksling af skatteafgørelser

For det første indføres der regler for et omfattende 

og effektivt administrativt samarbejde mellem 

medlemsstaternes skatteadministrationer. 

Målet med denne del af forslaget er at sikre, at 

oplysninger om grænseoverskridende forhåndstilsagn 

og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger 

automatisk bliver udvekslet mellem 

medlemsstaterne, når betingelserne herfor er opfyldt. 

På den måde vil medlemsstaterne være i besiddelse 

af de oplysninger, der er nødvendige, for at de kan 

beskytte deres skattegrundlag. Dette er baseret på 

princippet om, at det er de andre medlemsstater, 

som er bedst placeret til at vurdere den potentielle 

indvirkning og relevansen af sådanne afgørelser end 

den medlemsstat, som giver afgørelsen. 

Lovstof

I relevante tilfælde kan medlemsstaterne, der 

modtager informationen, anmode om mere 

detaljerede oplysninger.

Implementeringsfristen var den 31. december 2016, 

hvorfor de nye regler om udveksling af 

skatteafgørelser finder anvendelse fra den 1. januar 

2017.

Land for land-rapportering

Denne del af forslaget skal sikre gennemsigtighed for 

multinationale koncerner med henblik på at bekæmpe 

grænseoverskridende skatteunddragelse og 

aggressiv skatteplanlægning ved at indføre land for 

land-rapporteringsregler. I samme ombæring 

pålægges en medlemsstats skattemyndigheder pligt 

til at udveksle land for land-rapporterne med de 

øvrige medlemsstater.

Direktivet bygger på en OECD-standard, der som 

bekendt allerede er gennemført i dansk ret. Danske 

virksomheder er således allerede underlagt krav om 

at foretage land for land-rapportering, hvorfor 

implementeringen af Rådets direktiv 2016/881/EU 

som sådan ikke pålægger erhvervslivet nye byrder.

Contact details
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Simon Schaadt

Partner, Transfer Pricing

Mobil +45 5374 7044 

simon.schaadt@kpmg.com
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Ny dom fra Vestre Landsret om ekstraordinær 

genoptagelse

Vestre Landsret afsagde den 2. november 2016 dom i en sag 

vedrørende forståelsen af skatteforvaltningslovens regler om 

ekstraordinær genoptagelse, herunder særligt kravet om, at 

anmodning skal indgives senest seks måneder efter, at 

skatteyderen har fået kendskab til de forhold, der berettiger 

til genoptagelse. 

Baggrund

I denne sag havde en fysisk person investeret i det tyske 

kapitalforvaltningsselskab, Phoenix Kapitaldienst GmbH, som 

gik konkurs tilbage i 2005. 

I fem domme afsagt i perioden 2010 og 2011 tog den tyske 

højesteret blandt andet stilling til, hvorvidt investorernes 

handelstab og aftalte gebyrer skulle indgå i fordringen mod 

konkursboet. I dommene fastslog den tyske højesteret, at 

dette ikke var tilfældet, og der var på den baggrund ingen 

tvivl om, at skatteyderen havde lidt et tab. 

I april 2013 søgte skatteyderen herefter om genoptagelse af 

skatteansættelserne for indkomstårene 2000-2005 for at få 

skattemæssige fradrag for de realiserede tab. SKAT afslog 

imidlertid genoptagelse med den begrundelse, at 

reaktionsfristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 –

hvorefter anmodning om genoptagelse skal ske senest 6 

måneder efter, at man er blevet bekendt med de forhold, 

som berettiger til ekstraordinær genoptagelse – ikke var 

opfyldt. 

Efter SKATs opfattelse måtte skatteyderen således allerede 

anses for at have fået kendskab til muligheden for 

ekstraordinær genoptagelse på tidspunktet for den tyske 

højesterets domme. Det fremgår af oplysningerne i sagen, at 

skatteyderen blandt andet havde afventet et bindende svar 

om den skattemæssige behandling af tab på investeringer i 

Phoenix Kapitaldienst, som hendes far havde anmodet om i 

forhold til fondens forhold.  

