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Forord
v/formand for Skatterådet Hanne Søgaard Hansen

I denne årsberetning vil jeg fokusere på det glade budskab, at der er sket
en markant forbedring af sagsbehandlingstiden for de bindende svar i
Skatterådet. Sagsbehandlingstiden på de bindende svar har været berørt i
flere tidligere årsberetninger, og i år er dermed ingen undtagelse. I år vil
sagsbehandlingstiden ligefrem være temaet i min artikel.
Ud over en omtale af selve forbedringen af sagsbehandlingstiden, vil jeg
omtale de tiltag, som Skatterådet og sekretariatet har iværksat for at opnå
denne forbedring.

Indledning

Sagsbehandlingstiden og antallet af sager, som Skatterådet har behandlet igennem
tiden, har været et emne, som har været berørt i årsberetningerne flere gange.
I år er ingen undtagelse, tværtimod bliver det selve temaet for min artikel i denne
årsberetning.
I sidste års jubilæumsårsberetning kiggede jeg tilbage på de forgangne 10 år. I
den sammenhæng berørte jeg også sagsbehandlingstiden, og hvor afgørende det
er for brugbarheden af de bindende svar, at anmodningerne besvares inden for
en rimelig tid. Jeg konstaterede, at på trods af et målrettet arbejde for at opnå
kortest mulig sagsbehandlingstid var det ikke lykkedes at nedbringe sagsbehandlingstiden. Tværtimod var sagsbehandlingstiden steget i 2015.
Det er nu omsider lykkedes at vende udviklingen, og sagsbehandlingstiden er
faldet i løbet af 2016. Jeg tror på, at den positive udvikling i sagsbehandlingstiden er vedvarende. Det bliver der i hvert fald arbejdet målrettet for.
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Indledningsvist vil jeg komme nærmere ind på udviklingen i sagsbehandlingstiderne, og derefter vil jeg beskrive, hvilke tiltag Skatterådet og sekretariatet
har taget for at opnå denne forbedring.
Sagsbehandlingstiden

I 2016 traf Skatterådet afgørelse i 248 anmodninger om bindende svar. Derudover
blev 33 anmodninger trukket, efter at sekretariatet havde sendt udkast til sagsfremstilling i høring hos spørger.
Målsætningen for sagsbehandlingstiden af anmodninger om bindende svar til
Skatterådet er 180 dage, dvs. 6 måneder. 6 måneder kan virke som lang tid, men
det skal holdes for øje, at der er tale om tunge, principielle sager med en stadigt
stigende kompleksitet.
Det er også væsentligt at bemærke, at det faktisk er lykkedes inden for det seneste halve år også at få helt nye sager på dagsordenen, dvs. sager, som kun er 2-4
måneder gamle. Sagerne behandles altså så hurtigt som muligt, og de 6 måneder
betyder ikke, at det altid skal tage 6 måneder at få en sag behandlet. Det er blot
en målsætning for sagsbehandlingstiden.
I 2016 lykkedes det at få afgjort 71,6 % af anmodningerne om bindende svar til
Skatterådet inden for 180 dage. Det er en markant forbedring i forhold til 2015,
hvor afslutningsprocenten for bindende svar til Skatterådet behandlet indenfor
180 dage var 52 %.
Hvis afslutningsprocenten beregnes for hvert enkelt møde, er afslutningsprocenten svingende fra måned til måned, men har været forbedret igennem hele 2016.
Af diagrammet nedenfor ses procenten af bindende svar på det enkelte møde,
som er yngre end 180 dage i henholdsvis 2016 og 2015:
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Udviklingen i afslutningsprocenten for 2015:
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Udviklingen i sagsbehandlingstiden kan også illustreres ved et glidende gennemsnit. Det glidende gennemsnit giver et overblik over, om udviklingen over en
længere periode er positiv eller negativ.
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Af diagrammerne for henholdsvis 2015 og 2016 nedenfor ses udviklingen i
afslutningsprocenten for de bindende svar, og det glidende gennemsnit viser,
at afslutningsprocenten indenfor 180 dage var faldende i 2015, mens afslutningsprocenten modsat var ganske pænt stigende i løbet af 2016.
Udviklingen i afslutningsprocenten for 2015:
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Alderssammensætningen af den igangværende sagsbeholdning vidner om, at det
bør være muligt at sikre, at mere end 65 % af anmodningerne om bindende svar
til Skatterådet afsluttes indenfor 180 dage.
Nedenfor er vist alderssammensætningen af henholdsvis de afsluttede og de
igangværende sager pr. 31.12.2016.
Sagsbehandlingstid

Afsluttende sager

Igangværende sager

(dage)

procent (akk)

procent (akk)

<61

8,4 %

49,0 %

61-120

34,5 %

78,5 %

121-180

71,0 %

93,0 %

181-240

79,4 %

95,0 %

241-300

84,5 %

97,0 %

301-720

97,5 %

100,0 %

>720

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

I alt

Alderssammensætningen af de igangværende sager viser således, at det bør være
muligt at bevare den positive udvikling i afslutningsprocenten for de bindende
svar til Skatterådet. Som det ses, er 93 % af sagsbeholdningen yngre end 180
dage. Det er dermed alene 7 % af de igangværende sager, som ved udgangen af
2016 var ældre end de 180 dage. Til sammenligning var alderssammensætningen
ved udgangen af 2015 således, at 55 % af de igangværende sager var ældre end
180 dage.
Jeg ser derfor optimistisk på udviklingen og muligheden for, at sagsbehandlingstiden også fremover vil opfylde målsætningen om, at 65 % af anmodningerne om
bindende svar til Skatterådet skal være afsluttet indenfor 180 dage.
Der vil selvsagt stadig være sager, som ikke bliver behandlet inden for de 180
dage. Man skal dog huske, at Skatterådet behandler de anmodninger om bindende
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svar, der vurderes at være principielle, og at der derfor ofte er tale om meget
komplekse sager, som samtidig er retningsgivende for lovfortolkningen vedrørende skatter og afgifter.
Når det er sagt, vil jeg dog gerne understrege, at jeg godt er klar over, at der har
ligget gamle sager, som har hængt unødigt længe i sagsbehandlingen. Statistik er
ét, men for de – heldigvis få – spørgere, som har oplevet sagsbehandlingstider på
op til flere år, er det en ringe trøst, at andre spørgere får hurtigere svar. Det er derfor ikke nok at fokusere på gennemsnitlige forbedringer, men der skal også tages
hånd om, at ingen sager bliver skudt til side på grund af deres kompleksitet.
Tiltag

I maj 2015 blev iværksat en plan for afvikling af ”gamle” skatterådssager.
Der blev i første omgang iværksat driftsstyring med elektroniske driftsstyringstavler, hvor der blev oprettet projektplaner med milepæle for hver enkelt anmodning om bindende svar. Disse tavler har øget overblikket over de igangværende
sager i forhold til status og alder på hver enkelt sag. Det forbedrede overblik har
gjort det muligt i højere grad at prioritere, styre og sikre den nødvendige fremdrift i behandlingen af anmodningerne om bindende svar.
Herudover blev der iværksat en undersøgelse af mulighederne for at optimere
processen for bindende svar til Skatterådet.
I forbindelse med undersøgelsen blev der foretaget en analyse af, hvilke dele af
processen der kunne optimeres. I den sammenhæng blev der bl.a. set på betydningen for sagsbehandlingstiden af, at spørger anmoder om personligt fremmøde.
Det siger sig selv, at sager, hvor der anmodes om personligt fremmøde, er sager,
hvor spørger og SKAT ikke er enige. Dette kan i sig selv give anledning til en
længere sagsbehandlingstid, da høringsprocessen som regel tager længere tid i
sådanne sager end i sager, hvor spørger og SKAT er enige. Herudover er der
typisk tale om særlige komplekse og principielle sager, som allerede af den
grund kan være årsag til længere sagsbehandlingstid.
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På det tidspunkt, hvor undersøgelsen blev foretaget, var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for et bindende svar, hvor spørger havde anmodet om personligt
fremmøde, 10 måneder. I modsætning hertil var der en gennemsnitlig sagsbehandlingstid for sager uden personligt fremmøde på 7,2 måneder.
Skatterådet indvilgede på den baggrund i flere personlige fremmøder end som
hidtil 4 på det enkelte møde. Det betyder, at der på hvert møde nu er mulighed
for op til 6 personlige fremmøder.
At Skatterådet har indvilget i flere personlige fremmøder har bevirket, at der ikke
er ventetid i samme omfang som før, da sagerne typisk vil blive behandlet på det
førstkommende møde efter, at indstillingen fra sekretariatet foreligger.
Et andet element i at optimere processen for sagsbehandlingen af de bindende
svar til Skatterådet er klare og ensartede principper for længden af fristudsættelser og afvisning.
Sekretariatet har i den sammenhæng stadig dialog med spørgere om fx formulering af spørgsmål eller fristudsættelse. Sekretariatet har et øget fokus på en
forventningsafstemning med spørger/rådgiver. Hvis der fx er usikkerhed om
faktum i en anmodning om bindende svar, kontaktes spørger evt. pr. telefon for
at have en indledende dialog om, hvori usikkerheden består. Det sker forud for
en skriftlig indkaldelse af yderligere oplysninger. Ved denne forudgående dialog
opnås mange gange en gensidig afklaring og forståelse, både for hvad der indkaldes og hvorfor. Alternativt kan en indkaldelse måske helt undgås, da spørger
enten indsender de nødvendige oplysninger umiddelbart efter samtalen, eller
usikkerheden bliver afklaret allerede ved samtalen. Således kan der spares lidt
tid ved sagsbehandlingen i visse sager.
Sekretariatet indgår ligeledes i dialog med spørger i forbindelse med anmodninger om fristudsættelse, ved indkaldelse af yderligere oplysninger og høring.
Sekretariatet følger i den sammenhæng de almindelige principper for høringsfrister. Der vil selvfølgelig kunne tages hensyn til helt særlige omstændigheder
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hos spørger, men igen er det vigtigt med en forventningsafstemning om udstrækningen af fristudsættelsen. I visse situationer er det måske mere hensigtsmæssigt, at spørger tilbagekalder anmodningen om bindende svar, indtil de
nødvendige oplysninger foreligger, fx hvis forhold hos spørger ikke er fuldt
afklaret vedrørende en påtænkt disposition.
Alle disse tiltag har i større eller mindre omfang være medvirkende til, at sagsbehandlingstiden for bindende svar til Skatterådet er faldet.
I sidste års årsberetning ønskede jeg, at SKAT ville fortsætte arbejdet med at nedbringe sagsbehandlingstiden og have fokus på gamle sager. Alt i alt er mit ønske
blevet opfyldt. Jeg ved, at dette arbejde er lykkedes på grund af en målrettet og
ihærdig indsats i sekretariatet. Det vil jeg gerne kvittere for. Jeg vil også gerne
takke medlemmerne af Skatterådet for at have bidraget til den positive udvikling
ved at indvilge i ekstra fremmøder.

Hanne Søgaard Hansen

12

Bind
svar ende

Individuelle medarbejderaktieordninger
efter ligningslovens § 7 P
Folketinget har den 12. maj 2016 vedtaget et lovforslag, der genindfører
regler i ligningslovens § 7 P om lempelig beskatning af aktier, og købe- og
tegningsretter til aktier, tildelt i ansættelsesforhold. Skatterådet har afgivet
bindende svar om anvendelse af ligningslovens § 7 P.
I denne artikel beskrives hovedprincipperne i ligningslovens § 7 P.
Herudover omtales SKM2016.492.SR og SKM2016.579.SR.

Indledning

Hovedprincippet i ligningslovens § 7 P er, at medarbejderen ikke beskattes
af den modtagne værdi som løn. Beskatningen sker først, når medarbejderen
sælger aktierne, og gevinsten beskattes som et almindeligt aktiesalg efter
aktieavancebeskatningslovens regler, hvilket vil sige, at gevinsten beskattes
som aktieindkomst og ikke som personlig indkomst. Der er ingen beskatning,
hvis aktieløn omfattet af ligningslovens § 7 P udløber uudnyttet.
Den lempelige beskatning af medarbejderen modsvares af, at arbejdsgiverselskabet ikke har fradragsret for værdien af tildelte aktier m.v.
Ligningslovens § 7 P kan finde anvendelse på aftaler om aktier og købe- og
tegningsretter til aktier, når aftalen indgås den 1. juli 2016 eller senere.
Bestemmelsen i ligningslovens § 7 P svarer i det væsentligste til den tidligere
medarbejderaktieordning omfattet af ligningslovens § 7 H. Der er dog visse
forskelle, blandt andet er kravet om indsendelse af revisorattest til SKAT om
ordningerne erstattet af en indberetningspligt for det selskab, der yder vederlaget.
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Betingelser for at være omfattet af ligningslovens § 7 P

En række betingelser skal være opfyldt for, at aktielønsordningen kan omfattes af
reglerne i ligningslovens § 7 P.
Følgende betingelser skal være opfyldt:
• Den ansatte og det selskab, hvori den pågældende er ansat, skal indgå aftale
om, at ligningslovens § 7 P finder anvendelse på vederlaget. Aftalen om anvendelse af ligningslovens § 7 P skal indgås samtidigt med aftalen om tildeling af
aktielønnen.
• Vederlaget skal være entydigt identificeret i aftalen. Det indebærer, at følgende
forhold skal fremgå af aftalen:
• Om vederlaget består af en aktie, en købe- eller tegningsret.
• I hvilket selskab, der erhverves aktier, købe- eller tegningsretter.
• Den nominelle størrelse eller stykværdien af aktien eller af den aktie, som
købe- eller tegningsretten giver ret til.
• Vederlagets anskaffelsessum.
• Eventuelle vilkår for erhvervelse af vederlaget, herunder om medarbejderen
har en valgmulighed indenfor et nærmere fastsat tidsrum til udnyttelse af
vederlaget.
• Værdien af vederlaget, der skal beskattes efter ligningslovens § 7 P må ikke
overstige 10 pct. af medarbejderens årsløn på det tidspunkt, hvor aftalen indgås.
• Vederlaget skal ydes af det selskab, hvori medarbejderen er ansat, eller et
hermed koncernforbundet selskab. Både koncernforbindelsen og ansættelsesforholdet skal bestå på aftaletidspunktet.
• Vederlaget skal give ret til aktier, købe- eller tegningsretter i det selskab, hvori
medarbejderen er ansat, eller et hermed koncernforbundet selskab.
Koncernforbindelsen skal foreligge på aftaletidspunktet.
• Aktier, der modtages af medarbejderen, herunder aktier, medarbejderen
erhverver i henhold til modtagne købe- eller tegningsretter, må ikke udgøre
en særlig aktieklasse. Betingelsen skal være opfyldt frem til den direkte tildeling af aktier, herunder udnyttelsen af købe- eller tegningsretten.
• Modtagne købe- og tegningsretter må ikke overdrages. Det anses ikke for en
overdragelse, hvis retten udløber uudnyttet eller overdrages ved arv.
• Modtagne køberetter skal indeholde ret for enten medarbejderen eller det
selskab, der har ydet køberetten, til at erhverve eller levere aktier.
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Ændringer i aftalen – ligningslovens § 7 P, stk. 3

