
Fremsat den 11. november 2020 af skatteministeren (Morten Bødskov)

Forslag
til

Lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven1)

(Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler)

§ 1

I selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af
26. juni 2020, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 2, 6. pkt., ændres »stk. 7, 1. pkt., og stk. 10« til:
»stk. 7, 10 og 14«.

2. § 32, stk. 1 og 2, affattes således:
»Er et selskab eller en forening m.v. som nævnt i § 1 eller

§ 2, stk. 1, litra a, et moderselskab for et selvstændigt skat‐
tesubjekt (datterselskabet), jf. stk. 6, skal moderselskabet
ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregne det
beløb, der er angivet i stk. 7-10, når beløbet er positivt. Be‐
skatning efter 1. pkt. sker kun, når følgende betingelser er
opfyldt:
1) Datterselskabets CFC-indkomst, jf. stk. 4 og 5, i ind‐

komståret udgør mere end 1/3 af datterselskabets sam‐
lede skattepligtige indkomst opgjort efter stk. 4. Ved
bedømmelsen ses der bort fra skattepligtig indkomst
hidrørende fra selskaber under datterselskabets bestem‐
mende indflydelse, hvis selskaberne er skattemæssigt
hjemmehørende i samme land som datterselskabet. I
stedet inddrages skattepligtig indkomst i de pågælden‐
de selskaber forholdsmæssigt efter datterselskabets di‐
rekte eller indirekte ejerandele. Nedbringer modersel‐
skabet direkte eller indirekte sin ejerandel i dattersel‐
skabet, medregnes den indkomst, som datterselskabet
ville have oppebåret, hvis det havde afstået samtlige
aktiver og passiver til handelsværdien på samme tids‐
punkt, dog højst et beløb, der forholdsmæssigt svarer
til den nedbragte ejerandel. Stk. 10, 3.-8. pkt., finder
tilsvarende anvendelse. Skattepligtige tilskud medreg‐

nes ikke ved opgørelsen af datterselskabets samlede
skattepligtige indkomst.

2) Koncernen har ikke valgt international sambeskatning
efter § 31 A.

3) Moderselskabets aktier i datterselskabet er ikke aktier
eller investeringsbeviser m.v. i investeringsselskaber
efter aktieavancebeskatningslovens § 19.

4) Moderselskabets aktier i datterselskabet ejes ikke gen‐
nem et investeringsselskab omfattet af aktieavancebe‐
skatningslovens § 19, og moderselskabet eller den di‐
rekte ejer af investeringsbeviserne m.v. beskattes efter
aktieavancebeskatningslovens § 19 A.

5) Moderselskabets aktier i datterselskabet ejes ikke gen‐
nem en juridisk person, der beskattes efter reglerne i §
13 F.

6) Moderselskabets aktier i datterselskabet ejes ikke gen‐
nem et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktiesel‐
skab omfattet af § 307 i lov om finansiel virksomhed,
der beskattes efter pensionsafkastbeskatningsloven.

Stk. 2. Er datterselskabet et finansielt selskab, finder stk. 1
alene anvendelse, hvis mere end 1/3 af CFC-indkomsten,
jf. stk. 5, hidrører fra transaktioner med moderselskabet
eller dets tilknyttede personer, jf. stk. 6. Ved finansielt sel‐
skab forstås enheder som nævnt i artikel 2, nr. 5, i direk‐
tiv 2016/1164/EU om regler til bekæmpelse af metoder til
skatteundgåelse, der direkte indvirker på det indre markeds
funktion.«

3. I § 32, stk. 3, 1. pkt., udgår »og aktiverne«.

4. I § 32, stk. 3, 2. pkt., ændres »4-13« til: »4-18«.

5. I § 32, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »hvori datterselskabet
er«: »skattemæssigt«.

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2016/1164/EU af 12. juli 2016 om regler til bekæmpelse af metoder til
skatteundgåelse, der direkte indvirker på det indre markeds funktion, EU-tidende 2016, nr. L193, side 1.
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6. § 32, stk. 5-7, affattes således:
»Stk. 5. CFC-indkomsten opgøres som summen af følgen‐

de indtægter og udgifter:
1) Skattepligtige renteindtægter og fradragsberettigede

renteudgifter samt provisioner og lignende, der er fra‐
dragsberettigede efter ligningslovens § 8, stk. 3, og de
tilsvarende skattepligtige provisioner og lign.

2) Skattepligtige gevinster og fradragsberettigede tab på
fordringer, gæld eller finansielle kontrakter, der omfat‐
tes af kursgevinstloven. Gevinst og tab på terminskon‐
trakter m.v., som tjener til sikring af driftsindtægter og
driftsudgifter, medregnes ikke, medmindre den skatte‐
pligtige udøver næring ved køb og salg af fordringer og
finansielle kontrakter eller driver næringsvirksomhed
ved finansiering.

3) Skattepligtige royalties eller anden indkomst fra imma‐
terielle aktiver, jf. dog stk. 17. Immaterielle aktiver om‐
fatter enhver ophavsret til et litterært, kunstnerisk eller
videnskabeligt arbejde, herunder spillefilm, ethvert pa‐
tent, varemærke eller mønster eller enhver model, teg‐
ning, hemmelig formel eller fremstillingsmetode eller
oplysninger om industrielle, kommercielle eller viden‐
skabelige erfaringer samt CO2-kvoter og CO2-kredit‐
ter, jf. afskrivningslovens § 40 A. Skattepligtige royal‐
ties og anden indkomst fra immaterielle aktiver med‐
regnes dog kun, når aktiverne er erhvervet fra et andet
land end det land, hvor datterselskabet er skattemæs‐
sigt hjemmehørende, eller er oparbejdet ved aktiviteter
udført af tilknyttede personer i et andet land end det
land, hvor datterselskabet er skattemæssigt hjemmehø‐
rende. Er immaterielle aktiver delvist omfattet af 3.
pkt., medregnes en forholdsmæssig del af indkomsten
fra de immaterielle aktiver. Den forholdsmæssige del
opgøres som den del af den samlede indkomst fra de
immaterielle aktiver, der kan henføres til værdien af
de aktiver, der er erhvervet fra et andet land end det
land, hvor datterselskabet er skattemæssigt hjemmehø‐
rende, eller værdien af de aktiviteter, der er udført af
tilknyttede personer i et andet land end det land, hvor
datterselskabet er skattemæssigt hjemmehørende.