Skatteyderen påklagede herefter SKATs afgørelse til 

landsskatteretten, der dog var enig i SKATs vurdering. 

I forlængelse heraf blev sagen ligeledes indbragt for byretten, 

der heller ikke anså reaktionsfristen for opfyldt.

Domme

Contact details

Peter Rose Bjare

Partner, Corporate Tax

Mobil +45 5374 7025

peter.bjare@kpmg.com
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Jesper Buus

Senior Manager, Corporate Tax

Mobil +45 5374 7041

jesper.buus@kpmg.com

Sagen endte endelig i Vestre Landsret, der også 

gav SKAT medhold. Landsretten lagde herved til 

grund, at det med dommene fra den tyske 

højesteret i efteråret 2011 blev klarlagt, på hvilken 

måde der kunne ske fradrag for tab på 

investeringer i Phoenix Kapitaldienst GmbH, og at 

de afsagte domme således kunne begrunde en 

ændret skatteansættelse for skatteyderen for 

2000-2005. 

Landsretten fandt endvidere, at der ikke forelå 

sådanne særlige omstændigheder, der kunne 

begrunde en dispensation fra overskridelse af 6-

måneders fristen, jf. skatteforvaltningslovens § 27,

stk. 2, 5. pkt.

Sagen viser med al tydelighed, at man som 

skatteyder skal være meget opmærksom på 

ændringer i de faktiske og juridiske 

omstændigheder, der ligger til grund for en 

skatteansættelse. 

Det kan således få stor betydning, såfremt 

reaktionsfristen på 6 måneder overses, da 

muligheden for ekstraordinær genoptagelse i 

modsat fald kan fortabes.  
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Udenlandske kommanditister ville ikke få fast 
driftssted i Danmark

I denne sag, der er offentliggjort som SKM 2016.448, 

nåede Skatterådet – i modsætning til SKAT – frem til, 

at udenlandske kommanditister ikke ville få fast 

driftssted i Danmark. 

Sagen vedrørte et managementselskab for 

kapitalfonde, der havde planer om at etablere en ny 

kapitalfond med danske og udenlandske investorer. 

Det fremgik af sagen, at investorerne i overvejende 

grad ville bestå af danske og udenlandske 

pensionskasser eller lignende institutionelle 

investorer samt danske selskaber. Investorer, der 

potentielt forventedes at investere via skattelylande, 

ville ifølge oplysningerne være yderst begrænset.

Praksis vedrørende fast driftssted for udenlandske 

investorer har været noget svingende i de senere år, 

og managementselskabet bad derfor Skatterådet 

bekræfte, at udenlandske kommanditister ikke ville få 

fast driftssted efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1,

litra a som følge af investeringer i et dansk K/S. 

SKAT fandt, at der efter omstændighederne var en 

sådan afhængighed mellem komplementaren, der var 

en selvejende fond, og K/S'et, at der på baggrund af 

agentreglen i OECD's modeloverenskomst, artikel 5, 

stk. 5 kunne statueres fast driftssted for de 

udenlandske investorer. 

Skatterådet ændrede imidlertid SKATs begrundelse 

under henvisning til, at kapitalfondsstrukturen lignede 

strukturerne i tidligere praksis, hvor der ikke blev 

statueret fast driftssted. 

Afgørelser 

Contact details

Jacob Lie

Partner, Corporate Tax

Mobil +45 5374 7047

jacob.lie@kpmg.com

Jakob Beier

Manager, Corporate Tax

Mobil +45 5374 7034

jakob.beier@kpmg.com
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Udenlandske kommanditister ville ikke få fast 
driftssted i Danmark

I denne sag, der er offentliggjort som SKM 2016.469, 

bekræftede Skatterådet, at der var mulighed for 

creditlempelse efter de nærmere regler i 

ligningslovens § 33, stk. 7.

Sagen vedrørte A A/S, der fungerede som 

administrationsselskab for en international 

sambeskatning. 