Der er mulighed for at foretage ændringer i den oprindelige aftale om aktieløn
med henblik på at opfylde betingelserne i ligningslovens § 7 P, uden at ændringerne skal betragtes som en afståelse af vederlaget.
Der er alene tale om ændringer af udnyttelses- eller købskursen, ændring af
antallet af aktier m.v. eller af den aktieklasse, hvori medarbejderen kan erhverve
aktier, der kan foretages, uden at der skal tages stilling til, om ændringerne er så
væsentlige, at vederlaget må anses for at være afstået.
For så vidt angår andre ændringer end de ovennævnte, gælder de almindelige
principper for, hvornår en aftale skal anses for at være afstået og en ny for at
være indgået. Det beror på en konkret vurdering, om ændringen har en sådan
karakter, at den oprindelige aftale anses for at være afstået.
Baggrunden for reglen er først og fremmest, at i mange tilfælde modtager medarbejdere i danske selskaber aktieløn fra udenlandske selskaber, der er koncernforbundne med de danske selskaber. Aktielønnen indgår i et internationalt program og tilbydes medarbejdere i flere lande på nogenlunde ensartede vilkår. De
udenlandske selskaber søger ikke altid lokal dansk rådgivning om danske skatteregler, inden tildelingen til medarbejdere i de danske selskaber. Dette medfører,
at tildelingen ikke altid har taget højde for danske skatteregler, herunder reglerne
i ligningslovens § 7 P.
Vurderingstidspunktet for favørelementet

En vurdering af, hvorvidt betingelsen om, at favørelementet højst må udgøre 10
pct. af årslønnen er opfyldt, skal ske
• på det tidspunkt, hvor udnyttelses- eller købskursen ligger fast. Købs- eller
udnyttelseskursen ligger fast uanset om kursen eller antallet af aktier, købeeller tegningsretter ændres som følge af nærmere opregnede selskabsretlige
omstruktureringer, når reguleringen er indeholdt i aftalen, og når reguleringen
alene har til formål at fastholde værdien af købe- eller tegningsretten henholdsvis aktien på et uændret niveau.
• Hvis udnyttelseskursen ikke er kendt, så skal vurderingen af 10 pct.s-grænsen
senest ske på retserhvervelsestidspunktet.
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• Hvis den faktiske udnyttelseskurs ikke foreligger på retserhvervelsestidspunktet, kan medarbejderen vælge at udskyde vurderingen af om 10 pct.s-grænsen
er opfyldt til det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs foreligger.
• Hvis udnyttelseskursen er fastsat som en fast procentdel af markedskursen
for aktien ved begyndelsen henholdsvis afslutningen af en nærmere bestemt
peri-ode, skal vurderingen af 10 pct.s-grænsen foretages ud fra vederlagets
værdi ved begyndelsen af perioden, når udnyttelseskursen er en procentdel af
kursen denne dag, henholdsvis afslutning af perioden, når udnyttelseskursen
er en procentdel af kursen denne dag.
Den årsløn, der anvendes ved opgørelsen af vederlagets værdi, er i alle tilfælde
årslønnen på det tidspunkt, hvor den ansatte og selskabet indgår aftale om medarbejderaktier mv.
I tilfælde, hvor vurderingen af, om 10 pct.s-grænsen er opfyldt, skal ske på det
tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs ligger fast, og hvor værdien overstiger 10 pct. af den ansattes årsløn, er det muligt at periodisere aktielønnen, hvis
aktielønnen retserhverves over en flerårig periode.
Ændringer som følge af omstruktureringer

Medarbejderen skal ikke beskattes af værdien af aktielønnen, hvis det selskab,
der har ydet vederlaget, eller det selskab, hvori den ansatte kan erhverve aktier
mv., indgår i en selskabsretlig omstrukturering eller foretager en selskabsretlig
disposition, og der som følge heraf foretages ændringer af den oprindelig indgåede aftale.
Mulighederne for at ændre i aftalerne gælder alene ved kapitalforhøjelse,
fondsaktieudstedelse, kapitalnedsættelse, udbytteudlodning, aktieombytning,
aktiesplit, rekapitalisering, fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver.
Det er et vilkår for opretholdelsen af beskatningen efter ligningslovens § 7 P,
at parterne indgår en ny aftale om, at ligningslovens § 7 P skal finde anvendelse
for det vederlag, som medarbejderen modtager efter omstruktureringen. Det indebærer, at vederlaget kun er omfattet af ligningslovens § 7 P, hvis de almindelige
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betingelser i ligningslovens § 7 P er opfyldt. Der indtræder dog ikke et nyt tidspunkt for vurdering af, om beløbsgrænsen på 10 pct. af årslønnen er opfyldt, idet
denne betingelse er opfyldt, når værdien af aktielønnen efter omstruktureringen
svarer til værdien af aktielønnen før omstruktureringen.
Hvis der i forbindelse med en selskabsretlig omstrukturering ikke foretages
ændring af aktielønsaftalen, er det ikke nødvendigt, at parterne indgår en ny
aftale. Visse omstruktureringer som eksempelvis en fusion, hvor det selskab,
der har udstedt købe- eller tegningsretten, før og efter omstruktureringen er det
udstedende selskab, kræver som udgangspunkt ikke ændring af aftalen.
Overdragelse og differenceafregning af vederlaget

Medarbejderens beskatning efter reglerne i ligningslovens § 7 P bortfalder, hvis
modtagne købe- og tegningsretter overdrages eller opfyldes ved kontant udbetaling af forskellen mellem den underliggende akties markedskurs og den aftalte
kurs i henhold til retten. Det anses ikke for overdragelse, hvis retten overdrages
ved arv.
Baggrunden herfor er, at dette vil være i strid med ordningens hovedprincip,
hvorefter beskatningen indtræder, når de erhvervede aktier afstås.
Det er ikke i loven fastsat, hvor lang tid der skal gå fra medarbejderens erhvervelse af aktier til medarbejderen sælger aktierne, ligesom der heller ikke er nogen
bindinger med hensyn til, hvem aktierne sælges til.
Ved afgørelsen af, om købs- og tegningsretterne kan omfattes af ligningslovens
§ 7 P, lægges der vægt på, at der er opnået et reelt ejerskab til aktierne, og at
medarbejderen har en kursrisiko på aktierne i perioden mellem udnyttelse af
købe- eller tegningsretten og salget af aktien.
Praksis efter den tidligere bestemmelse i ligningslovens § 7 H kan finde anvendelse ved vurdering af, om beskatningen kan ske efter ligningslovens § 7 P.
Hvis det konstateres, at ligningslovens § 7 P ikke kan finde anvendelse er konsekvensen, at medarbejderen beskattes af vederlagets værdi på udnyttelsestidspunk18

tet som løn efter ligningslovens § 28. Selskabet vil i sådanne tilfælde opnå
fradragsret for lønudgiften.
Beskatning ved fraflytning

Ophører en medarbejders skattepligt til Danmark, kan aktielønnen ikke længere
være omfattet af ligningslovens § 7 P.
Købe- og tegningsretter
For købe- og tegningsretter skal der ske fraflytterbeskatning efter reglerne i
ligningslovens § 28. Det indebærer lønbeskatning af værdien af vederlaget,
som opgøres til forskellen mellem aktiernes handelsværdi og udnyttelseskursen
på fraflytningstidspunktet.
Reglen gælder kun, hvis der ikke samtidig indtræder begrænset skattepligt til
Danmark for medarbejderen efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1.
Er købe- eller tegningsretten ikke retserhvervet på tidspunktet for ophør af skattepligt, indtræder der ikke beskatning efter ligningslovens § 28. Medarbejderen
bliver begrænset skattepligtig af lønvederlaget efter kildeskattelovens § 2, stk. 1,
nr. 1. Dette indebærer, at der skal ske lønbeskatning på det tidspunkt, hvor den
ansatte erhverver endelig ret til aktierne. Danmark beskatter kun den del af vederlaget, der vedrører arbejde udført her i landet. Beskatningen sker ud fra en forholdsmæssig fordeling af vederlaget opgjort på grundlag af den periode, hvor
arbejdet er udført i henholdsvis Danmark og i udlandet.
Aktier
Både for aktier, der er erhvervet direkte, og aktier, der er erhvervet ved udnyttelse
af købe- eller tegningsretter, gælder reglerne i aktieavancebeskatningslovens
§§ 38-40 ved ophør af fuld skattepligt. Gevinst og tab på aktier betragtes som
realiseret, hvis gevinsten eller tabet vedrører en aktie, der er omfattet af dansk
beskatning, og den danske beskatningsret ophører.
Reglen i aktieavancebeskatningslovens § 38 om, at der alene indtræder fraflytterbeskatning af aktier, der på fraflytningstidspunktet overstiger en værdi på
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100.000 kr. gælder ikke, hvis der i beholdningen indgår såkaldte ligningslovens
§ 7 P-aktier. I så fald skal der ske fraflytterbeskatning af hele aktiebeholdningen,
selv om beholdningen har en kursværdi på under 100.000 kr.
På tilsvarende vis fraviges hovedreglen i aktieavancebeskatningsloven om, at
skatteyder alene er omfattet af fraflytterskat på aktier, såfremt skatteyder på
fraflytningstidspunktet har været skattepligtig til Danmark i 7 år ud af de seneste
10 år. Selv om medarbejderen ikke har været fuldt skattepligtig til Danmark i
en eller flere perioder på i alt 7 år inden for de seneste 10 år før fraflytningen,
vil der ske fraflytterbeskatning af medarbejderens såkaldte ligningslovens § 7
P-aktier samt medarbejderens øvrige aktier i samme selskab, selv om disse ikke
er erhvervet på baggrund af ligningslovens § 7 P.
Er aktierne ikke retservervede ved ophør af den fulde skattepligt til Danmark,
bliver medarbejderen begrænset skattepligtig af lønvederlaget efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1. Det indebærer, at der skal ske lønbeskatning på retserhvervelsesestidspunktet for den del af vederlaget, der vedrører arbejde udført her
i landet.
SKM2016.492.SR
I SKM2016.492.SR anmoder spørger Skatterådet om at bekræfte, at værdiansættelsen af aktier samt køberetter til aktier, der skal tildeles en gruppe af medarbejdere, kan anerkendes. Herudover anmodes om bekræftelse på, at betingelserne for
af anvende ligningslovens § 7 P er opfyldt.
Ved værdiansættelsen af aktierne lægger Skatterådet vægt på, at aktierne for
nyligt er blevet solgt til uafhængige købere, der ikke har interessefællesskab med
spørger. Idet der ikke efter salget er sket materielle ændringer i selskabet, kan
salgsprisen antages at udgøre et retvisende skøn for aktiernes handelsværdi.
Skatterådet kan ikke bekræfte, at der skal gives et nedslag i værdien på 20 pct.
med henvisning til, at der er tale om unoterede aktier – med omsætningsbegrænsninger – ejet af småaktionærer.
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Det præciseres i det bindende svar, at Skatterådets accept af værdiansættelsen af
aktierne forudsætter, at alle relevante oplysninger er blevet fremlagt, herunder et
eventuelt købstilbud på aktierne.
Skatterådet anerkender værdiansættelsen af køberetter, der fremkommer ved en
Black & Scholes beregning, der bl.a. er baseret på ovennævnte aktiepris. Da selskabet ikke er børsnoteret, kan volatiliteten ikke direkte observeres og er derfor
estimeret ved hjælp af en gruppe sammenlignelige børsnoterede virksomheder.
Endvidere vurderer Skatterådet, at betingelserne for at anvende ligningslovens
§ 7 P som udgangspunkt er opfyldt. I SKATs begrundelse, som Skatterådet tiltræder, kommenteres betingelsen i ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 7, hvorefter de
modtagne køberetter skal indeholde en ret for enten den ansatte eller det selskab,
der har ydet køberetterne, til at erhverve eller levere aktier.
Den omstændighed, at medarbejdernes aktier i tilfælde af ekstraordinær udnyttelse (ved exit) er omfattet af en medsalgspligt og således sælges sammen med de
øvrige aktionærer samme dag som udnyttelse finder sted, er ikke diskvalificerende. Det vil bero på øvrige konkrete omstændigheder, hvorvidt der er tale om differenceafregning med den konsekvens, at der skal ske beskatning efter reglerne i
ligningslovens § 28.
Med henvisning til SKM2013.904.SR konkluderes, at reglerne i ligningslovens
§ 7 P ikke er til hinder for, at medarbejderne indgår aftale om salg af aktier, der
erhverves på et fremtidigt tidspunkt på baggrund af køberetter omfattet af ligningslovens § 7 P.
Endelig kommenteres betingelsen i ligningslovens § 7 P om, at bestemmelsen
finder anvendelse på ”vederlag i et ansættelsesforhold”. Hermed forstås vederlag
for udførelsen af personligt arbejde for selskabet.
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Idet køberetterne i den konkrete sag kan udnyttes til erhvervelse af aktier både
på de almindelige udnyttelsestidspunkter i år 2, 3 og 4 ("ordinær udnyttelsesmulighed") samt ved børsnotering eller ved mindst 50 pct. ejerskifte ("ekstraordinær udnyttelsesmulighed") anerkender Skatterådet, at køberetterne er ydet
som vederlag i et ansættelsesforhold.
I den konkrete sag har Skatterådet alene taget stilling til, at udnyttelsesmuligheder
i forbindelse med exitbegivenheder ikke udelukker anvendelsen af ligningslovens
§ 7 P. Skatterådet har således ikke taget stilling til, hvorvidt rene exitbonusser kan
omfattes af ligningslovens § 7 P.
På denne baggrund svarer Skatterådet, at ligningslovens § 7 P kan finde anvendelse på køberetterne.
SKM2016.579.SR
I SKM2016.579.SR er spørgsmålet, om en aftale om tildeling af Matching Shares
kan omfattes af ligningslovens § 7 P.
Ordningen går ud på, at medarbejderne indbetaler maximalt 100€ pr. måned fra
juli 2016 til juli 2017. Der bliver købt aktier for beløbet i perioden august 2016 til
juli 2017. Hvis medarbejderen beholder disse aktier til afslutningen af juli 2017,
vil selskabet overdrage een gratis aktie – "Matching Share" – til medarbejderen
for hver to aktier, som allerede er købt. Det er disse gratis aktier, som det bindende svar drejer sig om, og som selskabet ønsker skal beskattes i henhold til ligningslovens § 7 P.
Medarbejderne får tilbud om at deltage i programmet. Tilmeldelsesfristen udløber
den 7. juni 2016. Medarbejderen modtager en mail medio juli 2016, hvori aftalens indgåelse bekræftes.
Ligningslovens § 7 P finder anvendelse for aftaler om tildeling af aktier, der
indgås den 1. juli 2016 eller senere. Skatterådet anser selskabets tilbud til medarbejderne som et bindende tilbud. Selskabet er således forpligtet til at overdrage
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aktier til medarbejderne i henhold til planen. Det er Skatterådets opfattelse, at
der foreligger en endelig og bindende aftale mellem selskabet og den enkelte
medarbejder på det tidspunkt, hvor medarbejderen foretager den elektroniske
tilmelding om deltagelse, nemlig senest den 7. juni 2016, og derved accepterer
selskabets tilbud.
Ved vurderingen af, om aftalen er bindende, lægges der vægt på, at medarbejderen om nødvendigt vil kunne støtte ret på aftalen ved domstolene. Det forhold,
at aftalen indeholder betingelser, der udskyder retserhvervelsen, vil derfor ikke
udskyde selve aftaletidspunktet.