4) Skattepligtige udbytter.
5) Skattepligtig fortjeneste og tab vedrørende aktier m.v.,

der omfattes af aktieavancebeskatningsloven.
6) Skattemæssige fradrag, der vedrører indkomst som

nævnt i nr. 1-5.
7) Skattepligtige indkomster ved finansiel leasing, herun‐

der fortjeneste og tab ved afståelse af aktiver, som har
været anvendt til finansiel leasing.

8) Indkomst fra forsikrings- og bankvirksomhed samt an‐
den finansiel virksomhed.

9) Indkomst fra faktureringsselskaber, der opnår indkomst
fra varer og tjenesteydelser, der købes fra og sælges til
tilknyttede personer, og som bidrager med ingen eller
ringe økonomisk værdi.

Stk. 6. Et selskab anses for at være moderselskab for dat‐
terselskabet, hvis det selv eller sammen med tilknyttede per‐
soner har en direkte eller indirekte indflydelse på mere end
50 pct. af stemmerettighederne eller direkte eller indirekte

ejer mere end 50 pct. af kapitalen eller har ret til at modta‐
ge mere end 50 pct. af overskuddet i datterselskabet. Ved
tilknyttede personer forstås et selvstændigt skattesubjekt,
hvori moderselskabet har direkte eller indirekte indflydelse
i form af stemmerettigheder eller kapitalejerskab på 25 pct.
eller mere, eller hvorfra moderselskabet har ret til at modta‐
ge 25 pct. eller mere af overskuddet. Ved tilknyttede perso‐
ner forstås desuden en fysisk person eller et selvstændigt
skattesubjekt, som har direkte eller indirekte indflydelse i
form af stemmerettigheder eller kapitalejerskab på 25 pct.
eller mere i moderselskabet eller har ret til at modtage
25 pct. eller mere af moderselskabets overskud. Har en fy‐
sisk person eller et selvstændigt skattesubjekt direkte eller
indirekte indflydelse i moderselskabet og et eller flere selv‐
stændige skattesubjekter på 25 pct. eller mere, anses alle
berørte enheder, herunder moderselskabet, for tilknyttede
personer. Ved bedømmelsen af en fysisk persons ejerbesid‐
delser efter 3. og 4. pkt. medregnes direkte og indirekte ind‐
flydelse, som besiddes af den fysiske persons nærtstående,
jf. ligningslovens § 16 H, stk. 6, af en fond eller trust stif‐
tet af den fysiske person eller dennes nærtstående, eller af
fonde og truster stiftet af disse. Tilsvarende medregnes ejer‐
besiddelser i en trust, hvori den fysiske person eller dennes
nærtstående har indskudt aktiver uden at være stifter. Agerer
moderselskabet sammen med en fysisk person eller et selv‐
stændigt skattesubjekt for så vidt angår stemmerettigheder
eller kapitalejerskab af et andet selvstændigt skattesubjekt,
skal moderselskabet anses som indehaver af alle de berørte
stemmerettigheder eller hele den berørte kapital i det pågæl‐
dende selvstændige skattesubjekt.

Stk. 7. Et moderselskab skal ved indkomstopgørelsen
medregne den del af datterselskabets indkomst opgjort efter
danske regler, der svarer til moderselskabets gennemsnitli‐
ge direkte eller indirekte indflydelse i datterselskabet, jf.
stk. 6, 1. pkt., som moderselskabet har været i besiddelse
af i indkomståret. Besiddes den samme indflydelse i et dat‐
terselskab direkte eller indirekte af flere moderselskaber,
medregnes indflydelsen hos det moderselskab, der besidder
den største direkte eller indirekte indflydelse. Besidder flere
moderselskaber lige stor indflydelse, medregnes indflydel‐
sen hos det øverste moderselskab. Der medregnes dog kun
indkomst optjent af datterselskabet i den del af modersel‐
skabets indkomstår, hvor moderselskabet anses for at være
moderselskab for datterselskabet. Indkomsten medregnes i
det indkomstår for moderselskabet, hvor datterselskabets
indkomstår afsluttes.«

7. § 32, stk. 8, 1. pkt., affattes således:
»Ved afståelse af datterselskabets aktiver og passiver, der

er erhvervet eller oparbejdet, før moderselskabet blev mo‐
derselskab for datterselskabet, skal handelsværdien på det
tidspunkt, hvor moderselskabet blev moderselskab for dat‐
terselskabet, anvendes i stedet for anskaffelsessummen, hvis
moderselskabet er blevet moderselskab for datterselskabet
som følge af direkte eller indirekte erhvervelse af ejerandele
i datterselskabet fra en ikketilknyttet person, jf. stk. 6.«
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8. I § 32, stk. 8, 4. pkt., ændres »hvor koncernen fik kontrol
over datterselskabet« til: »hvor moderselskabet blev moder‐
selskab for datterselskabet«.

9. § 32, stk. 10, affattes således:
»Stk. 10. Nedbringer moderselskabet direkte eller indirek‐

te sin ejerandel i datterselskabet, skal der ved moderselska‐
bets opgørelse af indkomsten i datterselskabet medregnes
den indkomst, som datterselskabet ville have oppebåret,
hvis det havde afstået samtlige aktiver og passiver, hvis
afkast er omfattet af stk. 5, til handelsværdien på samme
tidspunkt, dog højst et beløb, der forholdsmæssigt svarer til
den nedbragte ejerandel. Har moderselskabet valgt, at der
ved indkomstopgørelsen efter stk. 7 alene skal ske medreg‐
ning af CFC-indkomsten, jf. stk. 15, medregnes alene den
hertil svarende del af indkomsten efter 1. pkt. På samme
måde medregnes skattemæssige hensættelser i datterselska‐
bet. 1.-3. pkt. finder ikke anvendelse, hvis moderselskabet
fortsat er moderselskab for datterselskabet. Der sker dog en
forholdsmæssig beskatning, i det omfang moderselskabets
ejerandel nedbringes. 1.-3. pkt. finder ikke anvendelse, hvis
ejerandelene direkte eller indirekte overdrages til en nærtstå‐
ende, som omfattes af ligningslovens § 16 H, eller til et
sambeskattet selskab, jf. § 31. Den nærtstående eller det
sambeskattede selskab indtræder i moderselskabets anskaf‐
felsessummer og -tidspunkter efter stk. 8. Der sker dog en
forholdsmæssig beskatning, i det omfang ejerandelen ned‐
bringes.«

10. I § 32, stk. 13, 4. pkt., ændres »koncernen i hele pe‐
rioden har bestemmende indflydelse i datterselskabet« til:
»moderselskabet i hele perioden har været moderselskab for
datterselskabet«.