Den internationale sambeskatning omfattede blandt 

andet en filial i land B. Beskatningen i land B var 

imidlertid ganske anderledes end dansk beskatning, 

idet årets indkomst ikke var undergivet løbende 

beskatning. Beskatningen (på 25 %) blev i stedet 

udskudt til det tidspunkt, hvor der 

udloddedes/overførtes midler til ejeren. 

Konsekvensen heraf var manglende samtidighed i 

beskatningen, hvilket førte til dobbeltbeskatning af 

filialens indkomst. 

Skatterådet blev derfor bedt om at bekræfte, at der 

kunne opnås creditlempelse i medfør af 

ligningslovens § 33, stk. 7, for skat betalt i land B i

starten af kalenderåret 2017, hvor midler ville blive 

overført fra filialen til Danmark.

Skatterådet besvarede spørgsmålet bekræftende og 

lagde i den forbindelse blandt andet vægt på, at der 

ikke var hjemmel til det modsatte, og at det var 

muligt at dokumentere overførslen ved indgivelse af 

selvangivelsen for 2016.

Contact details

Martin Reng

Partner, Corporate Tax

Mobil +45 5374 7023

martin.reng@kpmg.com

Ria Falk 
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Gældseftergivelse kunne ske skattefrit

I denne sag, der er offentliggjort som SKM 2016.470, 

bekræftede Skatterådet, at et koncernforbundet 

selskabs eftergivelse af spørgers gæld ikke ville 

medføre beskatning for spørgeren. 

Sagen vedrørte et dansk ApS (spørger), der er en del 

af en international koncern. Selskabet er således 

kontrolleret af et amerikansk selskab, B Inc., der igen 

er kontrolleret af et andet børsnoteret amerikansk 

selskab, C. Inc. I Danmark driver koncernen 

virksomhed via selskabet D A/S, der er et 100 % 

kontrolleret datterselskab til spørger. Spørger havde 

tidligere været kontrolleret af det danske selskab, E 

ApS, og dette selskab havde for nogle år siden ydet 

et lån til spørger. E ApS var efterfølgende blevet 

likvideret, og lånet var i den forbindelse blevet 

overført til et andet koncernselskab (långiver) i X land. 

Det var endvidere oplyst, at B Inc. havde foretaget 

"check the box-election" i forhold til både spørger og F 

Inc./E ApS.

Lånet var blevet ydet til kurs pari, ligesom det også 

var kurs pari værd på eftergivelsestidspunktet. 

Koncernen ønskede nu at eftergive hele lånet, og 

Skatterådet blev derfor bedt om at bekræfte, at 

långivers eftergivelse af tilgodehavendet hos spørger 

ikke ville medføre beskatning hos spørger. 

Skatterådet fandt, at der forelå et skattefrit tilskud 

efter selskabsskattelovens § 31 D, hvorfor

eftergivelsen ikke ville medføre beskatning hos 

spørger. 

Afgørelser 

Contact details

Selskabsskat
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Et repræsentationskontor udgjorde ikke et fast 
driftssted

I denne sag, der er offentliggjort som SKM 2016.493, 

nåede Skatterådet frem til, at et 

repræsentationskontor ikke udgjorde et fast 

driftssted.

Sagen vedrørte A Ltd., som var hjemmehørende i 

Japan, og som havde etableret et 

repræsentationskontor i Danmark med to tilknyttede 

personer, N og M. Repræsentationskontorets 

aktivitet bestod grundlæggende i at:

– rådgive distributører i Europa via telefon eller mail

– besøge distributører med henblik på at diskutere

distributørernes salgsstrategier

– holde foredrag for distributørerne

– foretage markedsføring i et vist omfang og

– stå for øvrige forberedende og hjælpende

aktiviteter.

De to medarbejdere stod således hverken for salgs-

eller strategiarbejde, men alene for rådgivning om 

produkter og markedsføring med henblik på at øge A 

Ltd.s markedsandele i Danmark og Europa. 

På denne baggrund bad selskabet Skatterådet 

bekræfte, at repræsentationskontoret ikke udgjorde 

et fast driftssted i Danmark. 