Regelgrundlaget
Ligningslovens § 7 P
Stk. 1. Værdien af aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier,
som personer modtager som vederlag i et ansættelsesforhold, medregnes
ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis betingelserne i stk.
2 er opfyldt.
Stk. 2. Skattefriheden efter stk. 1 er betinget af følgende:
1) Den ansatte og det selskab, hvori den pågældende er ansat, har aftalt, at
reglerne i denne bestemmelse skal finde anvendelse. I aftalen skal vederlaget
være entydigt identificeret. Det skal fremgå, om vederlaget består af en aktie
eller en købe- eller tegningsret, og i hvilket selskab der er erhvervet eller kan
erhverves aktier, og den nominelle størrelse eller stykværdien af aktien eller
den nominelle størrelse eller stykværdien af den aktie, som en købe- eller
tegningsret giver ret til, skal fremgå. Er der stillet vilkår for vederlagets
erhvervelse eller givet den ansatte en valgmulighed inden for et nærmere
fastsat tidsrum til udnyttelse af vederlaget, skal disse vilkår fremgå af aftalen.
2) Værdien af vederlaget efter stk. 1 overstiger i samme år ikke 10 pct. af
den ansattes årsløn på det tidspunkt, hvor aftalen indgås.
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3) Vederlaget efter stk. 1 ydes af det selskab, hvor personen er ansat, eller af
et selskab, der er koncernforbundet med dette selskab, jf. kursgevinstlovens
§ 4, stk. 2.
4) Vederlaget efter stk. 1 er aktier i det selskab, hvor personen er ansat, eller
i et selskab, der er koncernforbundet med dette selskab, jf. kursgevinstlovens
§ 4, stk. 2, eller giver ret til at erhverve eller tegne aktier i de nævnte selskaber.
5) Aktier, der modtages af ansatte, og aktier, den ansatte kan erhverve eller
tegne i henhold til modtagne købe- eller tegningsretter, udgør ikke en særlig
aktieklasse.
6) Modtagne købe- og tegningsretter overdrages ikke. Det anses ikke for en
overdragelse, hvis retten udløber uudnyttet eller overdrages ved arv.
7) Modtagne køberetter indeholder en ret for enten den ansatte eller det
selskab, der har ydet køberetten, til at erhverve eller levere aktier.
Stk. 3. Kræver opfyldelse af betingelserne i stk. 2 ændring i en aftale, der
er indgået om vederlag i form af aktier eller købe- eller tegningsretter, af
udnyttelses- eller købskursen, af antallet af aktier eller købe- og tegningsretter eller af den aktieklasse, hvori den ansatte erhverver aktier, med henblik
på anvendelse af reglerne i denne paragraf, anses en sådan ændring ikke for
at indebære en afståelse eller erhvervelse af nye aktier eller købe- eller tegningsretter. Det er en betingelse, at ændringen af aftalen udelukkende har til
formål at tilpasse aftalen med henblik på at opfylde betingelserne i stk. 2.
Stk. 4. Vurderingen af, om betingelsen i stk. 2, nr. 2, er opfyldt, foretages ud
fra vederlagets værdi på det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs for
købe- eller tegningsretterne henholdsvis den faktiske købskurs for aktierne
foreligger, dog senest på det tidspunkt, hvor den ansatte erhverver ubetinget
ret til den modtagne aktie eller købe- eller tegningsret, og årslønnen på det
tidspunkt, hvor aftalen indgås, jf. dog stk. 5.
Stk. 5. Erhverver den ansatte ubetinget ret til en købe- eller tegningsret før
det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs foreligger, kan den ansatte
vælge, at vurderingen skal foretages ud fra vederlagets værdi på det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs foreligger, og årslønnen på det
tidspunkt, hvor aftalen er indgået. Er udnyttelseskursen for en købe- eller
tegningsret fastsat som en fast procentdel af markedskursen for aktien ved
begyndelsen henholdsvis afslutningen af en nærmere bestemt periode, skal
vurderingen foretages ud fra vederlagets værdi ved begyndelsen af perioden,
når udnyttelseskursen er en procentdel af kursen denne dag, henholdsvis ved
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afslutningen af perioden, når udnyttelseskursen er en procentdel af kursen
denne dag. Foretages vurderingen ud fra vederlagets værdi på det tidspunkt,
hvor den faktiske udnyttelseskurs for købe- eller tegningsretter henholdsvis
den faktiske købskurs for aktier foreligger, og overstiger værdien 10 pct. af
årslønnen på det tidspunkt, hvor aftalen er indgået, mens retserhvervelsen
sker i 2 eller flere år, kan den ansatte fordele den samlede værdi af vederlaget på de år, hvori retserhvervelsen af vederlaget sker.
Stk. 6. Det er uden betydning for, hvornår den faktiske udnyttelseskurs for
købe- eller tegningsretter henholdsvis den faktiske købskurs for aktier efter
stk. 4 og 5 foreligger, at udnyttelseskursen eller antallet af købe- eller tegningsretter henholdsvis købskursen eller antallet af aktier skal reguleres ved
en kapitalforhøjelse til andet end markedskursen eller ved fondsaktieudstedelse, kapitalnedsættelse, udbytteudlodning, aktieombytning, aktiesplit, rekapitalisering, fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver, når reguleringen er
indeholdt i aftalen, og når reguleringen alene har til formål at fastholde værdien af købe- eller tegningsretten henholdsvis aktien uændret.
Stk. 7. Foretager det selskab, der yder vederlag efter stk. 2, nr. 3, eller det
selskab, hvori den ansatte kan erhverve aktier efter stk. 2, nr. 4, inden den
ansattes udnyttelse af retten eller erhvervelse af aktien en kapitalforhøjelse
m.v. som nævnt i stk. 6, og foretages der som følge af denne kapitalforhøjelse m.v. en ændring af den aftale om vederlaget, som selskabet og den ansatte
har indgået, anses en sådan ændring ikke for at indebære en afståelse eller
erhvervelse af nye aktier eller købe- eller tegningsretter. Det er en betingelse
herfor, at det selskab, hvori den pågældende er ansat efter kapitalforhøjelsen
m.v. som nævnt i stk. 6, og den ansatte efter stk. 2, nr. 1, aftaler, at reglerne i
denne bestemmelse skal finde anvendelse på det vederlag, som den ansatte
modtager efter kapitalforhøjelsen m.v. Ved kapitalforhøjelsen m.v. som
nævnt i stk. 6 foretages en vurdering af, om betingelserne i stk. 2 er opfyldt.
Betingelsen i stk. 2, nr. 2, anses dog for opfyldt, hvis værdien af vederlaget i
form af tilsagn om aktier eller modtagne købe- og tegningsretter efter kapitalforhøjelsen m.v. som nævnt i stk. 6 svarer til værdien før kapitalforhøjelsen m.v.
Stk. 8. Udløber en tegningsret omfattet af stk. 1 uudnyttet, bortfalder en
eventuel beskatning efter aktieavancebeskatningsloven.
Stk. 9. Der kan ikke foretages fradrag efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra
a, af værdien af de aktier eller købe- eller tegningsretter, der er skattefri efter
stk. 1. Ved afståelse af aktier eller købe- og tegningsretter til aktier, der er
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skattefri for den ansatte efter stk. 1, og afståelse af aktier til opfyldelse af
tildelte køberetter, der er skattefri for den ansatte efter stk. 1, skal aktierne
og købe- og tegningsretterne ved opgørelse af gevinst og tab efter aktieavancebeskatningsloven henholdsvis kursgevinstloven anses for afstået til
handelsværdien på afståelsestidspunktet.
Stk. 10. I tilfælde, der er omfattet af stk. 1-9, finder §§ 16 eller 28, jf. statsskattelovens § 4, ikke anvendelse, jf. dog stk. 11 og 12.
Stk. 11. Udnyttes en købe- eller tegningsret, der er omfattet af stk. 1-9, ved
kontant udbetaling til den ansatte af købe- eller tegningsrettens værdi, finder
§ 28 anvendelse. Er betingelsen i § 28 ikke opfyldt, finder § 16, jf. statsskattelovens § 4, anvendelse.
Stk. 12. Ophører den ansattes skattepligt her til landet, finder §§ 16 og 28, jf.
statsskattelovens § 4, anvendelse.

Oversigt over Skatterådets afgørelser
SKM2016.492.SR og SKM2016.579.SR.
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§7P

§7P

§7P

Fast driftssted
Skatterådet har i 2016 behandlet en række anmodninger om bindende svar
vedrørende fast driftssted efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a.
Afgørelserne vedrører blandt andet spørgsmålet, om et hjemmekontor kan
anses for at udgøre et fast driftssted, fast driftssted ved tilbagevendende
arbejder, etablering af et datacenter i Danmark, og om udenlandske kommanditisters investering i et dansk K/S udgør et fast driftssted.
Afgørelserne bidrager til en fortsat fastlæggelse af grænserne for anvendelsesområdet for selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a i forhold til udenlandske selskabers aktiviteter i Danmark.

Fast driftssted i intern dansk ret og international ret

Udenlandske foretagender, som nævnt i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, beskattes
af erhvervsindkomst erhvervet her i landet, hvis de har et fast driftssted her i
landet, eller deltager i en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet.
Selskabsskatteloven indeholder ikke en generel definition på, hvad der forstås
ved et fast driftssted. Begrebet fast driftssted fortolkes som udgangspunkt i overensstemmelse med artikel 5 i OECD’s modeloverenskomst med kommentarer.
Et fast driftssted er i OECD’s modeloverenskomst artikel 5, stk. 1 defineret som
”et forretningssted, hvor et foretagendes virksomhed helt eller delvis udøves”.
Det kan for eksempel være et kontor, en fabrik, et værksted, eller steder, hvorfra
der udvindes naturforekomster.
Et udenlandsk selskabs aktivitet i Danmark anses i tidsmæssig henseende for at
være ”fast”, når selskabet udøver sin virksomhed gennem et fast driftssted her i
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landet i 6 måneder. For bygge- og anlægsvirksomhed gælder som udgangspunkt,
at arbejdet skal have en varighed på mere end 12 måneder for at kunne anses for
at udgøre et fast driftssted.
Det følger af OECD modeloverenskomstens artikel 5, stk. 4, at aktiviteter, som
anses for at være af forberedende og hjælpende karakter, ikke kan udgøre et fast
driftssted, selv om de udøves fra et fast forretningssted.
Der kan for eksempel være tale om opretholdelse af et fast forretningssted med
henblik på oplagring eller udlevering af varer eller indsamling af oplysninger til
brug for foretagendets virksomhed.
Det følger af OECD modeloverenskomstens artikel 5, stk. 5, at et udenlandsk
foretagende, som gør brug af en agent i Danmark, kan få fast driftssted, selv om
det ikke selv har et fast forretningssted her i landet.
En agent er en person, der har og rent faktisk jævnligt bruger en fuldmagt, som
vedkommende har fået til at indgå aftaler i et udenlandsk foretagendes navn.
Hvis en person, der handler på vegne af et udenlandsk foretagende, ikke har
fuldmagt, men indgår aftaler i eget navn, er den pågældende ikke en agent, med
derimod en uafhængig repræsentant.
Et udenlandsk foretagendes brug af en afhængig agent kan medføre, at foretagendet får fast driftssted i Danmark, forudsat at agentens aktivitet ikke anses for at
være af forberedende eller hjælpende karakter.
Et udenlandsk foretagendes brug af en uafhængig repræsentant medfører ikke fast
driftssted.
Hjemmekontor, hjælpende og forberedende aktivitet.

Skatterådet har i 2016 truffet afgørelse i flere sager, hvor ansatte udførte arbejde
for et udenlandsk arbejdsgiverselskab fra den private bolig.
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SKM2016.211.SR
Skatterådet bekræftede, at en medarbejders flytning til Danmark ikke medførte
fast driftssted i Danmark for A Ltd., som var et engelsk selskab i den finansielle
sektor.
Medarbejderen havde været ansat siden 1986 og ønskede grundet fremskreden
sygdom at flytte tilbage til Danmark. Medarbejderens arbejdstid og funktion var
i forbindelse med sygdommen ændret, således at han ikke længere havde egen
kundeportefølje eller indgik aftaler på vegne af A Ltd., men i stedet arbejdede
som sparringspartner for kolleger vedrørende faglige spørgsmål, markedsforhold
m.v.
Arbejdet ville fremadrettet blive udført fra medarbejderens privatbolig i
Danmark. Omkostninger til hjemmekontoret afholdt medarbejderen selv.
Skatterådet fandt, at medarbejderens private bopæl var et fast forretningssted,
der var til disposition for A Ltd.
Det var imidlertid Skatterådets opfattelse, at medarbejderens aktiviteter i
Danmark måtte anses for at være af forberedende og hjælpende karakter.
Der var tale om en konkret vurdering, hvor Skatterådet lagde vægt på de særlige
omstændigheder omkring medarbejderens flytning til Danmark, den ændrede
jobfunktion og overgang til ansættelse på deltid. Skatterådet lagde endvidere
vægt på, at medarbejderen ikke længere havde egen kundeportefølje, og at medarbejderen ikke i forhold til kunder havde nogen form for forhandlingsposition for
spørger.
SKM2016.217.SR
Skatterådet bekræftede, at A GmbH & Co KG ikke fik fast driftssted i Danmark
.
Sagen vedrørte et tysk selskab, som fremstillede elektroniske anlæg og systemer,
og som eksporterede til de fleste europæiske lande. Selskabet havde en dansk
bosat eksportleder med hjemmekontor.
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Eksportlederens opgave var at varetage eksporten, herunder at hverve og pleje
nye kunder i Europa. Eksportlederen kunne ikke indgå aftaler på vegne af spørger. Eksportlederen arbejdede hjemmefra 1 dag om ugen og 4 dage om ugen i
udlandet. Selskabet havde kun 2 danske kunder, og eksportlederens arbejde med
disse var anslået til at udgøre 1 time ud af 160 – 200 timer om måneden.
Skatterådet fandt, at eksportlederens private bopæl var et "forretningssted", der
var til disposition for selskabet, og at aktiviteten for selskabet var "fast" i tidsmæssig forstand.
Det var imidlertid Skatterådets opfattelse, at eksportlederens aktiviteter i
Danmark for selskabet efter en samlet konkret vurdering måtte anses for at være
af forberedende og hjælpende karakter.
Skatterådet lagde vægt på, at 80 % af eksportlederens arbejde blev udført uden
for Danmark, at arbejdsopgaverne primært vedrørte kunder uden for Danmark,
og at eksportlederens kontakt til de to danske kunder ikke indebar nogen forhandlingsposition.
Fælles for de to afgørelser er, at et hjemmekontor anses for at udgøre et fast forretningssted, selv om foretagendet (arbejdsgiver) udøver sin virksomhed gennem
et forretningssted, som ikke tilhører foretagendet.
Af afgørelserne fremgår, at dispositionskravet anses for opfyldt, uanset om der
betales leje for kontoret eller ikke, og uanset om det er kendt af omverdenen, at
foretagendet har kontor på stedet.
Afgørelserne er på dette punkt en videreførelse af den praksis, som har været
gældende siden SKM2011.351.SR. Sagen vedrørte en dansk repræsentant, som
udførte en del af sit arbejde fra sit hjemmekontor. Skatterådet fandt, at hjemmekontoret måtte anses for et forretningssted for det udenlandske selskab, selv om
der ikke på adressen var synlige tegn på, at selskabet drev virksomhed derfra.
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Når Skatterådet i de to omtalte sager fandt, at der ikke var fast driftssted, skyldtes
det derfor ikke manglen på en fast fysisk lokation i Danmark, men derimod, at
medarbejderens aktivitet ansås for at være af hjælpende eller forberedende art
og derfor undtaget fra at kunne udgøre et fast driftssted, jf. herved OECD modeloverenskomsten artikel 5, stk. 4, litra e.
Det er i dansk ret fast administrativ praksis, at manglende beslutningskompetence
hos forretningsstedets personale medfører, at foretagendets virksomhed her i
landet anses for at være af hjælpende eller forberedende karakter. Den blotte
opfordring af til at gøre tilbud eller modtagelse af ordrer anses efter dansk praksis
ikke for at være en del af foretagendets kernevirksomhed, når der ikke indgås
bindende kontrakter på forretningsstedet.
Repræsentationskontor – forberedende og hjælpende aktivitet