11. I § 32 indsættes som stk. 14-18:
»Stk. 14. Modtager moderselskabet skattepligtige udbytter

fra datterselskabet, eller er moderselskabet skattepligtigt af
aktieavance ved afståelse af ejerandele i datterselskabet, kan
indkomst, der er medregnet i moderselskabets indkomstop‐
gørelse efter denne bestemmelse, modregnes i det skatte‐
pligtige udbytte eller den skattepligtige aktieavance. Dette
gælder dog ikke, i det omfang der er sket modregning eller
udbetaling efter stk. 13. Har moderselskabet valgt, at der
ved indkomstopgørelsen efter stk. 7 alene skal ske medreg‐
ning af CFC-indkomsten, jf. stk. 15, kan modregning efter 1.
pkt. alene ske i den hertil svarende del af det skattepligtige
udbytte eller den skattepligtige aktieavance.

Stk. 15. Moderselskabet kan vælge alene at medregne dat‐
terselskabets CFC-indkomst ved indkomstopgørelsen efter
stk. 7. Datterselskabets fremførte og overførte underskud
medregnes forholdsmæssigt svarende til den andel, som dat‐
terselskabets CFC-indkomst udgør af datterselskabets sam‐
lede indkomst i det pågældende indkomstår. Den resteren‐
de del af underskuddet kan ikke medregnes eller fremfø‐
res. Indkomsten efter dette stykke kan ikke overstige moder‐
selskabets andel af datterselskabets samlede skattepligtige
indkomst.

Stk. 16. Moderselskabet skal senest i forbindelse med
afgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen ef‐
ter skattekontrollovens § 2 for det første indkomstår, hvor
moderselskabet skal medregne et datterselskabs indkomst
efter stk. 1, vælge, om der ved indkomstopgørelsen efter
stk. 7 alene skal ske medregning af CFC-indkomsten, jf. stk.
15. Valget, der er bindende i 5 indkomstår, gælder for alle
moderselskabets datterselskaber, jf. stk. 6. Hvis valget ikke
angives, eller oplysningerne efter skattekontrollovens § 2
ikke afgives rettidigt, anses moderselskabet for at have valgt
medregning af datterselskabets samlede indkomst. Indgår
moderselskabet i en sambeskatning, er det ultimative moder‐
selskabs valg i bindingsperioden bindende for samtlige dan‐
ske moderselskaber i sambeskatningen. Moderselskabet skal
ved udløbet af bindingsperioden på ny vælge, om der alene
skal ske medregning af CFC-indkomsten, jf. stk. 15, for en
ny bindingsperiode på 5 indkomstår. Ændrer moderselskabet
medregningsmetode, kan datterselskabets underskud fra tid‐
ligere indkomstår ikke fremføres.

Stk. 17. Bliver et selskab moderselskab for et dattersel‐
skab som følge af direkte eller indirekte erhvervelse af
ejerandele i datterselskabet fra en ikketilknyttet person, jf.
stk. 6, medregnes indkomst fra datterselskabets eksisterende
immaterielle aktiver ikke til selskabets CFC-indkomst efter
stk. 5, nr. 3. Ved eksisterende immaterielle aktiver forstås
de immaterielle aktiver, som datterselskabet ejer på det tids‐
punkt, hvor moderselskabet bliver moderselskab for datter‐
selskabet.

Stk. 18. Stk. 17 finder ikke anvendelse, når værdien af
datterselskabets CFC-aktiver på det tidspunkt, hvor moder‐
selskabet bliver moderselskab for datterselskabet, udgør me‐
re end 50 pct. af værdien af selskabets samlede aktiver. Ved
CFC-aktiver forstås aktiver, hvis afkast er omfattet af stk.
5. Skal kun en del af afkastet af et immaterielt aktiv medreg‐
nes ved opgørelsen af CFC-indkomsten efter stk. 5, nr. 3,
3.-5. pkt., medregnes kun en forholdsmæssig del af værdien
af aktivet ved opgørelsen af værdien af CFC-aktiverne. Op‐
gørelsen foretages på baggrund af de regnskabsmæssige
værdier, dog medregnes immaterielle aktiver til handelsvær‐
dien. Aktiver, hvis afkast er skattefrit, indgår ikke i opgø‐
relsen. Uforrentede fordringer på varedebitorer m.v. indgår
ikke i opgørelsen. Ved bedømmelsen efter 1. pkt. finder stk.
1, nr. 1, 2. og 3. pkt., tilsvarende anvendelse.«

§ 2

I fondsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af
17. august 2015, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 1052 af
30. juni 2020, foretages følgende ændring:

1. I § 3 A, stk. 3, ændres »som kontrolleres, jf. selskabsskat‐
telovens § 32, stk. 6, af en afgiftspligtig omfattet af stk.
1« til: »hvormed en afgiftspligtig omfattet af stk. 1 har en
forbindelse som omhandlet i ligningslovens § 2«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2021.
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Stk. 2. Loven har virkning for indkomstår, der påbegyndes
den 1. januar 2021 eller senere.