Skatterådet fandt, at arbejdet udført af 

medarbejderne alene var af forberedende og 

hjælpende karakter, jf. artikel 5, stk. 4, litra e i 

OECD's modeloverenskomst, idet medarbejderne 

ikke udførte salgsarbejde og/eller indgik aftaler. Som 

følge heraf udgjorde repræsentationskontoret ikke et 

fast driftssted. Contact details

Jacob Lie

Partner, Corporate Tax

Mobil +45 5374 7047

jacob.lie@kpmg.com

Peter Rose Bjare

Partner, Corporate Tax

Mobil +45 5374 7025

peter.bjare@kpmg.com

Pia Konnerup 

Partner, Personskat

Mobil +45 5374 7039

pia.konnerup@kpmg.com
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Et selskab kunne ikke anses for et 
investeringsselskab

I denne sag, der er offentliggjort som SKM 2016.535, 

kunne Skatterådet ikke bekræfte, at der var hjemmel 

til at anse et selskab for et investeringsselskab.

Sagen vedrørte et selskab, A ApS, der – med henblik 

på at udvide aktiviteten til også at omfatte forvaltning 

af alternative investeringsfonde i henhold til 

lovgivningen herom – stiftede datterselskabet A 

International A/S. Dette datterselskab stiftede 

desuden datterdatterselskabet, B A/S.

A International A/S blev i forlængelse heraf registreret 

som forvalter af alternative investeringsfonde, og B 

A/S fungerede i den forbindelse som den alternative 

investeringsfond, der ville blive udbudt til investorer. 

Aktiekapitalen i B A/S var opdelt i to aktieklasser, hvor 

A-aktierne var tillagt stemmeret, mens dette ikke var 

tilfældet for B-aktierne. A-aktierne skulle desuden 

fortsat besiddes af A International A/S, mens B-

aktierne ville blive udbudt til investorer. A-aktierne 

skulle tegnes til kurs 100, mens B-aktierne ville blive 

udbudt til indre værdi. Det fremgår af sagens 

oplysninger, at forskellen i tegningskursen medførte, 

at det var nødvendigt med opgørelse af indre værdi i 

hver enkelt klasse for sig. Skatterådet blev på denne 

baggrund bedt om at bekræfte, at B A/S opfyldte 

kravene til at være omfattet af 

aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2, nr. 2, pkt.

1-3 (dvs. investeringsselskaber med tilbagekøbspligt). 

Skatterådet fandt, at der ikke var hjemmel i § 19, stk.

2, nr. 2, pkt. 1-3 til en forskellig opgørelse af indre 

værdi i hver enkelt kapitalklasse for sig i relation til 

tilbagekøbspligten, hvorfor B A/S ikke kunne anses 

for omfattet af bestemmelsen. 

Afgørelser 

Contact details

Selskabsskat
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Vedligeholdelse og service af to vindturbiner i en 
vindmøllepark udgjorde et fast driftssted

I denne sag, der er offentliggjort som SKM 2016.568, 

nåede Skatterådet frem til, at vedligeholdelse og 

service af to vindturbiner i en vindmøllepark udgjorde 

et fast driftssted.

Sagen vedrørte et tysk selskab (spørger), hvis 

forretningsområde blandt andet omfattede service af 

vindturbiner på vindmølleparker. Spørger havde i den 

forbindelse indgået en rammeaftale med selskab A i 

land X, hvorefter A forpligtede sig til at levere, 

installere, idriftsætte, vedligeholde og servicere 

vindkraftanlæg på en dansk vindfarm for en dansk 

virksomhed. Vindmøllerne var placeret på landjorden. 

Vedligeholdelsesopgaverne omfattede ifølge 

kontrakten forebyggende og korrigerende 

vedligeholdelsesarbejde med støtte fra to teknikere. 

Opgaverne omfattede derudover tillige drift, 

overvågning, ledsagelse af besøgende og testplaner.