SKM2016.493.SR
Skatterådet bekræftede, at A Ltd. ved udførelsen af de beskrevne aktiviteter
gennem et dansk repræsentationskontor ikke ville få fast driftssted i Danmark.
Repræsentationskontoret havde indtil 2015 været beliggende i et andet EU-land,
men var ultimo 2015 flyttet til Danmark, da en placering her var mere hensigtsmæssig i forhold til A Ltd´s distributører.
Medarbejderen M, som var ansat som ”Head of Europa Representative Office”,
havde hidtil været beskæftiget på det europæiske repræsentationskontor, men
flyttede til Danmark i løbet af 2016. Derudover blev N, som er dansk, i december
2015 ansat som ”Manager” ved repræsentationskontoret i Danmark.
Medarbejdernes opgave var via telefon og e-mail at yde rådgivning om produkterne til lokale distributører i Europa. Distributørerne stod for al markedsføring,
salg, kundekontakt og aftaler.
Skatterådet fandt, at A Ltd. havde et fast forretningssted gennem hvilket foretagendets virksomhed i Danmark blev drevet.
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Skatterådet fandt imidlertid, at arbejde udført af medarbejderne i Danmark for A
Ltd. var af forberedende og hjælpende karakter.
Der var tale om en konkret vurdering, hvor Skatterådet lagde vægt på, at de to
medarbejdere alene skulle yde rådgivning om produkterne til de lokale distributører i Europa, og at der ikke blev udført salgsarbejde eller indgået aftaler med
kunderne fra det danske repræsentationskontor.
Teknisk service på vindturbiner – tilbagevendende ophold

SKM2016.568.SR
Skatterådet bekræftede, at et tysk selskabs aktiviteter i Danmark med vedligeholdelse og teknisk service på to vindturbiner i en vindmøllepark var et fast driftssted.
Skatterådet fandt, at vindmølleparken måtte betragtes som en særskilt lokalitet,
inden for hvilken aktiviteten blev flyttet rundt mellem de to vindturbiner i parken.
Vindmølleparken kunne derfor identificeres som en kommerciel og geografisk
helhed i relation til aktiviteten, og der forelå derfor et fast forretningssted.
Der var i sagen indgået en femårig rammeaftale om vedligeholdelse og teknisk
service vedrørende de to vindturbiner i vindmølleparken. Det tyske selskab
forventede at være til stede i vindmølleparken 120-150 dage om året. Der ville
således være tale om en samlet tilstedeværelse af 15 – 20 måneders varighed.
Skatterådet fandt, at den tidsmæssige betingelse for at statuere fast driftssted var
opfyldt.
Skatterådet fandt ikke, at der var afgørende, at der ikke blev tilbragt et fast antal
dage på anlægget hver uge, eller at de tilbagevendende ophold ikke var
regelmæssige.
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Datacenter i Danmark

SKM 2016.188.SR
Skatterådet bekræftede, at den aktivitet, der skulle udføres af et dansk datacenter,
ikke medførte fast driftssted i Danmark for det udenlandske moderselskab.
Et udenlandsk selskab ejede indirekte et nyoprettet dansk ApS, der skulle eje
og drive et datacenter i Danmark. I datacenteret ville der være servere og noget
udstyr, som det danske selskab ville eje eller lease. Det danske selskab ville
ansætte it-medarbejdere og rekvirere leverandører til driften af datacenteret.
Serverne og udstyret ville blive anvendt af det danske selskab til at hoste websteder, data og applikationer på vegne af det udenlandske moderselskab.
Det danske selskab ville indgå en aftale med moderselskabet om – mod betaling
af gebyr på sædvanlige forretningsmæssige vilkår – at levere den webstedskapacitet, som moderselskabet måtte efterspørge. Serverne i datacenteret ville blive
brugt til at hoste moderselskabets websted m.m.
Det danske datterselskabs medarbejdere og leverandører var alene underlagt
instruktionsbeføjelse fra deres egne ledelsesteams i forbindelse med drift og
vedligehold af datacenteret.
Det danske datterselskab ville hverken være part i aftaler med brugere, annoncører eller udviklere om levering af ydelser direkte til disse. Det danske datterselskab kunne heller ikke som leverandør af tjenesteydelser forpligte moderselskabet juridisk.
Kunderne havde adgang til moderselskabets websteder gennem internet-browsere
eller mobilapplikationer via deres egne internetudbydere.
Der var kun adgang til selve datacenteret for det danske selskabs medarbejdere
og serviceleverandører. En lille gruppe personer, der var ansat af moderselskabet,
ville med det danske selskabs tilladelse besøge datacenteret fra tid til anden.
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Moderselskabets websted ville blive håndteret ved fjernadgang af moderselskabets egne medarbejdere, som befandt sig uden for Danmark.
Spørgsmålet i sagen var, om det danske datterselskab ville udgøre et fast driftssted for sit moderselskab, når datterselskabet leverede tjenesteydelser til moderselskabet.
Det følger af OECD modeloverenskomstens artikel 5, stk. 7, at det forhold, at
spørger som moderselskab har et datterselskab i Danmark ikke i sig selv udgør
et fast driftssted. Det skyldes, at datterselskabet er et selvstændigt skattesubjekt.
Et datterselskab kan udgøre et fast driftssted for moderselskabet enten efter
hovedreglen i artikel 5, stk. 1, i OECD-modeloverenskomsten eller efter ”agentreglen” i artikel 5, stk. 5, hvis datterselskabet har og sædvanligvis udøver fuldmagt til at indgå kontrakter i moderselskabets navn.
Det følger af kommentarerne til OECD modeloverenskomsten, at et website ikke
er et rørligt formuegode, og at man derfor ikke kan tale om en lokalitet, der kan
udgøre et fast driftssted.
Ifølge kommentarerne kan en server dog være en sådan lokalitet.
I den konkrete sag ville det danske datterselskab eje, lease og operere serverne,
og moderselskabet betalte datterselskabet på armslængde vilkår for at hoste
moderselskabets websted m.m. Det udenlandske moderselskab havde alene fjernstyringsadgang til datacenteret.
Skatterådet fandt ikke, at moderselskabet havde fast driftssted efter hovedreglen i
artikel 5, stk. 1, idet moderselskabet ikke havde instruktionsbeføjelse over for de
ansatte i det danske datterselskab og derfor ikke udøvede kontrol over serveren.
Skatterådet fandt endvidere, at datterselskabet ikke havde fuldmagt til at handle
på vegne af moderselskabet. Agentreglen i artikel 5, stk. 5, fandt derfor ikke
anvendelse.
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Skatterådet lagde vægt på, at medarbejderne i det danske selskab efter det oplyste
ikke ville få fuldmagt til at indgå bindende aftaler på vegne af moderselskabet.
Ombygning af skibe

SKM2016.250.SR
Skatterådet bekræftede, at et tysk selskabs aktiviteter med ombygning af to
danske skibe udgjorde et fast driftssted i Danmark.
Der var tale om to færger, som skulle monteres indvendigt med alle installationer
og udstyr, herunder vægge, lofter, døre, møbler, gulve samt isolering og teknisk
rådgivning i forbindelse hermed.
Kontrakten omfattede både levering af materiale og udførelse af arbejdet. Der
blev benyttet enkelte underleverandører til dele af ydelserne og leverancerne.
Leverancen fandt sted ombord på de to færger, som lå til kaj ved havnen i x-by
i Danmark.
Leverancen vedrørende skib 1 blev påbegyndt den 20. oktober 2014 og vedrørende skib 2 den 1. januar 2015. Grundet tekniske vanskeligheder fra ordregivers
side var arbejdet på skib 1 først afsluttet i februar 2016 og vedrørende skib 2 i
april 2016. Arbejdets varighed oversteg således 12 måneder på begge skibe.
Alle afgørelser vedrørende projekterne blev truffet i Tyskland. Det tyske selskab
havde ikke kontor eller andre faste indretninger til rådighed i Danmark.
Skatterådet fandt, at der var tale om bygningsarbejde på to endnu ikke færdige
skibe, og at der derfor var tale om bygge, anlægs- eller monteringsarbejde omfattet af bygge- og anlægsbestemmelsen i OECD modeloverenskomstens artikel 5,
stk. 3.
Skatterådet fandt i den forbindelse, at installationsarbejde – ud over på bygning
eller grund – også kunne foretages ombord på et skib. Da arbejdet varede mere
end 12 måneder, var der fast driftssted.
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Investering i danske kommanditselskaber

SKM 2016.448SR
Skatterådet bekræftede, at udenlandske kommanditister i en dansk kapitalfond
ikke ville have fast driftssted i Danmark.
Spørger var et managementselskab for kapitalfonde. Spørger ønskede at rejse en
ny kapitalfond, hvor investorerne ville være såvel danske som udenlandske. Det
var hensigten at etablere kapitalfonden som et dansk kommanditselskab.
Det danske kommanditselskab skulle betale et managementhonorar til spørger for
de ydelser, som ville blive leveret.
Om det danske kommanditselskab var det oplyst, at kommanditselskabet ikke
ville have nogen bestyrelse, egne ansatte eller retlig eller faktisk rådighed over
forretningslokaler i Danmark. Generalforsamlinger ville blive afholdt forskellige
steder i Danmark, men aldrig hos spørger.
Komplementaren for kommanditselskabet ville være en selvejende fond, der
var stiftet af spørger.
Det var hensigten, at komplementaren skulle yde et lån på 100.000 kr. til
kommanditselskabet og modtage en rente for dette lån. Renten på lånet ville
være variabel og afspejle den risiko, som komplementaren ville påtage sig.
Det forventedes, at der ville blive aflejret et samlet overskud hos komplementaren (før uddelinger og hensættelser til uddelinger) i størrelsesordenen
100.000 -150.000 kr. pr. år. Komplementaren ville herudover modtage et fast
honorar som primært skulle anvendes til bestyrelseshonorar.
SKAT mente på baggrund af komplementarens aktiviteter, at betingelserne for at
statuere fast driftssted efter agentreglen i OECD’s modeloverenskomsts artikel 5,
stk. 5, var opfyldt. De udenlandske investorer i kommanditselskabet ville derfor
efter SKATs opfattelse få fast driftssted på baggrund af deres investering i kommanditselskabet.
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SKAT lagde blandt andet vægt på, at komplementaren samlet set ikke havde de
karakteristika, der kendetegner selvstændig virksomhed i relation til de udførte
aktiviteter, og at komplementaren derfor ikke udgjorde en uafhængig agent efter
artikel 5, stk. 6.
Skatterådet fandt imidlertid, at spørgers kapitalfondsstruktur svarede til strukturen
i en række tidligere offentliggjorte sager (SKM2014.632.SR, SKM2015.56.SR,
SKM2015.95.SR og SKM2015.277.SR) og kunne derfor ikke tiltræde SKATs
indstilling.
Skatterådet har efterfølgende i SKM2017.12.SR, SKM2017.13.SR,
SKM2017.14.SR, SKM2017.73.SR og SKM2017.74.SR truffet afgørelse om, at
der ikke forelå fast driftssted for udenlandske kommanditister i forbindelse med
deltagelse i danske kapitalfonde, da strukturen i kapitalfonden var nogenlunde
tilsvarende som i SKM 2016.448.SR.