Stk. 3. Selskaber og foreninger m.v. som nævnt i selska‐
bsskattelovens § 1 og § 2, stk. 1, litra a, og fondsbeskat‐
ningslovens § 1, jf. § 12, skal ved opgørelsen af et datter‐
selskabs eller et fast driftssteds CFC-indkomst og dattersel‐
skabets eller det faste driftssteds samlede skattepligtige ind‐
komst efter selskabsskattelovens § 32, stk. 4, anse immateri‐
elle aktiver efter afskrivningslovens § 40, stk. 2, hvis afkast
er omfattet af selskabsskattelovens § 32, stk. 5, for erhvervet
til handelsværdien ved begyndelsen af det første indkomstår,
der påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere. Skal kun
en del af afkastet af et immaterielt aktiv medregnes ved
opgørelsen af CFC-indkomsten efter selskabsskattelovens §
32, stk. 5, nr. 3, 3.-5. pkt., opgøres anskaffelsessummen efter
1. pkt. kun for en forholdsmæssig del af aktivet. Den efter
1. pkt. opgjorte anskaffelsessum anvendes tilsvarende ved
beregninger efter selskabsskattelovens § 32, stk. 7-10. Det
er en betingelse, at det immaterielle aktiv ikke har givet af‐
kast omfattet af selskabsskattelovens § 32, stk. 5, nr. 6, i de
forudgående 3 indkomstår forud for det første indkomstår,

der påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere. Er det im‐
materielle aktiv erhvervet fra et koncernforbundet selskab,
jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, eller internt overført til et
fast driftssted eller et hovedkontor, jf. selskabsskattelovens
§ 8, stk. 4, skal overdragelsen have medført dansk eller
udenlandsk beskatning af eventuelle genvundne afskrivnin‐
ger, gevinster eller tab. Immaterielle aktiver omfattet af 1.
pkt. anses for afskrevet maksimalt efter afskrivningslovens
§ 40, stk. 2, 1. pkt., fra og med det første indkomstår, der
påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere. Er det immate‐
rielle aktiv beskyttet efter anden lovgivning, og er beskyttel‐
sesperioden den 1. januar 2021 mindre end 7 år, erstattes
den sats, der er nævnt i afskrivningslovens § 40, stk. 2, 1.
pkt., med en sats, der svarer til, at den efter 1. pkt. opgjorte
anskaffelsessum afskrives med lige store årlige beløb over
beskyttelsesperioden. Afskrivninger på et immaterielt aktiv
efter 5. og 6. pkt. kan dog maksimalt udgøre indkomsten
fra samme aktiv i det enkelte indkomstår. Afskrivninger, der
ikke er foretaget som følge af 7. pkt., skal foretages i først‐
kommende indkomstår, hvor afskrivningerne kan rummes
inden for indkomsten fra det immaterielle aktiv.«
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1. Indledning

1.1. Lovforslagets formål og baggrund
Formålet med lovforslaget er at sikre fuld implementering

af de minimumskrav til CFC-reglerne, der følger af artikel 7
og 8 i Rådets direktiv 2016/1164/EU af 12. juli 2016 vedrø‐
rende regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse,
der direkte indvirker på det indre markeds funktion (herefter
”skatteundgåelsesdirektivet”).

De såkaldte CFC-regler har til formål at hindre, at mobil
indkomst vilkårligt kan flyttes til lavskattelande. CFC-regler
går ud på, at moderselskaber, der flytter aktiver til uden‐
landske datterselskaber (”Controlled Foreign Companies”
– CFC), beskattes i hjemlandet af den indkomst, der er
placeret i udlandet. Herved sikres, at der i moderselskabets
hjemland sker beskatning af værdier, der er skabt i hjem‐
landet. CFC-regler er internationalt anerkendte værnsregler,
og sådanne regler indgår derfor også som et naturligt led i
skatteundgåelsesdirektivet.

Direktivets bestemmelser om CFC-regler følger OECD’s
bedste praksis, der er gengivet i Base Erosion and Profit
Shifting (BEPS) rapporten vedrørende handlingspunkt 3
(Designing Effective Controlled Foreign Company Rules).

Fælles internationale tiltag er vigtige, hvis international
skatteundgåelse skal bekæmpes effektivt. Skatteundgåelses‐
direktivet er et vigtigt instrument til at sikre, at alle EU´s
medlemsstater har regler til forebyggelse af skatteundgåelse,
der lever op til visse minimumskrav. Skatteundgåelsesdirek‐
tivet skal således sikre EU-landenes modstandsevne over
for grænseoverskridende metoder til skatteundgåelse på sel‐
skabsskatteområdet. De konkrete tiltag i skatteundgåelsesdi‐
rektivet er dels en udmøntning af internationalt vedtagne

anbefalinger fra OECD, dels andre EU-tiltag til at imøde‐
gå skatteundgåelse. Direktivreglerne er generelle rammebe‐
stemmelser, hvilket betyder, at det overlades til landene at
gennemføre reglernes indhold på den måde, der passer bedst
til det enkelte lands skattesystem.

Alle de daværende partier i Folketinget indgik i 2017 en
aftale om en styrket indsats mod international skatteunddra‐
gelse. Af aftalen fremgår det bl.a., at aftalepartierne noterer
sig, at der i de senere år har været stor fremdrift i fora
som OECD og EU. Og aftalepartierne er enige om, at det
internationale samarbejde fortsat skal prioriteres højt. Fokus
for den fremadrettede indsats vil være, at Danmark arbejder
aktivt for at sikre implementering af indgåede aftaler og
vedtagelse af yderligere internationale tiltag. Det indebærer
bl.a., at OECD-standarderne og anbefalingerne skal imple‐
menteres i Danmark, herunder ved implementering af skat‐
teundgåelsesdirektivet.

Danmark har i mange år været på forkant med bekæmpel‐
sen af skatteundgåelse. I dansk ret findes således allerede
mange af de regler, der er blevet drøftet internationalt i
de senere år i EU og OECD. Det er imidlertid væsentligt
med henblik på at skabe mere lige konkurrencevilkår, at
andre landes selskabsskattegrundlag heller ikke kan udvan‐
des, og at selskabernes overskud ikke kan flyttes til skat‐
telylande. Det arbejde med bekæmpelse af skatteudhuling
og overskudsflytning (BEPS), der foregik i OECD, og som
udmøntede sig i en række såkaldte BEPS-anbefalinger, har
været et væsentligt bidrag til det internationale samarbejde,
der er nødvendigt, hvis international skatteundgåelse skal
bekæmpes effektivt.

Regeringen anser det derfor også for positivt, at en ræk‐
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ke af de væsentligste BEPS-anbefalinger med skatteundgå‐
elsesdirektivet er blevet gjort obligatoriske for EU-landene.