Spørger ønskede på denne baggrund besvaret, 

hvorvidt aktiviteterne udgjorde et fast driftssted efter 

artikel 5, stk. 1 eller stk. 3 i den dansk-tyske DBO. 

Det tyske selskab ønskede ikke at åbne kontor i 

Danmark, og medarbejderne ville blot blive sendt 

midlertidigt til Danmark. Under den pågældende 

femårige kontrakt forventedes det endvidere, at 

medarbejderne ville være til stede ved 

vindmølleparken 120-150 dage om året. Skatterådet 

nåede på denne baggrund frem til, at aktiviteterne 

ville udgøre et fast driftssted. 

Pia Konnerup 

Partner, Personskat

Mobil +45 5374 7039

pia.konnerup@kpmg.com
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ria.falk@kpmg.com
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Lovstof

Udlændinge-, integrations- og boligministeren har på 

denne baggrund erkendt, at forskerskatteordningen er 

for ufleksibel, når den i visse tilfælde kan afskære 

ansatte, der kun arbejder få dage i udlandet, for at 

anvende ordningen. 

Ændringsforslaget

Udlændinge-, integrations- og boligministeren viste sig 

lydhør over for erhvervsorganisationernes henvendelse, 

og i forbindelse med andenbehandlingen af L 82 

fremsatte udlændinge-, integrations- og boligministeren 

derfor et ændringsforslag, der giver mulighed for at 

anvende forskerskatteordningen, såfremt 

beskatningsretten ikke overgår til udlandet mere end 30 

arbejdsdage inden for samme kalenderår. 

I opgørelsen af de 30 dage medregnes samtlige 

arbejdsdage. Delvise arbejdsdage tæller i den 

forbindelse med som hele arbejdsdage. Forskerskatten 

kan i tilfælde omfattet af "30-dages reglen" nedsættes 

med betalt udenlandsk skat af det udførte arbejde efter 

de nærmere regler i ligningslovens § 33.

Ikrafttrædelse

Den nævnte 30-dages regel i kildeskattelovens § 48 har

virkning for arbejde, der udføres den 1. januar 2017 eller 

senere.

Lovforslag om ændring af forskerskatteordningen er nu 
vedtaget

I forbindelse med andenbehandlingen af lovforslag L 82 

2016/17 foreslår udlændinge-, integrations- og boligministeren 

en ændring af forskerskatteordningen i kildeskattelovens § 48

E, der potentielt kan få stor betydning for mange danske 

virksomheder. Ændringen blev vedtaget den 19. december 

2016, og det vil herefter være muligt for ansatte at anvende 

ordningen, såfremt beskatningsretten ikke overgår til udlandet 

mere end 30 arbejdsdage inden for samme kalenderår.

Baggrund

En af betingelserne for anvendelse af forskerskatteordningen i 

kildeskattelovens § 48 E er, at medarbejderen ikke må udføre

arbejde uden for Danmark i et sådant omfang, at 

beskatningsretten til lønnen overgår til udlandet i medfør af en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst. 

Betingelsen blev oprindeligt indsat som en værnsregel i 

kildeskattelovens § 48 E, stk. 2 for at målrette

forskerskatteordningen mod arbejde udført i Danmark. I 

forbindelse med lanceringen af den såkaldte 

neutronspredningsfacilitet ESS viste det sig imidlertid, at 

medarbejdere, der ansættes ved det danske Data 

Management and Software Center (DMSC), ikke ville kunne 

opfylde betingelserne i forskerskatteordningen, når en del af 

deres arbejdstid bruges ved den svenske del af faciliteten, der 

befinder sig i Lund. Årsagen er, at beskatningsretten til en del 

af de ansattes indkomst overgår til Sverige efter de nærmere 

regler herom i den fællesnordiske 

dobbeltbeskatningsoverenskomst. 

Ved fremsættelsen af lovforslag L 82 foreslog udlændinge-, 

integrations- og boligministeren derfor en specifik ændring af 

værnsreglen i kildeskattelovens § 48 E, stk. 2, således at

ordningen vil kunne anvendes for medarbejdere tilknyttet ESS. 