Regelgrundlaget
Selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a
Skattepligt i henhold til denne lov påhviler endvidere selskaber og foreninger mv. som nævnt i § 1, stk. 1, der har hjemsted i udlandet, for så vidt de
1. udøver et erhverv med fast driftssted her i landet, jf. dog stk. 6.
Udøvelse af erhverv om bord på et skib med hjemsted her i landet
anses for udøvelse af erhverv med fast driftssted her i landet, såfremt
udøvelse af det pågældende erhverv, hvis det var udført i land, ville
blive anset for udøvelse af erhverv med fast driftssted her i landet.
Skattepligten omfatter udøvelse af erhverv med fast driftssted her i
landet eller deltagelse i en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her.
Skattepligten omfatter endvidere indkomst i form af løbende ydelser
hidrørende fra en sådan virksomhed eller fra af-ståelsen af en sådan
virksomhed, når ydelserne ikke er udbytte, afdrag på et tilgodehaven-
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de, renter eller royalties. Skattepligten omfatter desuden
bortforpagtning af en sådan virksomhed. Bygge-, anlægs- eller monteringsarbejde anses for at udgøre et fast driftssted fra første dag.
Skattepligten omfatter endvidere fortjeneste eller tab ved afhændelse,
afståelse eller opgivelse af formuegoder, der er knyttet til en sådan
virksomhed. For så vidt angår aktier, omfatter skattepligten for faste
driftssteder med undtagelse af selskaber omfattet af § 2 A, stk. 1,
gevinst, tab og udbytte på selskabets aktier, når afkastet vedrører det
faste driftssted, herunder gevinst, tab og udbytte af aktier, der indgår i
det faste driftssteds anlægskapital, samt genbeskatningssaldo efter §
31 A
OECD Modeloverenskomsten artikel 5
Stk. 1. I denne overenskomst betyder udtrykket “fast driftssted” et forretningssted, hvor et foretagendes virksomhed helt eller delvis udøves.
Stk. 2. Udtrykket “fast driftssted” omfatter især:
1. et sted, hvorfra foretagendet ledes;
2. en filial;
3. et kontor;
4. en fabrik;
5. et værksted og
6. en grube, en gas- eller oliekilde, et stenbrud eller et andet sted, hvor
naturforekomster udvindes.
Stk. 3. Et bygnings-, anlægs- eller installationsarbejde skal i sig selv kun
medføre, at stedet betegnes som fast driftssted, hvis det opretholdes mere
end 12 måneder.
Stk. 4. Uanset foranstående bestemmelser i denne artikel skal udtrykket “fast
driftssted” ikke omfatte:
1. anvendelsen af indretninger udelukkende til oplagring, udstilling eller
udlevering af varer tilhørende foretagendet;
2. opretholdelsen af et varelager, tilhørende foretagendet, udelukkende til
oplagring, udstilling eller udlevering;
3. opretholdelsen af et varelager, tilhørende foretagendet, udelukkende til
bearbejdelse eller forædling hos et andet foretagende;
4. opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende for at foretage
indkøb af varer eller fremskaffe oplysninger til foretagendet;

39

5. opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende i det øjemed at
udføre anden virksomhed af forberedende eller hjælpende art for foretagendet;
6. opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende med henblik på
en kombination af de under litra a-e nævnte formål, forudsat at virksomheden på det faste forretningssted, der er et resultat af denne kombination, er af forberedende eller hjælpende art.
Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2, hvor en person – med undtagelse af en sådan uafhængig repræsentant, for hvem stk. 6 finder anvendelse –
der udøver virksomhed for et foretagende, har, og sædvanligvis udøver, en
fuldmagt i en kontraherende stat til at indgå aftaler i foretagendets navn, skal
dette foretagende anses for at have fast driftssted i denne stat med hensyn til
enhver virksomhed, som han foretager for foretagendet, medmindre hans
virksomhed er begrænset til sådanne, som er nævnt i stk. 4, som, hvis den
udøves gennem et fast forretningssted, ikke ville gøre dette faste forretningssted til et fast driftssted i henhold til bestemmelserne i pågældende stykke.
Stk. 6. Et foretagende anses ikke for at have fast driftssted i en kontraherende stat, blot fordi det driver forretning i den stat gennem en mægler, kommissionær eller anden uafhængig repræsentant, såfremt disse personer handler inden for rammerne af deres sædvanlige forretningsvirksomhed.
Stk. 7. Den omstændighed, at et selskab, hjemmehørende i en af de kontraherende stater, behersker eller beherskes af et selskab, som er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, eller som (enten gennem et fast driftssted
eller på anden måde) udøver forretningsvirksomhed i den anden stat, skal
ikke i sig selv bevirke, at et af de to selskaber anses for et fast driftssted for
det andet.

Oversigt over Skatterådets afgørelser
SKM 2016.111.SR, SKM 2016.188.SR, SKM 2016.217.SR,
SKM2016.250.SR, SKM2016.353.SR, SKM2016.448 SR,
SKM 2015.467.SR, SKM2016.493.SR, SKM2016.568.SR, SKM2017.12.SR,
SKM2017.13.SR, SKM2017.14.SR, SKM2017.72.SR og SKM2017.73.SR
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Fordeling af underskud ved
grenspaltning
Skatterådet har i 2016 behandlet to sager om fordeling af underskud ved
skattefri grenspaltning.

Baggrunden for sagerne

I 2013 modtog Jura i SKAT et spørgsmål fra DIAS-projektet (Digitaliseringen Af
Selskabsselvangivelsen) om, hvorvidt der skulle ske fordeling af skattemæssige
underskud mellem det indskydende og det modtagende selskab i en skattefri
grenspaltning eller en skattefri tilførsel af aktiver.
DIAS-projektet skulle bruge svaret ved programmeringen af underskudsregisteret
og den automatiske fremførsel af underskud, der på det tidspunkt var planlagt at
skulle indføres. Svaret på DIAS-projektets spørgsmål var ikke eksplicit beskrevet
i lovgivningen eller i Den juridiske vejledning. Jura i SKAT svarede DIAS-projektet, at skattemæssige underskud ved skattefri grenspaltning og tilførsel af
aktiver skulle fordeles mellem det indskydende og det modtagende selskab.
SKAT præciserede herefter denne opfattelse i den udgave af Den juridiske vejledning, der udkom i begyndelsen af 2014. SKAT begrundede i Den juridiske vejledning sin opfattelse med, at fusionsskattelovens § 8, stk. 6, anvendes fuldt ud ved
skattefri spaltning. Fusionsskattelovens § 8, stk. 6, medfører, at underskud opstået
i et af selskaberne før en omstrukturering, ikke efter omstruktureringen kan fradrages ved det modtagende selskabs indkomstopgørelse. Det ville efter SKATs
opfattelse kun give mening, at bestemmelsen i fusionsskattelovens § 8, stk. 6,
skulle anvendes, hvis der skulle allokeres underskud til det modtagende selskab.
SKAT henviste desuden til et ministersvar om ophørsspaltning (Skatteudvalget,
alm. del – 2005-06, Bilag 74). Det fremgik af dette ministersvar, at det indskydende selskabs skattemæssige underskud ved ophørsspaltning skulle fordeles på
baggrund af en konkret vurdering, som tager hensyn til, hvordan aktiviteterne for42

deles mellem de modtagende selskaber. Det var SKATs opfattelse, at denne
fortolkning også gjaldt i forhold til skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel
af aktiver.
Da SKAT blev kritiseret for at skrive sin opfattelse ind i Den juridiske vejledning
uden først at udsende et styresignal herom, sendte SKAT i juli 2015 et udkast til
styresignal i høring om problemstillingen.
Da Skatterådet behandlede de to anmodninger om bindende svar på sit møde i
august 2016, var der endnu ikke udsendt et endeligt styresignal.
Hvilken betydning har det, om der skal ske fordeling af underskud?

Om der skal ske fordeling af et underskud ved en skattefri grenspaltning eller
tilførsel af aktiver, vil have betydning, hvis der grenspaltes eller tilføres aktiver
til et nystiftet selskab i stedet for til et eksisterende selskab.
Det gælder som et grundlæggende princip for underskudsanvendelsen efter en
skattefri omstrukturering, at underskud i et af selskaberne fra tidligere år ikke
efter omstruktureringen kan fradrages ved det modtagende selskabs indkomstopgørelse, med mindre underskuddet er opstået, mens selskaberne har været
sambeskattet. Det fremgår af fusionsskattelovens § 8, stk. 6.
Et nystiftet selskab har ikke været sambeskattet med det selskab, hvori underskuddet er opstået på tidspunktet, hvor underskuddet opstod. Hvis et underskud
skulle fordeles, ville fusionsskattelovens § 8, stk. 6, derfor medføre, at et fordelt
underskud ikke ville kunne anvendes af det nystiftede, modtagende selskab efter
omstruktureringen.
Ved grenspaltning eller tilførsel af aktiver til et eksisterende selskab i en sambeskatning ville et fordelt underskud stadig kunne bruges af både det eksisterende, modtagende og det indskydende selskab, da underskuddet er opstået, mens
selskaberne har været sambeskattet, jf. fusionsskattelovens § 8, stk. 6. Underskud,
der forblev i det indskydende selskab, ville derimod fortsat kunne anvendes af det
indskydende selskab – og ved grenspaltning/tilførsel til eksisterende selskab i
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sambeskatning også af det modtagende selskab. Ved grenspaltning/tilførsel til et
nystiftet selskab ville underskud, der forblev i det indskydende selskab, ikke
kunne anvendes af det modtagende selskab efter omstruktureringen.
Et krav om fordeling af underskud ville derfor primært have betydning, hvis der
skulle ske grenspaltning eller tilførsel til et nystiftet selskab. Dette ville reelt
medføre, at retten til at anvende underskuddet blev fortabt.
Fordeling af underskud til et eksisterende selskab i en sambeskatning ville dog
også have konsekvenser i de situationer, hvor det modtagende selskab senere blev
solgt ud af koncernen. Det modtagende selskab ville i sådanne situationer kunne
tage det fordelte underskud med sig.
SKM2016.412.SR
Selskabet C drev to særskilte forretningsenheder: A (Grunde), som bestod i
projektudvikling og handel med grunde samt B (Ejendomme), der bestod i besiddelse og udlejning af investeringsejendomme. C ønskede nu at opdele selskabets
forretningsområder A og B med tilhørende aktiver og passiver i hvert sit selskab.
Opdelingen af forretningsområderne ønskedes gennemført ved en skattefri
grenspaltning af C, så enten forretningsenheden A eller forretningsenheden B
udspaltedes til et nystiftet selskab. Det modtagende, nystiftede selskab skulle
stiftes i forbindelse med spaltningen ved apportindskud. Som vederlag ville
kapitalejeren i C, C Holding, modtage kapitalandele i det nystiftede selskab.
C havde et skattemæssigt underskud. Spørger vurderede, at mindst 99 procent
af det skattemæssige underskud kunne henføres til forretningsenhed B
(Ejendomme).
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Spørger ønskede nu bekræftet, at underskuddet efter den påtænkte grenspaltning
skulle forblive i det indskydende selskab C til fremtidig modregning i skattepligtig indkomst – uanset om det var forretningsenheden A (Grunde) eller forretningsenheden B (Ejendomme), der udspaltedes til et nystiftet selskab. Spørger
ønskede desuden bekræftet, at i den situation, hvor A blev udspaltet til et nystiftet
selskab, kunne den del af underskuddet, der kunne henføres til B, forblive i det
indskydende selskab til modregning i fremtidig skattepligtig indkomst.
SKATs opfattelse

SKAT indstillede til Skatterådet, at den del af det skattemæssige underskud, der
relaterede sig til forretningsenheden B (Ejendomme) ved en udspaltning af B,
skulle fordeles til det modtagende selskab. Hvis i stedet forretningsenheden A
(Grunde) blev udspaltet, skulle den del af underskuddet, der relaterede sig til B
(Ejendomme) forblive i det indskydende selskab. SKAT fandt derfor i den konkrete sag, at det var afgørende for, hvorvidt underskuddet i C ved en grenspaltning skulle forblive i det indskydende selskab, hvilken forretningsenhed der blev
udspaltet. SKAT fandt med andre ord, at der skulle ske en fordeling af det skattemæssige underskud i det indskydende selskab ved en skattefri grenspaltning.
SKAT havde i forhold til beskrivelsen i Den juridiske vejledning underbygget
sin opfattelse med yderligere argumenter for, at der skulle ske en fordeling af
underskud.
SKAT henviste indledningsvis til fusionsskattelovens spaltningsdefinition. Ved
en spaltning forstås den transaktion, hvorved et selskab overfører en del af eller
samtlige sine aktiver og passiver til et eller flere eksisterende eller nye selskaber
ved i samme forhold som hidtil at tildele sine selskabsdeltagere aktier eller anparter og eventuelt en kontant udligningssum. Det var derfor SKATs opfattelse,
at spaltningsdefinitionen indeholdt en overførsel af aktiver til det modtagende
selskab.
I forlængelse heraf fandt SKAT bl.a., at opfyldelsen af grenkravet forudsatte,
at der skulle fordeles underskud mellem det indskydende og det modtagende
selskab. Grenkravet er en betingelse, der skal være opfyldt ved en skattefri
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grenspaltning eller tilførsel af aktiver. Ifølge grenkravet omfatter en gren alle
aktiver og passiver, som udgør en enhed, der kan fungere ved hjælp af egne
midler. Da et underskud er et aktiv, fandt SKAT, at opfyldelsen af grenkravet
forudsatte, at der skulle ske en fordeling.
Skatterådets afgørelse

Skatterådet fandt ikke, at der var hjemmel i lovgivningen til at fordele et skattemæssigt underskud mellem det indskydende og det modtagende selskab i en skattefri grenspaltning. Det skattemæssige underskud i det indskydende selskab skulle
forblive i det indskydende selskab.
Efter fusionsskattelovens § 8, stk. 6, kan underskud, der ved fusionen foreligger i
et af selskaberne, ikke bringes til fradrag ved det modtagende selskabs indkomstopgørelse, medmindre selskaberne har været sambeskattede og underskuddet er
opstået, mens selskaberne har været sambeskattede. Da bestemmelsen omhandler
det modtagende selskabs indkomstopgørelse, forhindrer bestemmelsen ikke, at
det indskydende selskab kan anvende sit underskud efter grenspaltningen. Hele
underskuddet forblev i det indskydende selskab C og kunne derfor fortsat medregnes i selskabets fremtidige skattepligtige indkomst.
Opsummering

I den konkrete sag kunne koncernen vælge at udspalte det forretningsområde,
der ville medføre den bedste mulighed for at udnytte fremførte, skattemæssige
underskud. Det vil sige, at koncernen kunne vælge enten at udspalte A (Grunde)
eller at udspalte B (Ejendomme). Koncernen kunne derfor vælge at udspalte det
forretningsområde A (Grunde), hvortil højst 1 procent af underskuddet kunne
henføres. Størstedelen af underskuddet ville dermed kunne blive liggende i det
indskydende selskab og ville dermed fortsat kunne anvendes af koncernen.
Der kan dog forekomme andre situationer uden samme grad af valgfrihed med
hensyn til hvilket forretningsområde, der skal udspaltes, hvor et krav om fordeling kunne medføre, at fordelt underskud ikke vil kunne anvendes af koncernen
efter grenspaltning. Et underskud, der fordeles til et modtagende nystiftet selskab,
ville dermed være fortabt på grund af reglen i fusionsskattelovens § 8, stk. 6.
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SKM2016.413.SR
Den danske del af en koncern bestod af selskaberne A, B og C. Det påtænktes at
overdrage X-divisionen fra B til C i en skattefri grenspaltning. Selskaberne B og
A havde underskud, der var opstået på forskellige tidspunkter. B havde underskud
på i alt 14 mio. kr., der var opstået før 2010.