Med vedtagelsen af skatteundgåelsesdirektivet fastsættes
der minimumsregler, som skal modvirke udhuling af sel‐
skabsskattegrundlaget i EU og overførsel af overskud ud af
EU til lande med lav eller ingen beskatning. Netop af hen‐
syn til dette overordnede formål er det ifølge betragtninger‐
ne til skatteundgåelsesdirektivet afgørende, at landene som
minimum opfylder BEPS-anbefalingerne. Skatteundgåelses‐
direktivet er ikke til hinder for anvendelsen af bestemmelser,
der har til formål at sikre et højere beskyttelsesniveau for
det danske selskabsskattegrundlag. Sådanne bestemmelser
vil kunne være i både dansk lovgivning og i internationale
aftaler (hvilket i praksis vil være dobbeltbeskatningsover‐
enskomsterne).

Dele af skatteundgåelsesdirektivet blev implementeret ved
lov nr. 1726 af 27. december 2018. Denne lov implemente‐
rer imidlertid ikke direktivets artikel 7 og 8, der fastsætter
minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler.

I dansk lovgivning er der allerede i dag CFC-regler. Med
dette lovforslag foreslås de gældende regler justeret, således
at skatteundgåelsesdirektivets regler bliver fuldt ud imple‐
menteret i dansk ret, og Danmark lever op til sine internatio‐
nale forpligtelser.

Med forslaget har regeringen søgt en balance, der sikrer,
at Danmark fortsat har en robust selskabsskattebase, men
som samtidig søger at mindske de administrative og økono‐
miske konsekvenser for helt almindelige virksomheder.

På den ene side er det hensigten at sætte barren højere
end direktivets minimumskrav. Danmark er – og skal fortsat
være – foregangsland i kampen mod skatteundgåelse, og en
minimumsimplementering ville indebære en svækkelse af
gældende danske regler. En sådan implementering vurderes
at indebære et markant mindreprovenu, der kan udgøre et
milliardbeløb.

På den anden side er det vigtigt, at Danmark som en
lille og åben økonomi ikke unødigt stiller danske virksom‐
heder dårligere konkurrencemæssigt. Ved lovforslaget er der
derfor lagt vægt på, at almindelige danske virksomheder
ikke rammes unødigt. Derved sikres fundamentet for mange
danske arbejdspladser – uden at svække reglernes beskyttel‐
sesniveau.

Med lovforslaget foreslås det på den baggrund på visse
punkter at opretholde gældende CFC-regler, der går videre
end minimumsforpligtelserne i direktivet. Det drejer sig me‐
re specifikt om, at de danske CFC-regler finder anvendelse,
uanset hvor datterselskabet er hjemmehørende. De gælden‐
de regler herom opretholdes med henblik på, at de danske
selskabsskatteregler fortsat er robuste og effektive i forhold
til bekæmpelse af skatteundgåelse. Alternativet ville være
en kraftig indskrænkning af det danske selskabsskattegrund‐
lag, som ville øge multinationale koncerners mulighed for
skatteundgåelse ved at placere koncernens renteudgifter i
Danmark eller ved at placere overskudsgivende mobile akti‐
viteter i andre EU- og EØS-lande.

Samtidig foreslås det at målrette reglerne, således at der så

vidt muligt kun sker beskatning, hvor det er hensigten, idet
der dog er lagt vægt på, at reglerne fortsat er robuste. Lov‐
forslaget vurderes således ikke at indebære en svækkelse af
de eksisterende CFC-regler.

Lovforslaget er en genfremsættelse af en del af lovforslag
nr. L 48 om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatte‐
loven, skatteindberetningsloven, skattekontrolloven og for‐
skellige andre love (Implementering af skatteundgåelsesdi‐
rektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler,
justering af definitionen af fast driftssted, fradrag for endeli‐
ge underskud i udenlandske datterselskaber m.v., tydeliggø‐
relse af muligheden for skønsmæssige ansættelser ved trans‐
fer pricing-forhøjelser og ændring af opbevaringsperiode for
grundlaget for indberetning af finansielle konti m.v.), som
blev fremsat den 6. november 2019 i folketingssamlingen
2019-20, men som bortfaldt, i og med at lovforslaget kun
nåede en 1. behandling. Lovforslaget omfatter udelukkende
den del af L 48, der omhandlede implementering af skat‐
teundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes
CFC-regler. I lovforslaget er indarbejdet de ændringsforslag
til CFC-reglerne, som skatteministeren stillede i forbindel‐
se med behandlingen af L 48, jf. L 48 bilag 16 og bilag
21. Ved de indarbejdede ændringsforslag foreslås to materi‐
elle ændringer, således at CFC-beskatningen efter forslaget
til selskabsskattelovens § 32, stk. 4, maksimeres til datter‐
selskabets samlede indkomst, og således at der efter over‐
gangsreglen i lovforslagets § 8, stk. 3, alene skal opgøres en
ny afskrivningsberettiget anskaffelsessum for en forholds‐
mæssig del af det immaterielle aktiv, hvis afkastet fra det
pågældende aktiv kun delvist er CFC-indkomst.

2. Lovforslagets indhold

2.1. Implementering af skatteundgåelsesdirektivets
minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler

2.1.1. Gældende ret
Regler for beskatning af kontrollerede udenlandske sel‐

skaber (CFC-reglerne) blev oprindeligt indført i Danmark
ved lov om ændring af forskellige skattelove (International
beskatning), lov nr. 312 af 17. maj 1995. Baggrunden for re‐
gelsættet var, at kapitalens fri bevægelighed på globalt plan
gav koncerner muligheder for at samle finansielle aktivite‐
ter i datterselskaber i lavskattelande og derved udhule det
danske beskatningsgrundlag. Tilsvarende regler var allerede
indført i en række andre lande for at sikre beskatningsgrund‐
laget i relation til finansielle og mobile aktiviteter.