Under behandlingen af lovforslaget gjorde en række 

erhvervsorganisationer imidlertid ministeren opmærksom på, 

at der også i en række andre situationer var behov for at 

justere reglen. Dette er blot eksempelvis tilfældet for ansatte, 

der arbejder i et udenlandsk selskabs faste driftssted i 

Danmark, herunder ansatte i en række pengeinstitutter, der fra 

1. januar 2017 er filialer af svenske selskaber. Tilsvarende

gælder, hvis en ansat i et dansk selskab udfører arbejde i 

selskabets faste driftssted i et andet land. 

Pernille Paisen

Director, Personskat

Mobil +45 5374 7024

pernille.paisen@kpmg.com

Fredrik Lundgren 
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Afgørelser

Skatterådet blev på denne baggrund blandt andet bedt 

om at bekræfte, dels at beskatning af tildelinger under 

SDP-programmet først skal ske ved udløb af de 

respektive vesting-perioder, og dels at beskatning af 

tildelinger under SMP-programmet først skal ske ved 

udløbet af den såkaldte Performance Period. 

Skatterådet bekræftede begge spørgsmål. 

Sagen er i øvrigt interessant derved, at Skatterådet 

også blev bedt om at tage stilling til selve 

indberetningen af de forskellige tildelinger, men afviste 

at tage stilling hertil, idet sådanne spørgsmål ikke 

vedrører den skattemæssige virkning for spørgeren 

eller andre. 

Skatterådet bekræfter udskudt retserhvervelse for 
to medarbejderaktieordninger

I et bindende svar, offentliggjort som SKM 2016.647, 

bekræftede Skatterådet, at medarbejdernes 

retserhvervelse ved deltagelse i to 

aktieaflønningsprogrammer ville være udskudt til 

udløbet af henholdsvis vesting-perioden og 

performance-perioden. 

Baggrund

1. Share Deferral Programme (”SDP”), hvor

deltagerne modtager et individuelt antal conditional

share rights (”CSRs”), som giver ret til at modtage

aktier under visse betingelser. De deltagende

medarbejdere tildeles et antal CSRs, hvor hver CSR

giver medarbejderen ret til at erhverve en A-aktie i

selskabet efter udløb af en vesting-periode.

Vesting-perioden løber dels over en 3-årig periode

(for 50 % af CSRs vedkommende) og dels i en 5-

års periode (for de resterende 50 %'s

vedkommende). I de første 3 år efter tildeling af

CSRs er det et krav for deltagelse, at

medarbejderen fortsat er ansat i selskabet. Hvis

ansættelsen ophører i løbet af denne periode,

bortfalder tildelingen. Efter udløb af henholdsvis

den 3-årige og den 5-årige vesting-periode

foretages en risikoregulering, som kan reducere

antallet af tildelte CSR til 0. Reguleringen baseres

på, om tildelingen er rimelig i forhold til blandt

andet selskabets finansielle resultater og position,

forholdene på aktiemarkedet, medarbejderens

forhold og andre omstændigheder såsom

ændringer i regnskabsmæssige principper.

2. Share Matching Programme (”SMP”), hvori en

procentdel af den for det forudgående år opgjorte

bonus – omregnet til et antal Deferral Rights

(”DRs”) – eller et antal af medarbejdernes egne

aktier i det udstedende selskab (“Contribution

Shares” eller “CS’er”) indskydes, hvorefter

DR’er/CS’er giver medarbejderen ret til at modtage

et antal aktier i selskabet (såkaldt “Matching”) ved

opfyldelse af fastsatte mål. DR’er/CS’er giver

medarbejderen ret til at modtage et antal matching

shares ved målopfyldelse efter 3 år og 3 måneder

(betegnet ”Performance Period”).
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Afgørelser

Skatterådet anerkendte imidlertid ikke, at aktierne 

kunne omfattes af ligningslovens § 7 P.