Følgende tidslinje viser, hvornår de enkelte dele af koncernen var indtrådt i
koncernen:
B købt

B erhvervet C

B købt X-division

A etableret

2007

Feb. 2010

Juli 2010

2012

I anmodningen blev der stillet en række spørgsmål om, hvilke underskud der
kunne anvendes af hvilke selskaber efter den planlagte grenspaltning.
SKATs opfattelse

SKAT skrev i sin indstilling – med den samme begrundelse som i
SKM2016.412.SR – at der skulle ske fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning. Det underskud, der var opstået i B før 2010, kunne dog ud fra en konkret vurdering ikke antages at være relateret til X-aktiviteten, som blev udspaltet.
Dette underskud skulle derfor heller ikke følge med over i det modtagende selskab C, ved grenspaltningen, men forblive i det indskydende selskab. En del af
underskuddet skulle dog på baggrund af en konkret vurdering efter spaltningen
placeres i det modtagende selskab C.
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Efter fusionsskattelovens § 8, stk. 6, kan underskud, der ved fusionen foreligger
i et af selskaberne, ikke bringes til fradrag ved det modtagende selskabs indkomstopgørelse, medmindre selskaberne har været sambeskattede. Fusionsskattelovens
§ 8, stk. 6, anvendes også ved skattefri grenspaltning. Da bestemmelsen omhandler det modtagende selskabs indkomstopgørelse, forhindrer bestemmelsen ikke,
at det indskydende selskab kan anvende det underskud, der forbliver i selskabet,
efter grenspaltningen.
De skattemæssige underskud, der var opstået i B, før selskabet var sambeskattet
med C og A, kunne derfor efter spaltningen fortsat anvendes til modregning i
skattepligtig indkomst i B.
De skattemæssige underskud, der var opstået i B, mens selskabet var sambeskattet med C, kunne derfor også efter spaltningen anvendes af begge selskaber
– uanset om der var tale om et underskud, der ved spaltningen fordeltes til C,
eller om der var tale om et underskud, der forblev i B.
Fusionsskatteloven forhindrede ikke, at underskud i B opstået under sambeskatning efter omstruktureringen fortsat kunne anvendes af B selv eller af A.
Underskud opstået i A under sambeskatning med B og C kunne også efter grenspaltningen anvendes af alle tre selskaber.
U opstået i

Tidspunkt

B

før samb. m. C+A

B

B

mens samb. m. C

B+C

B

mens samb. m. C+A

B, C+A

A

mens samb. m. B+C

B, C+A
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Kan efter spaltning
anvendes af

Skatterådets opfattelse

Skatterådet fandt – som i SKM2016.412.SR – ikke, at der var hjemmel i lovgivningen til at fordele et skattemæssigt underskud mellem det indskydende og
det modtagende selskab i en skattefri grenspaltning. Der skulle derfor ikke ved
grenspaltningen ske fordeling af underskud til det modtagende selskab C.
Nogle spørgsmål om, hvordan fordelingen af underskud skulle ske, bortfaldt
derfor. Der blev her spurgt til, om underskud kunne fordeles på baggrund af det
regnskabsmæssige resultat fordelt på forretningsenheder i perioden 2010-2013,
eller om fordelingen kunne baseres på forholdet mellem de aktiver og passiver,
der overdragedes og de aktiver og passiver, der blev tilbage i det indskydende
selskab.
I den konkrete sag ville fordeling af underskud til C ved grenspaltningen ikke
medføre, at det fordelte underskud fortabtes. Der var her tale om grenspaltning
til et eksisterende selskab – ikke til et nystiftet selskab. De selskaber, der havde
indgået i sambeskatning med B på tidspunktet for underskuddets opståen, og B
selv ville fortsat kunne anvende underskuddet, jf. fusionsskattelovens § 8, stk. 6.
Afslutning

Skatterådet fandt ikke, at der skulle ske fordeling af underskud ved skattefri
grenspaltning.
Afgørelserne handler om skattefri grenspaltning, men får også betydning for
skattefri tilførsel af aktiver, da det er de samme principper, der anvendes ved
de to omstruktureringsformer.
SKAT planlægger at udsende et styresignal om, at SKAT ændrer praksis, så den
bringes i overensstemmelse med Skatterådets to afgørelser.
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Regelgrundlaget
Fusionsskattelovens § 8, stk. 6
Foreligger der ved fusionen i et af selskaberne underskud fra tidligere år,
kan dette underskud uanset bestemmelsen i selskabsskattelovens § 12 ikke
bringes til fradrag ved det modtagende selskabs indkomstopgørelse. Ved
fusion mellem sambeskattede selskaber kan det underskud, der er opstået,
mens selskaberne har været sambeskattet, bringes til fradrag. 2. pkt. gælder
ikke, hvis det modtagende selskab eller faste driftssted ved en skattefri
omstrukturering direkte eller indirekte har modtaget aktiver eller passiver
fra selskaber, som ikke var en del af sambeskatningskredsen på det tidspunkt, da underskuddet opstod. Ved fradrag for tidligere års underskud efter
kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 3 finder 1. og 2. pkt. tilsvarende anvendelse. Told- og skatteforvaltningen kan dog tillade, at underskud fra et felt,
jf. kulbrinteskattelovens § 18, stk. 1, fra tidligere år i et af selskaberne kan
bringes til fradrag ved det modtagende selskabs indkomstopgørelse for feltet.

Oversigt over afgørelser
SKM2016.412.SR og SKM2016.413.SR

50

Skatterådets afgørelser vedrørende overdragelse af
anparter med succession og forbeholdt udbytteret,
samt A/B-modeller med forlods udbytteret
Skatterådet tog i november 2016 stilling til en sag, hvor en skatteyder ville
overdrage anparter i et anpartsselskab til sine børn med succession og forbeholdt udbytteret. Skatteyderen mente, at hverken han eller børnene ville
være skattepligtige af de udbytter fra selskabet, der som følge af udbytteretten tilkom faderen.
Skatterådet fastslog, at børnene som de aktuelle aktionærer ville være skattepligtige af udbyttebeløbene.
Skatterådet fastslog endvidere, at der ikke kunne støttes ret på tre forkerte
bindende svar, hvor SKAT havde godkendt den omhandlede model, og at
der ikke forelå en praksis, som der kunne støttes ret på, ligesom skatteyderen heller ikke kunne støtte ret på lighedsgrundsætningen.
Skatterådet har også i 2016 behandlet anmodninger om bindende svar vedrørende den skattemæssige behandling af overdragelse af aktier, hvor der
er anvendt en A/B-model med forlods udbytteret.
Afgørelserne vedrører opskrivning af den forlods udbytteret og bortfald af
forlods udbytteret ved død.

Skatterådets afgørelse vedrørende overdragelse af anparter
med succession og forbeholdt udbytteret
Sagens nærmere omstændigheder

En skatteyder havde anmodet om bindende svar om en situation, hvor han som
far ønskede at overdrage anparter i et anpartsselskab til sine (voksne) børn med
succession, jf. aktieavancebeskatningslovens § 34. Overdragelsen skulle delvis
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ske ved gave. Ifølge overdragelsesaftalen ville faderen forbeholde sig en udbytteret på et beløb, der skulle angives nærmere i aftalen. Afgørelsen er offentliggjort
som SKM2016.615.SR.
Skatterådets afgørelse vedrørende den kapitaliserede værdi af den
forbeholdte udbytteret

Skatterådet fastslog i overensstemmelse med partsrepræsentantens opfattelse og
SKATs indstilling, at den kapitaliserede værdi af udbytteretten skulle medregnes
til afståelsessummen for anparterne for faderen og til anskaffelsessummen for
anparterne for børnene. Da overdragelsen var sket med succession, jf. aktieavancebeskatningslovens § 34, havde den kapitaliserede værdi imidlertid ingen
skattemæssig betydning.
Skatterådets afgørelse vedrørende beskatning af udbytter

Partsrepræsentanten mente, at skatteyderen ikke var skattepligtig af de beløb,
han ville modtage i henhold til de forbeholdte udbytterettigheder, da disse beløb
skulle betragtes som en yderligere afståelsessum for anparterne, der som følge
af successionen var skattefri.
Partsrepræsentanten mente, at børnene heller ikke var skattepligtige af udbyttebeløb fra selskabet, omfattet af den forbeholdte udbytteret, da børnene havde
givet afkald på udbyttebeløbene i henhold til de forbeholdte udbytterettigheder
i overdragelsesaftalen. Skatteyderen mente derfor, at børnene reelt ikke ville
erhverve ret til udbyttebeløbene.
Partsrepræsentanten påstod således, at udbytter fra selskabet var skattefri, indtil
der var udloddet et beløb, der svarede til den forbeholdte udbytteret.
Partsrepræsentanten henviste blandt andet til Den juridiske vejledning afsnit
C.B.2.1.5.5 og Landsskatterettens afgørelse, offentliggjort som
SKM2003.282.LSR, hvoraf det fremgår, at når aktier overdrages med forbehold
af retten til udbytte, er udbyttet en del af afståelsessummen for aktierne.
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Skatterådet fastslog i overensstemmelse med SKATs indstilling, at beløb, der blev
betalt til faderen i henhold til de modtagne udbytterettigheder, kun kunne anses
for en yderligere afståelsessum for aktierne, hvis beløbet blev betalt på én gang,
hvilket var tilfældet i den ovenfor nævnte kendelse fra Landsskatteretten. Blev
beløbet betalt over flere gange, var der derimod tale om en løbende ydelse, der
skulle behandles efter reglerne i ligningslovens § 12 B. Faderen ville derfor i så
fald være skattepligtig af beløb, der blev betalt ud over den kapitaliserede værdi
af udbytteretten, og børnene ville have fradrag for de samme beløb.
Skatterådet fastslog endvidere i overensstemmelse med SKATs indstilling, at
børnene som de aktuelle anpartshavere i alle tilfælde ville være skattepligtige af
udbytter fra selskabet, selv om disse skulle viderebetales til faderen. Det skal i
den forbindelse bemærkes, at den ovenfor nævnte kendelse fra Landsskatteretten
ikke tog stilling til skatteforholdene for modtageren af aktierne.
Var der en praksis, som skatteyderen kunne støtte ret på?

SKAT havde tidligere i 3 sager ved bindende svar godkendt den omhandlede
model, og herudover havde SKAT i yderligere 7 sager udtrykkeligt eller stiltiende
godkendt gaveoverdragelserne samt foretaget tilbagebetaling af indeholdt udbytteskat.
Partsrepræsentanten nedlagde derfor påstand om, at der eksisterede en praksis,
som skatteyderen kunne støtte ret på, hvorefter den omhandlede model skulle
godkendes. Partsrepræsentanten henviste endvidere til lighedsgrundsætningen,
hvorefter væsentligt lige forhold skal behandles lige i retlig henseende.
Partsrepræsentanten fremførte blandt andet, at SKAT således i 10 sager havde
blåstemplet modellen.
SKAT havde tidligere i 3 sager ved bindende svar godkendt den omhandlede
model.
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I de øvrige 7 sager havde SKAT alene udtrykkeligt eller stiltiende godkendt
værdiansættelsen af gaveoverdragelserne, samt foretaget tilbagebetaling af
udbytteskat i henhold til kildeskattelovens § 55. SKAT havde derimod ikke
godkendt modellen i øvrigt.
Skatterådet fastslog i overensstemmelse med SKATs indstilling, at der ikke
eksisterede en praksis, der kunne støttes ret på, ligesom skatteyderen heller ikke
kunne støtte ret på lighedsgrundsætningen. Der blev ved afgørelsen lagt vægt på,
at ingen af afgørelserne var truffet af Skatterådet eller andre højere skattemyndigheder, samt at ingen af de nævnte afgørelser var offentliggjort eller nævnt i Den
juridiske Vejledning. Hertil kom, at selv hvis der måtte anses for at være en praksis, ville der ikke kunne støttes ret på den, da de påberåbte afgørelser måtte anses
for at være i direkte strid med såvel lovreglerne i statsskattelovens § 4 e og ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 1, som med højere rangerende retskilder.

Skatterådets afgørelser om A/B-modeller med forlods
udbytteret
Baggrund – A/B-modellen

A/B-modellen tager udgangspunkt i, at der sker overdragelse af aktier til handelsværdien, dvs. den værdi en uafhængig køber vil betale for aktierne.
I modellen for A/B-modeller sker der en opdeling af aktierne i A- og B-aktier
ved en vedtægtsændring. A-aktierne får en forlods udbytteret. A-aktierne bliver
beholdt af den oprindelige aktionær, mens B-aktierne erhverves af den nye aktionær. Der sker en årlig opskrivning af værdien af den forlods udbytteret.
Ved en forlods udbytteret til A-aktierne fastholdes der en større del af aktiernes
handelsværdi på A-aktierne. Dette bevirker, at prisen, der skal betales for B-aktierne, tilsvarende falder.
Det er en forudsætning for A/B-modellen, at fastsættelsen af værdierne (selskabets værdi, størrelsen på den forlods udbytteret og opskrivningen af den forlods
udbytteret) tager udgangspunkt i den handelsværdi, som en uafhængig part ville
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betale for aktierne. Dette medfører, at der skal ske en konkret vurdering af, hvad
handelsværdien er for aktierne med de pågældende rettigheder.
Skatterådets afgørelse om opskrivning af den forlods udbytteret

I SKM2016.219.SR har Skatterådet behandlet spørgsmålet om størrelsen af den
årlige opskrivning af den forlods udbytteret.
I bl.a. SKM2015.195.SR har Skatterådet tilsvarende taget stilling til dette spørgsmål. Det afgørende for begge anmodninger var, at den årlige opskrivning blev
fastsat til, hvad en uafhængig tredjemand ville forvente i afkast.
I SKM2016.219.SR skete der en konkret vurdering af de enkelte forhold, der var
gældende for A/B-modellen og det dertil hørende selskab, ved fastsættelsen af
størrelsen på den årlige opskrivning.
Skatterådet bemærkede, at der altid skal foretages en vurdering af, om der er
forhold, der kan påvirke fastsættelsen af opskrivningen af en forlods udbytteret.
Det skal vurderes, hvorvidt der er sammenhæng mellem selskabets økonomiske
forhold og størrelsen på den forlods udbytteret. Heri ligger, at den forlods udbytteret ikke må fastsættes til en større værdi end selskabet kan forventes at kunne
udbetale i udbytte. Vurderingen af om den forlods udbytteret er fastsat til en samlet værdi, som selskabet kan forventes at udbetale, kan foretages ved at vurdere
den forventede udvikling i selskabets kreditværdighed/credit rating som følge af
budgetforventningerne og de forventede udlodninger til A-aktionærerne. Heri
ligger fx, at den forventede indtjening kan være styrende for, hvor store de fremtidige udbytter kan være.
Opskrivningen skal altid vurderes konkret i forhold til det enkelte selskab og
forholdene for dette selskab samt udformningen af indholdet af den konkrete
A/B-model. Størrelsen på den årlige opskrivning af den forlods udbytteret
afhænger af usikkerheden for, at den forlods udbytteret vil blive udbetalt.
I sagen var det alene oplyst om den årlige opskrivning af den forlods udbytteret
på 3 %, at den var fastsat efter aftale mellem parterne. Skatterådet fandt, at afta-
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len om A/B-modellen ikke var indgået på vilkår som mellem uafhængige parter i
forhold til fastsættelsen af værdien af den forlods udbytteret.
I sagen blev der ikke fremlagt nogen beregning, der dokumenterede, at de 3 % på
nogen måde skulle være den rigtige årlige opskrivning, som en uafhængig
investor ville kræve.
Skatterådet fandt derfor, at det ikke var muligt at bekræfte, at en årlig opskrivning
af den forlods udbytteret på 3 % skulle være det, som en uafhængig investor ville
kræve i afkast af sin investering ved aktier i det konkrete selskab.
Afgørelsen viser, at den årlige opskrivning skal vurderes konkret ud fra det selskab, der indgår i A/B-modellen. Dette skal ske ved at tage højde for selskabets
økonomiske forhold og den risiko, der er for, at den forlods udbytteret ikke bliver
betalt.
Skatterådets afgørelse om bortfald af forlods udbytteret ved død