Uden CFC-regler er det muligt for internationale koncer‐
ner at placere deres overskydende kapital i et datterselskab
i et lavskatteland og gennem udlån herfra finansiere aktivi‐
teter i andre af koncernens selskaber i højskattelande. Her‐
ved vil koncernen opnå, at renter beskattes i lavskattelande,
mens renteudgifterne reducerer skattebetalingen i selskaber‐
ne i højskattelande. Tilsvarende vil koncernen kunne opnå
skattefordele ved at placere immaterielle aktiver som f.eks.
patenter og varemærker i lavskattelande, mens udviklings‐
omkostningerne placeres i højskattelande.
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Den 12. september 2006 afsagde EU-Domstolen dom i
den såkaldte Cadbury Schweppes-sag (C-196/04), hvor de
britiske CFC-regler blev bedømt. De daværende britiske
regler medførte, at britiske selskaber beskattedes af over‐
skud i CFC-datterselskaber i andre EU-lande, hvis over‐
skuddet dér beskattedes på et lavere niveau end i Storbritan‐
nien. Britiske selskaber beskattedes derimod ikke af over‐
skud i britiske datterselskaber eller af overskud i dattersel‐
skaber i andre EU-lande, hvor beskatningen var på samme
niveau. Domstolen slog fast, at EU-rettens regler om etab‐
leringsfrihed skal fortolkes således, at en sådan forskelsbe‐
handling ikke er i overensstemmelse med EU-retten, hvis
kontrollerede datterselskaber reelt er etableret i en anden
medlemsstat og dér udøver ægte økonomisk virksomhed.

De britiske CFC-regler havde store lighedspunkter med
de daværende danske CFC-regler. Det kunne derfor ikke
udelukkes, at de daværende danske CFC-regler i visse til‐
fælde medførte beskatning af overskud i datterselskaber i
EU-lande, hvor beskatningen var i strid med etableringsfri‐
heden. Dommen medførte derfor, at de daværende danske
regler måtte justeres.

Ved lov nr. 540 af 6. juni 2007 blev de danske CFC-regler
derfor udvidet til at omfatte alle datterselskaber, uanset om
der er tale om danske eller udenlandske datterselskaber. Der
er dermed ingen forskelsbehandling. Danske moderselska‐
ber behandles ens, hvad enten de ejer et dansk datterselskab,
et udenlandsk datterselskab inden for EU/EØS eller et uden‐
landsk datterselskab uden for EU/EØS.

CFC-reglerne medfører, at danske moderselskaber bliver
beskattet af indkomsten i kontrollerede datterselskaber, når
datterselskabet overvejende har mobil indkomst, dvs. ind‐
komst, der relativt nemt kan flyttes til udlandet. Dette be‐
tegnes som CFC-indkomst og omfatter særligt finansielle
indkomster og royalties fra immaterielle aktiver. Reglerne
finder tilsvarende anvendelse på udenlandske selskabers fas‐
te driftssteder i Danmark, der kontrollerer datterselskaber,
og på danske fonde omfattet af fondsbeskatningsloven. Reg‐
lerne finder tillige anvendelse på danske selskaber og fonde,
der har faste driftssteder i udlandet.

Et moderselskab bliver CFC-beskattet af datterselskabets
indkomst, når følgende 3 betingelser er opfyldt: 1) Selska‐
bet er direkte eller indirekte aktionær i datterselskabet, og
koncernen har bestemmende indflydelse i datterselskabet
ved at råde over mere end 50 pct. af stemmerettighederne,
jf. selskabsskattelovens § 31 C, 2) datterselskabets CFC-ind‐
komst udgør mere end 50 pct. af datterselskabets samlede
indkomst, og 3) datterselskabets finansielle aktiver udgør
gennemsnitligt i indkomståret mere end 10 pct. af selskabets
samlede aktiver.

Reglerne om CFC-beskatning finder ikke anvendelse, hvis
koncernen har valgt international sambeskatning, idet hele
koncernen i så fald er omfattet af dansk beskatning.

CFC-reglerne skal forhindre, at mobile indkomster place‐
res i udlandet for at opnå skattemæssige fordele. CFC-ind‐
komsten udgøres derfor af de indkomstarter, som relativt
nemt kan placeres uden for Danmark. Det drejer sig bl.a. om

renter, kursgevinster på fordringer, udbytter, aktieavancer,
visse royalties og indtægter ved finansiel leasing. CFC-reg‐
lerne indeholder også en regel, der skal forhindre, at regler‐
ne omgås ved, at datterselskabet afstås, i stedet for at datter‐
selskabet realiserer kursgevinster og aktieavancer ved, at det
afstår sin aktiebeholdning eller sine fordringer. Nedbringes
moderselskabets ejerandel i datterselskabet, skal modersel‐
skabet derfor beskattes, som om datterselskabet havde afstå‐
et en tilsvarende andel af dets aktiver og passiver omfattet af
kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven.

Banker og forsikringsselskaber samt andre selskaber, som
driver næring med finansielle indkomster, er udtrykkeligt
nævnt som selskaber med CFC-indkomst. Til gengæld fin‐
des der en særregel om, at Skatterådet kan tillade, at dat‐
terselskaber med koncession til at udøve bl.a. bank- og
forsikringsvirksomhed, og som er underlagt offentligt tilsyn,
undtages fra CFC-reglerne. Det er blandt andet en forudsæt‐
ning, at datterselskabets indkomst stammer fra virksomhed
med lokale og uafhængige kunder, og at selskabet ikke er
overkapitaliseret.

Indkomsten i datterselskabet opgøres efter territorialprin‐
cippet, således at indkomsten opgøres uden medregning
af indkomsten i datterselskabets faste driftssteder, som er
beliggende uden for den stat, hvori datterselskabet er hjem‐
mehørende. Til gengæld finder CFC-reglerne selvstændig
anvendelse på disse faste driftssteder.

Hvis et selskab opfylder betingelserne for at skulle CFC-
beskattes, skal moderselskabet ved opgørelsen af den skatte‐
pligtige indkomst medregne datterselskabets indkomst. Det‐
te gælder dog alene, hvis indkomsten er positiv, og kun for
den andel af indkomsten, som svarer til moderselskabets
ejerandel i datterselskabet.

CFC-beskatningen af moderselskabet lempes efter credit‐
lempelsesprincippet, i det omfang datterselskabet er blevet
beskattet af indkomsten. Datterselskabets skat kan således
fratrækkes i moderselskabets CFC-beskatning. Der kan dog
ikke fratrækkes et større beløb end moderselskabets CFC-
beskatning.