I sin indstilling til rådet havde SKAT blandt andet 

bemærket, at tilmeldelsesfristen udløb den 7. juni 2016, 

og at selskabets tilbud om matching shares på dette 

tidspunkt måtte anses for et endeligt og bindende 

tilbud, der forpligtede selskabet.  

På det tidspunkt, hvor medarbejderen tilmeldte sig 

ordningen, var der efter SKATs opfattelse således 

indgået en endelig og bindende aftale, og den 

efterfølgende bekræftelse på deltagelse i ordningen –

som først blev udsendt i juli 2016 – ændrede ikke 

herpå. 

Da de nye regler i ligningslovens § 7 P som

udgangspunkt kun finder anvendelse for aftaler indgået 

efter den 1. juli 2016, kunne den konkrete ordning efter 

SKATs opfattelse derfor ikke anses for omfattet af § 7

P.   

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse. 

Ligningslovens § 7 P kunne ikke anvendes på 
matching shares

I et bindende svar, offentliggjort som SKM 2016.579, 

kunne Skatterådet ikke bekræfte, at en aftale om 

tildeling af matching shares var omfattet af de nyligt 

vedtagne regler i ligningslovens § 7 P.

Baggrund

I denne sag ønskede en virksomhed at give visse 

medarbejdere mulighed for at deltage i virksomhedens 

medarbejderaktieprogram. 

Programmet havde også eksisteret tidligere og havde 

altid løbet fra den 1. juli til den 30. juni det efterfølgende 

år. Det var oplyst, at medarbejderne elektronisk havde 

haft mulighed for at tilmelde sig deltagelse i ”Share in 

Success Plan 2016” frem til den 7. juni 2016. Medio juli 

2016 modtog medarbejderne bekræftelse pr. mail om 

deltagelse i 2016-programmet. Ordningen indebar, at 

medarbejderne fik mulighed for at indbetale maksimalt 

EUR 100 pr. måned, og dette beløb blev der så købt 

aktier for. I tilknytning hertil tilbød selskabet at give 

såkaldte ”Matching Shares", når bindingsperioden udløb 

den 30. juni 2017. 

Planen gav medarbejderne mulighed for at købe aktier 

direkte over lønnen i en periode på 12 måneder (disse 

aktier blev benævnt "Purchased Shares". Perioden 

betegnedes "optjeningsperioden" og løb fra juli 2016 til 

juni 2017. Køb af aktierne fandt også sted over 12 

måneder – nemlig fra august 2016 til juli 2017. Hvis 

medarbejderen valgte at beholde "Purchased Shares" til 

afslutningen af juli 2017 ("bindingsperioden"), ville 

selskabet overdrage én gratis aktie til medarbejderen 

for hver to aktier, som denne allerede havde købt 

gennem ordningen. 

Det var disse gratis aktier, som blev betegnet 

"Matching Shares". Herudover ville selskabet som led i 

ordningen tildele 20 "Free Shares" ("gratisaktier") til alle 

medarbejdere, som havde deltaget i de tre første 

fortløbende aktiekøb. Det var ovennævnte matching 

shares, som det bindende svar drejede sig om, og som 

selskabet således ønskede skulle beskattes i henhold til 

ligningslovens § 7 P.
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Transfer Pricing

In connection with the CbC reporting requirement, Constituent 

Entities of an MNE group might be required to notify the local 

tax administration of the identity and tax residence of the 

Group entity submitting the CbC report. 

The notification form regarding local Constituent Entities of 

which a CbC report has been or will be filed is generally 

required to contain:

— Name of the reporting entity

— Address

— Tax identification number, and

— Fiscal year covered.

Timelines of notification of Deadlines

Constitute Entities of an MNE Group located in Austria, 

Denmark, Luxembourg, Spain and Ireland should have 

submitted a notification to their respective tax authorities no 

later than 31 December 2016. 

Some countries have not implemented the notification 

requirement, and Constituent Entities herein are therefore not 

obligated to notify the Tax Authorities. 

Countries with no notification requirement currently include:

— China

— Mexico

— Pakistan

— Poland

— United States. 