I SKM2016.52.SR var problemstillingen bl.a., hvad der skulle ske ved en
ophævelse af aktieklasserne i A/B-modellen, når den forlods udbytteret til
A-aktierne ikke var udloddet og ejeren var afgået ved døden.
Det fremgik af det oplyste i sagen, at udbytteretten ikke bortfaldt ved ejeren af
A-aktiernes død, men ville overgå til dennes bo, samt at der fortsat var et beløb,
der skulle udloddes.
Skatterådet fandt, at hvis ejeren af aktierne med den forlods udbytteret afgik
ved døden, så skulle aktierne med den forlods udbytteret overgå til boet efter
aktionæren. Denne begivenhed måtte ikke medføre et bortfald af den forlods
udbytteret, da der så ville være tale om en gave til ejeren af aktier uden forlods
udbytteret.
Afgørelsen viser, at bortfald af den forlods udbytteret kan medføre skatte- og
afgiftsmæssige konsekvenser.
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Regelgrundlaget
Aktieavancebeskatningslovens § 1, stk. 1 og 2
§ 1. Gevinst og tab ved afståelse af aktier medregnes ved opgørelsen af den
skattepligtige indkomst efter reglerne i denne lov.
Stk. 2. Lovens regler om aktier finder tilsvarende anvendelse på anparter i anpartsselskaber, andelsbeviser, omsættelige investeringsbeviser og lignende værdipapirer. Lovens regler finder endvidere tilsvarende anvendelse på ejerandele
i selskaber omfattet af selskabsskattelovens § 2 C samt andele i medarbejderinvesteringsselskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 b.
Aktieavancebeskatningslovens § 26, stk. 2, 1. pkt.
Stk. 2. Gevinst og tab opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og
anskaffelsessummen for de pågældende aktier.
Aktieavancebeskatningslovens § 30, stk. 1 og 2, og § 31, stk. 1
§ 30. Ved afståelse forstås i denne lov salg, bytte, bortfald og andre former
for afhændelse.
Stk. 2. Begrebet afståelse dækker i denne lov den situation, hvor gevinst og
tab opgøres efter lagerprincippet.
§ 31. Erhvervelse og afståelse af aktier ved gave, arv eller arveforskud sidestilles i denne lov med køb henholdsvis salg. Som anskaffelsessum eller
afståelsessum betragtes i disse tilfælde det beløb, der er lagt til grund ved
beregningen af gaveafgift, boafgift eller indkomstskat af den pågældende
erhvervelse. Har denne ikke været afgifts- eller indkomstskattepligtig,
betragtes som anskaffelsessum eller afståelsessum den pågældende akties
handelsværdi på overdragelsestidspunktet. Reglerne i 1.-3. pkt. gælder ikke,
i det omfang erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling.
Aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 1 og 2
§ 34. Ved overdragelse i levende live af aktier kan parterne i overdragelsen
anvende reglerne i stk. 2-4, hvis følgende betingelser er opfyldt, jf. dog stk. 5:
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1)
Overdragelsen sker til børn, børnebørn, søskende, søskendes børn,
søskendes børnebørn eller en samlever, hvorved forstås en person, som på
overdragelsestidspunktet opfylder betingelserne i boafgiftslovens § 22, stk.
1, litra d. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med naturligt slægtskabsforhold.
2)
Den enkelte overdragelse af aktier udgør mindst 1 pct. af aktie- eller
anpartskapitalen.
3)
Der er tale om aktier i et selskab m.v., hvis virksomhed ikke i overvejende grad består af udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter,
værdipapirer el.lign., jf. stk. 6. Bortforpagtning af fast ejendom, som benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. vurderingslovens § 33, stk. 1 eller 7, anses i denne forbindelse ikke som udlejning
af fast ejendom.
4)
Aktierne er ikke omfattet af § 19.
Stk. 2. Gevinst ved overdragelsen beskattes ikke hos overdrageren. Erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling ved overdragelsen. Det
gælder, uanset hvornår erhververen afstår aktierne. Ved opgørelsen af erhververens gevinst eller tab ved afståelse af aktierne behandles aktierne som
anskaffet for den anskaffelsessum og på det tidspunkt, som de blev anskaffet
til af overdrageren.
Ligningslovens § 12 B, stk. 1-5
Udgør en løbende ydelse helt eller delvist vederlag i en gensidigt bebyrdende aftale om overdragelse af et eller flere aktiver, gælder reglerne i stk. 2-11,
såfremt aftalen er indgået den 1. juli 1999 eller senere. Der er tale om en
løbende ydelse, når der hersker usikkerhed om enten ydelsens varighed eller
ydelsens årlige størrelse, når ydelsen løber ud over aftaleåret. Er beskatningen af den løbende ydelse reguleret i anden lovgivning, er det dog de deri
fastsatte bestemmelser, der finder anvendelse.
Stk. 2. Parterne skal til brug for opgørelsen af den skattepligtige indkomst
foretage en kapitalisering af den løbende ydelse. Kapitaliseringen skal foretages i forbindelse med indgåelsen af den gensidigt bebyrdende aftale. Den
af parterne foretagne kapitalisering er undergivet told- og skatteforvaltningens prøvelse. Det skal endvidere fremgå af parternes aftale, hvilke aktiver
der vederlægges med en løbende ydelse. Parterne skal senest samtidig med
udløbet af fristen for selvangivelse for det indkomstår, hvori aftalen indgås,
indgive meddelelse til told- og skatteforvaltningen om den indgåede aftale,
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herunder oplyse om kapitaliseringen og den efter 4. pkt., foretagne fordeling.
Stk. 3. Parterne, der har indgået aftale om den løbende ydelse, skal hver især
føre en saldo, hvor den kapitaliserede værdi i aftaleåret, som opgjort efter
stk. 2, anvendes som indgangsværdi. For hvert indkomstår reduceres saldoen
med de i det pågældende indkomstår betalte ydelsers nominelle værdi. Den
således nedskrevne saldo videreføres til det efterfølgende år. Saldoen føres
til og med det indkomstår, hvori den løbende ydelse endeligt ophører, eller
hvori saldoen bliver negativ. Parterne skal senest samtidig med udløbet af
fristen for selvangivelse for det enkelte indkomstår oplyse saldoen til toldog skatteforvaltningen.
Stk. 4. Så længe saldoen er positiv, beskattes de betalte ydelser ikke hos
modtageren. I det indkomstår, hvor saldoen bliver negativ, skal modtageren
medregne det negative beløb til den skattepligtige indkomst for dette indkomstår. I efterfølgende indkomstår medregnes de i det pågældende indkomstår betalte ydelser til den skattepligtige indkomst. Hvis den løbende ydelse
endeligt ophører, inden saldoen bliver nul eller negativ, kan et beløb svarende til saldoen fradrages ved opgørelsen af modtagerens skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori den løbende ydelse er ophørt. Der kan dog
ikke foretages fradrag for den del af saldoen, som svarer til et beløb, der er
fastsat som vederlag for et aktiv, hvor avancen ved den efter stk. 1, foretagne
overdragelse af et sådant aktiv ikke er skattepligtig, eller til et beløb, der
svarer til grundlaget for et ikke betalt henstandsbeløb efter afskrivningslovens § 40, stk. 7.
Stk. 5. Så længe saldoen er positiv, kan yderen ikke foretage fradrag for de
betalte ydelser. I det indkomstår, hvori saldoen bliver negativ, kan yderen
fradrage det negative beløb i den skattepligtige indkomst. I efterfølgende
indkomstår kan de i det pågældende indkomstår betalte ydelser fradrages i
den skattepligtige indkomst. Hvis den løbende ydelse endeligt ophører, inden
saldoen bliver nul eller negativ, skal et beløb svarende til saldoen medregnes
ved opgørelsen af yderens skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori
den løbende ydelse er ophørt. Beløbet skal dog ikke medregnes i det omfang,
det svarer til et beløb, der er fastsat som vederlag for et aktiv, hvis anskaffelsessum yderen hverken kan afskrive, fradrage eller lade indgå i opgørelsen
af skattepligtig avance ved en afståelse af aktivet, eller til et beløb, der er
fastsat som vederlag for et aktiv, der er overdraget med skattemæssig succession efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens §§ 34, 35 og 35 A eller
kildeskattelovens § 33 C. I det omfang beløbet er fastsat som vederlag for et
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aktiv, hvis anskaffelsessum yderen ikke kan afskrive eller fradrage, men som
vil kunne indgå i opgørelsen af skattepligtig avance ved en afståelse af aktivet, og yderen ikke har afstået aktivet på tidspunktet for den løbende ydelses
ophør, medregnes beløbet ikke efter 4. pkt., men nedsætter i stedet anskaffelsessummen for aktivet til det faktisk betalte beløb.
Ligningslovens § 16 A, stk. 1 og stk. 2, nr. 1
Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes udbytte af aktier,
andelsbeviser og lignende værdipapirer, jf. dog stk. 4.
Stk. 2. Til udbytte henregnes:
1)
Alt, hvad der af selskabet udloddes til aktuelle aktionærer eller andelshavere, jf. dog stk. 3.
Statsskattelovens § 4, litra e
Som skattepligtig Indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte
Undtagelser og Begrænsninger den skattepligtiges samlede Aarsindtægter,
hvad enten de hidrører her fra Landet eller ikke, bestaaende i Penge eller
Formuegoder af Pengeværdi, saaledes f.eks.:
(...)
e) af Rente eller Udbytte af alle Slags Obligationer, Aktier og andre indeneller udenlandske Pengeeffekter, saa og af udestaaende Fordringer og af
Kapitaler, udlaante her i Landet eller i Udlandet, med eller uden Pant mod
eller uden Forskrivning. Som Udbytte af Aktier og Andelsbeviser skal anses
alt, hvad der af vedkommende Selskab er udbetalt Aktionærer eller Andelshavere som en Del af det af Selskabet i sidste eller i tidligere Regnskabsaar
indtjente Overskud, hvad enten Udbetalingen finder Sted som Dividende,
som Udlodning ved Selskabets Likvidation eller lignende eller ved
Udstedelse af Friaktier.

Oversigt over Skatterådets afgørelser
SKM2016.52.SR, SKM2016.219.SR og SKM2016.615.SR.
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Hvad er overskudsvarme – og
hvornår kan det leveres afgiftsfrit?
Skatterådet har i 2016 truffet to afgørelser om den afgiftsretlige behandling
af overskudsvarme.
Denne artikel gennemgår de grundlæggende regler på området samt
afgørelserne SKM2016.7.SR og SKM2016.506.SR.

Baggrund
Afgift på overskudsvarme – hvorfor?

Afgiften på overskudsvarme findes i energiafgiftslovene, dvs. gasafgiftsloven,
kulafgiftsloven, mineralolieafgiftsloven og elafgiftsloven.
Når en virksomhed har produktion, går der ofte noget varme til spilde, fx i forbindelse med drift af maskiner, nedkøling af produkter osv. Varmen kan i visse
tilfælde genindvindes og bruges som rumvarme. Det er en afgiftsmæssig fordel,
fordi virksomheden dermed udnytter varme fra produktionen (hvor afgiften er
lav) til rumvarme (hvor afgiften er høj). Derudover sparer virksomheden indkøb
af brændsel.
Overskudsvarme er i sagens natur en nyttig ting. Man udnytter varme, som ellers
ville gå til spilde, og skal dermed bruge mindre ”traditionel” fremstillet rumvarme, som oftest kommer fra fossile brændsler. På trods af det, er der dog afgift på
overskudsvarme. Afgiften sikrer, at virksomhederne fortsat vil have et incitament
til at reducere unødigt varmespild fra deres produktion, dvs. sikre en så energieffektiv produktion som muligt. Hvis overskudsvarme havde været afgiftsfrit, ville
incitamentet til at tænke i grønne løsninger i forhold til produktionsprocesser
blive mindre.
Afgiften på overskudsvarme er dog lavere end for almindelig rumvarme, så der
– på trods af afgiften – stadig er et incitament til at genindvinde overskudsvarme.
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Salg af overskudsvarme

Satsen for overskudsvarmeafgiften er fastsat, så den mere eller mindre svarer til
forskellen mellem afgiften på proces og rumvarme. Der findes som undtagelse til
dette en række lempeligere regler, herunder i det tilfælde hvor overskudsvarmen
leveres videre til andre.
Hvis virksomhederne ikke selv kan bruge den overskudsvarme, som de genindvinder fra deres processer, kan overskudsvarmen leveres til et nærtliggende fjernvarmeselskab og dermed komme de omkringliggende boliger til gavn i form af
billigere varmepriser.
Afgiften på overskudsvarme, der leveres som fjernvarme, kan højst udgøre 33
pct. af det samlede vederlag for varmeleverancen.
Af Den juridiske vejledning, afsnit E.A.4.6.10.6 fremgår det, at ”… alle udgifter
forbundet med nyttiggørelsen, som virksomheden enten modtager direkte betaling
for, eller som varmeværket afholder, indtil varmen anses for leveret til varmeværket på et sted uden for virksomhedens produktionsbygninger, vil skulle indregnes
i vederlaget. Begrundelsen for dette er, at fastlæggelsen af vederlaget for varmen
i modsat fald ville blive afhængig af den kontraktmæssige fordeling mellem virksomheden og varmeværket af udgiften til nyttiggørelsen af varmen og ikke, som
forudsat i lovgivningen, af den reelle pris, som varmeværket betaler for varmen i
leveret stand”.
Skatterådets afgørelser i 2016

Som i de foregående år er det særligt to spørgsmål, som er relevante, når sager
om overskudsvarme behandles af Skatterådet:
1. Hvornår er der tale om overskudsvarme?
2. Hvornår kan overskudsvarme leveres afgiftsfrit som fjernvarme?
Ad. 1. Hvornår er der tale om overskudsvarme (SKM2016.7.SR)