2.1.2. Den foreslåede ordning

2.1.2.1. Skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til
medlemsstaternes CFC-regler

Skatteundgåelsesdirektivet fastslår, at EU-landene skal
have regler om beskatning af lavt beskattede kontrollere‐
de udenlandske enheder og faste driftssteder (CFC-beskat‐
ning). Et EU-land skal således beskatte et selskab af ind‐
komsten i en kontrolleret udenlandsk enhed eller et fast
driftssted beliggende i udlandet, hvis enheden henholdsvis
det faste driftssted er lavt beskattet. Ved CFC-beskatningen
af moderselskabet skal der gives mulighed for at fradrage
den skat, som enheden eller det faste driftssted har betalt i
hjemlandet (creditlempelse).

Direktivets anvendelse af udtrykket enhed skal ses i lyset
af direktivets artikel 1. Udtrykket omfatter således enheder,
der er skattemæssigt hjemmehørende i et andet land end det
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EU-land, hvor moderselskabet er hjemmehørende. Udtryk‐
ket omfatter både (datter)selskaber og andre enheder, der an‐
ses for at være selvstændige skattesubjekter. I det følgende
anvendes betegnelsen datterselskab i stedet for enhed, da det
er begrebet datterselskab, der anvendes i både de gældende
og de foreslåede danske CFC-regler.

Ved lavt beskattet forstås, at den reelle selskabsskat, som
datterselskabet eller det faste driftssted har betalt, er min‐
dre end halvdelen af, hvad datterselskabet eller det faste
driftssted ville have betalt i moderselskabets hjemland. Ved
opgørelsen af, hvad datterselskabet eller det faste driftssted
ville have betalt i moderselskabets hjemland, anvendes reg‐
lerne i moderselskabets hjemland. Hvis det land, hvor det
udenlandske datterselskab er hjemmehørende, beskatter dat‐
terselskabet uden medregning af indkomsten vedrørende
enhedens faste driftssteder beliggende uden for datterselska‐
bets hjemland (dvs., indkomsten opgøres efter et territorial‐
princip), skal beregningen af den reelle selskabsskat for dat‐
terselskabet dog ligeledes ske efter territorialprincippet.

Det fremgår af direktivet, at et datterselskab anses for
kontrolleret, hvis moderselskabet selv eller sammen med
tilknyttede personer har en direkte eller indirekte interesse
på mere end 50 pct. af stemmerettighederne, direkte eller
indirekte ejer mere end 50 pct. af kapitalen eller har ret til
at modtage mere end 50 pct. af overskuddet i datterselska‐
bet. Moderselskabet medregner den del af datterselskabets
indkomst, der svarer til ejerandelen. Begrebet ”tilknyttet
selskab” er defineret i direktivets artikel 2, nr. 4. Det bemær‐
kes, at det begreb, der benyttes i den danske sprogversion
af direktivet, i overensstemmelse med de øvrige sprogversi‐
oner i stedet burde være ”tilknyttet person”, da også fysiske
personer kan være omfattet. Bestemmelsen i direktivets ar‐
tikel 2, nr. 4, medfører bl.a., at to selskaber er tilknyttede
personer, hvis det ene direkte eller indirekte ejer 25 pct. af
stemmerne, kapitalen eller overskuddet i det andet selskab,
eller hvis en fysisk person ejer 25 pct. af stemmerne, kapita‐
len eller overskuddet i begge selskaber. Den fysiske person i
eksemplet vil efter direktivet også være en tilknyttet person.

Det fremgår af direktivet, at der ved en eventuel efterføl‐
gende beskatning af udbytter fra datterselskabet eller avan‐
cer på aktier i datterselskabet skal tages højde for indkomst,
der har været CFC-beskattet.

Direktivet opstiller to alternative modeller for CFC-be‐
skatning:
a) Moderselskabet medregner datterselskabets (eller sel‐

skabet medregner det faste driftssteds) positive CFC-
indkomst opgjort efter reglerne i moderselskabslandet
(direktivets artikel 7, stk. 2, litra a).

b) Moderselskabet medregner datterselskabets (eller sel‐
skabet medregner det faste driftssteds) kunstigt over‐
førte indkomst, dvs. indkomst, der hidrører fra arran‐
gementer, der ikke er reelle, og som udelukkende er
oprettet med det hovedformål at opnå en skattefordel
(direktivets artikel 7, stk. 2, litra b).

Model a finder efter direktivet ikke anvendelse, når det
kontrollerede udenlandske datterselskab udøver en væsent‐
lig økonomisk aktivitet, der understøttes af personale, ud‐

styr, aktiver og lokaler. EU-landene kan dog ifølge direktivet
vælge at begrænse undtagelsen til tilfælde, hvor dattersel‐
skabet er hjemmehørende i EU eller EØS.

CFC-indkomst er defineret i direktivteksten og omfatter
renter eller anden indkomst fra finansielle aktiver, royalties
eller anden indkomst fra intellektuelle aktiver, udbytter og
aktieavancer, indkomst fra finansiel leasing, indkomst fra
forsikrings- og bankvirksomhed eller anden finansiel virk‐
somhed samt i visse tilfælde indkomst fra faktureringssel‐
skaber.

Ved anvendelse af model a kan EU-landene vælge at
fritage datterselskaber og faste driftssteder, hvis 1/3 eller
mindre af datterselskabets/det faste driftssteds indkomst er
CFC-indkomst. EU-landene kan også vælge at fritage finan‐
sielle selskaber, hvis 1/3 eller mindre af datterselskabets/det
faste driftssteds CFC-indkomst hidrører fra transaktioner
med moderselskabet eller dets tilknyttede selskaber. Finan‐
sielle selskaber er defineret i direktivets artikel 2, nr. 5, og
omfatter bl.a. banker og forsikringsselskaber.

Ved anvendelse af model b anses et arrangement for ikke
at være reelt, i det omfang datterselskabet (eller det faste
driftssted) ikke ville eje aktiverne eller ikke ville påtage
sig den risiko, der genererer indkomsten, hvis ikke det var
kontrolleret af moderselskabet. Ved ikke reelle arrangemen‐
ter vil det være moderselskabet, der varetager ledelsesopga‐
verne vedrørende de aktiver og risici, der skaber dattersel‐
skabets indkomst. Moderselskabet skal alene medregne den
indkomst, der genereres gennem de aktiver og risici, som
knytter sig til de ledelsesopgaver, der varetages af modersel‐
skabet. Indkomsten beregnes i overensstemmelse med arms‐
længdeprincippet.