In other countries with notification requirement, the deadline to 

submit the first CbC notification to the Tax Authorities differs 

from county to country, all incurring during 2017 depending on 

local legislation. 

Please note that the timeline intends to reflect only the 

countries in which the implementation status is considered to 

be final and effective as from 2016. Information based on draft 

legislation has not been included in the overview. Furthermore, 

the dates provided in the timeline reflect a deadline where the 

financial year follows the calendar year.

Country-by-Country notification

Contact details

Johnny Bøgebjerg

Director, Transfer Pricing

Mobil: +45 5374 7090

johnny.bogebjerg@kpmg.com

Mads Frid Nørgaard

Senior Consultant, Transfer 

Pricing Mobil: +45 5374 7038

Mads.frid.norgaard@kpmg.com

Austria

Denmark

Ireland

Luxembourg

Spain

31 May 2017

Finland

France 

Norway

Portugal

1 September 2017

Netherlands

30 September 2017

Belgium

30 November 2017

India

31 December 2017

Australia

Japan

United Kingdom

Malaysia

31 December 2016

30 April 2017

Sweden

30 June 2017

South Korea
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Transfer Pricing

BEPS Action 13: Latest country implementation update

Updated weekly, this summary report in table format offers a snapshot of implementation of Country-by-Country (CbC) 

reporting and Master file / Local file documentation requirements around the world.

December 2016

29 Dec - Luxembourg: Revisions to transfer pricing circulars; intra-group financing transactions

23 Dec - Ireland: EC state aid investigation of transfer pricing rulings

13 Dec - France: Country-by-Country public financial reporting held unconstitutional

9 Dec - Denmark: Country-by-Country notification requirements

5 Dec - Norway: Country-by-Country reporting pursuant to BEPS Action 13

5 Dec - OECD: BEPS guidance on Country-by-Country reporting, country-specific information on implementation

5 Dec - OECD: Mutual agreement procedure (MAP) statistics for 2015

2 Dec - Belgium: Transfer pricing documentation forms are published

November 2016

30 Nov - Czech Republic: High court disallows loss for “toll manufacturer”

30 Nov - Finland: Country-by-Country reporting, Master file, Local file requirements

22 Nov - Netherlands: Country-by-Country reporting, 2016 notification deadline is extended

17 Nov - Brazil: Initial BEPS guidance on dispute resolution; CbC consultation

1 Nov - OECD: Taxpayer questionnaire, input into MAP process

October 2016

28 Oct - Hong Kong: Consultation on formal transfer pricing regime

24 Oct - Singapore: Country-by-Country reporting guide

21 Oct - OECD: Five jurisdictions agree to automatic exchange of Country-by-Country reports

20 Oct - Ireland: Transfer pricing considerations of centralised procurement strategies

18 Oct - China: New APA administrative guidelines, effective December 2016

14 Oct - UK: Practical issues that businesses may face concerning Country-by-Country reporting

13 Oct - Australia: Involving human resources, mobility professionals in Country-by-Country reporting

11 Oct - India: Effects of customs duty, air freight, currency fluctuation adjustments on arm’s length price

10 Oct - France: Decree implementing Country-by-Country reporting

International udvikling
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https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/10/tnf-oecd-five-jurisdictions-agree-to-automatic-exchange-of-country-by-country-reports.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/10/tnf-ireland-transfer-pricing-considerations-of-centralised-procurement-strategies.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/10/tnf-china-new-apa-administrative-guidelines-effective-december-2016.html
https://home.kpmg.com/uk/en/home/insights/2016/10/tmd-country-by-country-reporting-practical-issues.html
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https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/10/tnf-france-decree-implementing-country-by-country-reporting.html
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Tilmeld dig nyhedsbrevet Tax Matters – Quarterly Update

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

din e-mail.

Du tilmelder dig ved at skrive til:

taxmatters@kpmg.com

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

KPMG Acor Tax LinkedIn

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

KPMG Acor TaxTube

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

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

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

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

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

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

modtage flere e-mails eller andre oplysninger fra os. 

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

samarbejdspartnere.
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