Overskudsvarme er som nævnt defineret som spildvarme i forbindelse med
virksomheders produktion. Af denne definition følger en forudsætning om,
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• at varmen skal være produceret i samproduktion med andre varer/tjenester, og
• at frembringelse af overskudsvarme ikke må indebærer et merforbrug af energi.
Grænsen for, hvornår der er tale om overskudsvarme, blev prøvet i
SKM2016.7.SR.
Skatterådet bekræftede efter en konkret vurdering i sagen, at spørger kunne
anvende reglerne om afgift af overskudsvarme for den restvarme, som via
economisere blev indvundet fra røggassen fra spørgers specialkedel. Formålet
med processen var at leve op til nogle miljøkrav om afbrænding af lugtstoffer.
Overskudsvarmen blev efterfølgende solgt som fjernvarme.
Vedrørende kravet om, at varmen skal produceres i samproduktion med andre
varer/tjenester, anførte spørger, at ”hos spørger frembringes varmen direkte i
produktionsprocessen, idet varmen opstår ved afbrænding af procesluften.
Spørger er af Miljøstyrelsen påbudt at afbrænde lugtstoffer i en specialindrettet
kedel, jf. vedlagte skrivelse fra Miljøstyrelsen. Afbrænding af procesluften er
således en forudsætning for, at produktionen overhovedet kan finde sted. Derfor
er afbrænding af procesluft en del af produktionsapparatet hos spørger, og gasforbrug i kedlen må anses for anvendt til proces.(…)
Rensning af procesluften ved spørger kan ikke adskilles geografisk eller tidsmæssigt fra selve produktionsprocessen. Luften kan eksempelvis ikke gemmes på tanke
og efterfølgende afbrændes på et senere tidspunkt eller på et andet sted.”
Vedrørende kravet om, at frembringelse af overskudsvarme ikke medfører et
merforbrug anførte spørger, at ”ved spørger medfører det ikke ekstra forbrug af
naturgas at udnytte overskudsvarmen. (…) Ved spørger er der tale om, at varmen
går til spilde, hvis ikke spørger kan betale afgift ud fra overskudsvarmesatsen. (…
)
Skatterådet tog således med afgørelsen stilling til, at der i den konkrete situation
var tale om, at afbrændingen af lugtstoffer og selve spørgers produktion var en
integreret proces.
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Endvidere tog Skatterådet med afgørelsen stilling til, at der ikke er tale om et
merforbrug af energi i de tilfælde, hvor en virksomhed i henhold til miljøkrav
er pålagt at afbrænde deres procesluft.
Ad. 2. Hvornår kan overskudsvarme leveres afgiftsfrit som fjernvarme?
(SKM2016.506.SR)

Som nævnt skal der ved salg af overskudsvarme beregnes afgift af 33 pct. af
vederlaget. Begrebet ”vederlag” skal forstås bredt. Vederlaget omfatter alle udgifter forbundet med nyttiggørelsen, som virksomheden enten modtager direkte
betaling for, eller som varmeværket afholder, indtil varmen anses for leveret til
varmeværket på et sted uden for virksomhedens produktionsbygninger.
I SKM2016.506.SR bekræftede Skatterådet, at et selskab, som leverede overskudsvarme i form af spildevand til spørger, som var et varmeværk, ikke skulle betale
overskudsvarmeafgift, fordi spørger ikke betalte et vederlag til selskabet.
I sagen ønskede selskabet at afsætte overskudsvarme vederlagsfrit til spørger.
Spørger ville i den forbindelse opsætte en vekslerstation på selskabets grund.
Dette skulle ske ved, at spørger lejede et areal på ca. 150 m2 på selskabets grund.
På dette areal ville spørger etablere egne bygninger, hvor der skulle opføres de
nødvendige installationer til at udnytte overskudsvarmen. Endvidere etableres der
en ekstra brønd med overløb fra bestående brønd.
Alle omkostninger i forbindelse med ovenstående blev afholdt af spørger.
Spørgers betaling for leje af arealet på selskabets grund blev fastsat på almindelige markedsvilkår.
Der var i sagen tale om en situation, hvor selskabets spildevandsanlæg geografisk
lå adskilt fra selskabets produktionsbygninger. Endvidere var spildevandsledningen fra produktionsbygningerne til spildevandsanlægget allerede etableret. Der
var dermed ikke behov for investeringer i udstyr, som skulle placeres i selskabets
produktionsbygninger.
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Skatterådet konkluderede i sagen, at de udgifter, som spørger afholdt til etablering af de installationer, som blev beskrevet i sagen, ikke skulle indgå i vederlaget for overskudsvarmen. Skatterådet lagde i afgørelsen vægt på, at ”samtlige
udgifter til etablering af varmegenindvindingsanlægget afholdes, efter at varmen
må anses for at være leveret til spørger på sidstnævntes vekslerstation. Der er
dermed tale om levering af varme til fjernvarmeværket på et sted uden for
selskab Xs produktionsbygninger”.
Afgørelsen i SKM2016.506.SR omhandler dermed den særlige situation, hvor
den overskudsvarme, som leveres, kunne føres i allerede etablerede ledninger,
og hvor leveringen ikke medførte yderligere udgifter til etablering af udstyr
inden for selskabets egne produktionsbygninger.
Afgørelsen lægger sig dermed op ad SKM2010.737.SR, som omhandlede et forhold, hvor en produktionsvirksomhed skulle etablere en forsyningsledning, som
skulle løbe imellem produktionsvirksomheden og en lagerbygning. Ledningen
kom til at løbe igennem en nabovirksomhed, som lå geografisk adskilt fra produktionsanlægget. I denne sag nåede Skatterådet frem til, at nabovirksomheden
måtte foretage de nødvendige foranstaltninger til at kunne bruge af overskudsvarmen, uden at produktionsvirksomheden dermed havde modtaget et vederlag
for overskudsvarmen.
Derimod nåede Skatterådet i SKM2015.589.SR frem til, at en produktionsvirksomhed havde modtaget et vederlag for overskudsvarmen, fordi salget af
overskudsvarmen netop indebar, at varmeværket, som skulle aftage varmen,
skulle betale for etablering af blandt andet en varmepumpe, som skulle placeres
i en nyopført bygning i tilknytning til spørgers produktionsbygninger.
Fremtiden for overskudsvarmereglerne

Delanalyse 5 af den såkaldte Afgifts- og tilskudsanalyse på energiområdet er nu
offentliggjort. Delanalysen har sat fokus på overskudsvarme fra blandt andet
produktionsvirksomheder.
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Arbejdet med at analysere afgifts- og tilskudssystemet på energiområdet blev
sat i gang af et bredt flertal i Folketinget som led i Energiaftale 2012. Der er tale
om en tværministeriel opgave, som bliver vurderet og kommenteret af en nedsat
referencegruppe af eksperter og interessenter i energisektoren.
Delanalyse 5 har undersøgt, om afgifter, tilskud og anden regulering i bl.a.
varmeforsyningsloven understøtter mulighederne for at nyttiggøre overskudsvarmen på den mest hensigtsmæssige måde.
Analysen har set på, om den nuværende regulering sikrer en passende balance,
så ægte overskudsvarme udnyttes, uden at reguleringen samtidig tilskynder til
produktion af såkaldt falsk overskudsvarme. Analysen kigger også på, om reglerne for overskudsvarme kan forenkles og gøres tydeligere. Overordnet set konkluderer analysen, at overskudsvarmeafgifterne ikke bremser, men tværtimod
allerede i dag fremmer, en nyttiggørelse af overskudsvarme.
Der gives således store afgiftsmæssige tilskud til nyttiggørelse af overskudsvarme
i forhold til egentlig varmeproduktion. Der er forskellige satser og beregningsmåder for opgørelse af overskudsvarmeafgift alt efter, om virksomheden udnytter
overskudsvarme til egen rumvarme eller som varmeleverancer til fjernvarme.
Der er således ikke kun én sats for overskudsvarme, men derimod et komplekst
system, herunder en række lempelser, der ikke længere kan begrundes.
Fritagelserne i overskudsvarmeafgiften understøtter ikke en energieffektiv udnyttelse, hvorfor disse foreslås afskaffet. Samtidig foreslås de forskellige satser
ensrettet, så der fremover kun er en lempet sats, hvilket medfører en meget stor
forenkling. Afgiften vedrørende overskudsvarme, der leveres til fjernvarme, vil
således ikke længere være bundet op til selve salgsprisen gennem vederlagsreglen, men vil være en fast afgift pr. leveret energienhed overskudsvarme.
Der er endnu ikke taget politisk stilling til konklusionerne i de enkelte delanalyser.
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Regelgrundlaget
Gasafgiftslovens § 10, stk. 9:
I det omfang en del af det varme vand eller varmen, som der ydes tilbagebetaling for efter stk. 1, stk. 4, 2. pkt., eller stk. 5, efterfølgende nyttiggøres
ved særlige installationer, der er indrettet til indvinding af varme, nedsættes
den samlede tilbagebetaling efter lov om afgift af elektricitet, lov om afgift
af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter
m.v. og denne lov med 50,0 kr. pr. gigajoule (GJ) varme (2015-niveau), der
reguleres efter § 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. For
nyttiggjort overskudsvarme hidrørende fra varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-anlæg nedsættes tilbagebetalingen efter 1. pkt. med
41,7 kr. pr. GJ varme (2015-niveau), der reguleres efter § 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. I det omfang varmen afsættes, udgør
nedsættelsen dog højst 33 pct. af det samlede vederlag for varmeleverancen.
For eget forbrug af nyttiggjort varme, som der ville kunne ydes fuld tilbagebetaling for efter stk. 14, sker der ingen nedsættelse af tilbagebetalingen. Der
skal ikke ske nedsættelse af tilbagebetalingen for eget forbrug til opvarmning af rum eller til fremstilling af varmt vand i perioden 1. april til 30.
september. Der skal heller ikke ske nedsættelse af tilbagebetalingen af eget
forbrug til opvarmning af rum i perioden 1. oktober-31. marts, såfremt der
indbetales en afgift på 10 kr. pr. m² pr. måned i denne periode. Afgiften
erlægges efter reglerne i stk. 6, sidste pkt. Såfremt nyttiggørelsen sker ved
varmepumper omfattet af § 11, stk. 3, i lov om afgift af elektricitet, nedsættes tilbagebetalingen kun for den del af den nyttiggjorte varme, der overstiger 3 gange elforbruget i varmepumpen. Såfremt nyttiggørelsen har medført
et øget forbrug af brændsel i de anlæg, hvorfra varmen nyttiggøres, ydes der
ikke tilbagebetaling efter stk. 1, stk. 4, 2. pkt., eller stk. 5. I perioden 20102014 er satserne nævnt i 1. og 2. pkt. som anført i bilag 5.
Lignende regler findes i elafgiftsloven, mineralolieafgiftsloven og kulafgiftsloven.

Oversigt over Skatterådet afgørelser
SKM2016.7.SR og SKM2016.506.SR.
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Statistik
Procentvis fordeling af sager afgjort af Skatterådet i 2016

Skatterådet har i 2016 behandlet i alt 266 sager, inden for nedenstående kategorier:

1

Bindende svar

2

Bevillings- og
dispensationssager

3

Regler, satser og
anvisninger

4

Andre sager *
I alt

2012

2013

2014

2015

2016

291

337

299

248

248

4

3

3

3

3

13

12

15

14

9

5

12

7

3

6

313

364

324

268

266

* Andre sager omfatter pålæg efter skattekontrolloven, genoptagelse mv.
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Procentvis fordeling af de 4.451 bindende svar, der
er afgivet af Skatterådet (248) og SKAT (4.203)

Der er i 2016 afgivet bindende svar i 4.451 sager. Heraf har Skatterådet afgjort 248 sager,
svarende til 6 % af sagerne og SKAT 4.203 sager, svarende til 94 % af sagerne.

Sager om bindende svar
Heraf behandlet af Skatterådet
Heraf behandlet af SKAT

2012

2013

2014

2015

2016

4.631

4.100

4.418

4.467

4.451

291

337

299

248

248

4.340

3.763

4.119

4.219

4.203
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Oversigt over sagstyper for Skatterådets bindende svar
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Ejendomsafståelse (fra 2016 slået sammen med Erhverv)
Person
Erhverv
Selskab
Moms og afgifter (fra 2016 alene moms)
Afgifter (fra 2016 udskilt fra Moms mv.)

Ovenstående diagram viser hvilke typer sager om bindende svar Skatterådet har truffet afgørelse i.
Diagrammet viser fordelingen på og udviklingen i sagstyper i perioden 2011 - 2015.
Eksempler på emner der er behandlet af Skatterådet i 2016:
Lovområde

Antal

Eksempler på sagstyper

1

Person

21

F.eks. sager om personalegoder, skattepligt ved
fraflytning og aktieløn.

2

Erhverv, ejendomme og
pension

45

F.eks. sager om sikkerhedsstillelse i forbindelse med
virksomhedsordningen og forskellige pensionsforhold.

3

Selskab og aktionær

85

F.eks. sager om fast driftssted, udbytte og skattefri
grenspaltning/fordeling af underskud.

4

Afgifter

23

F.eks. sager om overskudsvarme og registreringsafgift.

5

Moms

74

F.eks. sager om tilskud, salg af fast ejendom, levering af
ydelser og udlægsreglerne.
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Afslutningsprocenter
Afslutningsprocenterne for bindende svar behandlet af Skatterådet i 2012 - 2016 er følgende:
Kvartal

2012

2013

2014

2015

2016

Antal sager

291

337

299

248

248

Behandlet indenfor 6 måneder

58 %

67 %

51,5 %

52%

72%

For tidligere år blev der også målt på afslutningsprocenter efter 9 og 12 måneder, men fra 2016
fokuseres der på afslutningsprocenten efter 6 måneder, udviklingen i afslutningsprocenten og
udviklingen i sagernes aldersfordeling.
Udvikling i afslutningsprocenten for 2016 er følgende:

Afslutningsprocent 2016
100
88

90
80

83

82

89

87

Nov

Dec

79

72
67

70
60

52

50

48

50
40
30
20
10
0
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Aug

Sep

Okt
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Ultimo 2015 og 2016 var aldersfordelingen på igangværende bindende svar følgende:

Ultimo 2015

Igangværende
Over 180 dage
Under 181 dage

Antal
162
73
89

Ultimo 2016

Procent
100 %
55 %
45 %

Igangværende
Over 180 dage
Under 181 dage

Antal
130
10
120

Procent
100 %
8%
92 %

På trods af at 55 % af beholdningen af sager ultimo 2015 allerede var over 180 dage, er det i 2016
lykkedes at opnå, at 72 % af de afsluttede sager er behandlet inden for 6 måneder. Der er samtidig
afsluttet mange ”gamle” sager, således at der nu er grundlag for, at sagerne fremover kan blive
behandlet hurtigere, og den positive udvikling i afslutningsprocenten kan fastholdes.
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for en Skatterådssag
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var i
•
•
•
•
•

2012 på 179 dage
2013 på 170 dage
2014 på 200 dage
2015 på 243 dage
2016 på 190 dage

Den positive udvikling i afslutningsprocenten smitter også af på den gennemsnitlige sagsbehandlingstid.
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Nedenstående tabel viser antallet af bindende svar afgjort af Skatterådet, der i perioden 2012 - 2016
er påklaget til Skatteankestyrelsen.
2012

2013

2014

2015

2016

Antal sager

219

337

299

248

248

Antal påklager

9

13

29

16

23

Påklager i %

4,1 %

3,8 %

9,7 %

6,5%

9,3

Efter et fald i antallet af påklagede sager i 2015, er der sket en stigning i 2016.
Nedenstående tabel viser, at i hvilket omfang Landsskatteretten har givet klager fuldt medhold,
medhold i overvejende grad og ikke givet klager medhold i de skatterådssager, som
Landsskatteretten har truffet afgørelse i til og med 2016.
Antal
Landsskatteretskendelser

Klager
har fået
fuldt
medhold

Klager har
fået medhold
i overvejende
grad

Klager
har ikke
fået
medhold

Landsskatteretten
har afvist
sagen/sagen er
hævet

Antal

131

36

7

81

7

%

100 %

27 %

5%

62 %

5%
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