EU-landene kan ved anvendelsen af model b fritage dat‐
terselskaber og faste driftssteder med lavt overskud eller lav
fortjenstmargin.

2.1.2.2. Implementering af skatteundgåelsesdirektivets CFC-
regler – de overordnede elementer

Direktivets bestemmelser om CFC-beskatning er udformet
på baggrund af OECD-rapporten om det 3. handlingspunkt
i BEPS-projektet - ”Designing Effective Controlled Foreign
Company Rules”. Rapporten indeholder anbefalinger i form
af elementer, som landene bør medtage med henblik på at
gøre CFC-regler effektive. Rapporten peger på seks grunde‐
lementer.

Det første element er definitionen af en CFC-enhed og af
kontrol. Anbefalingen er at definere en CFC-enhed bredt, så
definitionen omfatter alle former for virksomhedsenheder,
herunder faste driftssteder, så det ikke er muligt at omgå
reglerne ved at ændre enhedens juridiske form. For så vidt
angår kontrol er anbefalingen, at CFC-reglen som minimum
bør gælde ved direkte eller indirekte ejerskab af mere end
50 pct. af datterselskabet i enten juridisk eller økonomisk
forstand. Med henblik på at forhindre omgåelse kan kontrol‐
kravet opgøres samlet for koncernforbundne selskaber og
for selskaber, der optræder i fællesskab.

Det andet element er undtagelser fra CFC-beskatning. An‐
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befalingen er, at landene bør undtage datterselskaber, der
er underlagt en effektiv beskatning, der i tilstrækkelig grad
svarer til niveauet i moderselskabslandet. Det anerkendes
imidlertid i rapporten, at EU-landene i denne forbindelse
kan have særlige udfordringer som følge af EU-Domstolens
praksis om reglerne om etableringsfrihed, jf. om denne prak‐
sis ovenfor i punkt 2.1.1. Rapporten nævner, at EU-lande
kan sikre overholdelse af EU-retten på flere måder. En af
disse er at sikre, at der ikke er forskelsbehandling mellem
datterselskaber i andre EU-lande og nationale datterselska‐
ber.

Det tredje element er definitionen af CFC-indkomst. Her
er anbefalingen, at CFC-reglerne bør indeholde en defini‐
tion, som sikrer, at de former for indkomst, der giver
anledning til skatteundgåelsesproblemer, omfattes af reg‐
lerne. Den præcise afgrænsning overlades til det enkelte
land. Det påpeges i rapporten, at definitionen ikke bør være
udformet alt for formalistisk. En formalistisk tilgang kan
særligt give anledning til problemer ved CFC-beskatning af
indkomst fra immaterielle aktiver. Indkomsten kan eksem‐
pelvis fremstå som indkomst fra salg af varer til tredjemand,
men salgsprisen indeholder også afkastet på de immateriel‐
le aktiver. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at fokusere på
royaltyindkomst i datterselskabet, hvis CFC-reglerne skal
adressere skatteundgåelsesproblemerne. En alt for formali‐
stisk tilgang kan også medføre, at CFC-beskatningen omfat‐
ter for meget. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis en
reel forsikringsvirksomhed med uafhængige kunder udsæt‐
tes for CFC-beskatning.

Det fjerde element vedrører opgørelsen af CFC-indkom‐
sten. Anbefalingen er her, at indkomsten opgøres efter reg‐
lerne i moderselskabslandet. Samtidig anbefales det, at un‐
derskud i CFC-selskabet alene kan anvendes til modregning
i indkomst fra CFC-selskabet eller andre CFC-selskaber i
samme land.

Det femte element omhandler, hvilken andel af CFC-
selskabets indkomst der skal medregnes hos moderselska‐
bet. Det anbefales, at der tages hensyn til både ejerandelen
og ejerperioden. Beskatningen bør ske med selskabsskatte‐
satsen i moderselskabslandet.

Det sjette element indeholder anbefalinger, der skal
forhindre, at CFC-beskatningen medfører dobbeltbeskat‐
ning. Anbefalingerne er, at der gives fradrag for de skatter,
der betales af CFC-selskabet og andre selskaber af CFC-sel‐
skabets indkomst (creditlempelse), samt at udbytter og avan‐
cer på aktier i CFC-selskabet skattefritages, hvis indkomsten
i CFC-selskabet tidligere er blevet beskattet.

Direktivets bestemmelser om CFC-beskatning følger an‐
befalingerne fra OECD-rapporten og indeholder regler ved‐
rørende alle seks elementer.

Det foreslås, at udgangspunktet for implementeringen af
direktivets minimumskrav er at fastholde de grundprincipper
for CFC-beskatning af danske moderselskaber med kontrol‐
lerede datterselskaber, der ligger til grund for den gældende
bestemmelse i selskabsskattelovens § 32. Det bemærkes,
at de gældende CFC-regler vurderes at udgøre et effektivt

værn mod flytning af mobile indkomster, og at de også i vidt
omfang opfylder direktivets minimumskrav til CFC-regler‐
ne. De gældende regler lever således fuldt op til minimums‐
kravene i direktivet bl.a. vedrørende de sidste tre af de oven‐
nævnte elementer, dvs. i relation til reglerne om opgørelsen
af CFC-indkomsten, medregningsandelen og lempelse for
beskatningen af datterselskabet. Der foreslås derfor ingen
ændringer af de gældende regler på disse punkter.

På en række punkter er justeringer dog nødvendige, jf.
særligt nedenfor i afsnit 2.1.2.3. om definitionen af CFC-
enhed og kontrol og 2.1.2.4. om definitionen af CFC-ind‐
komst. Desuden foreslås en række yderligere ændringer,
som vurderes at være hensigtsmæssige. Det bemærkes her‐
ved, at det er centralt, at CFC-reglerne også fortsat skal op‐
fylde deres grundlæggende funktion som værn mod flytning
af mobile indkomster, men at det samtidig bør tilstræbes,
at reglerne er målrettede, således at de ikke indebærer en
beskatning af danske moderselskaber, der vil kunne hæmme
dem unødigt i konkurrencen mod koncerner, hvis modersel‐
skaber har skattemæssigt hjemsted i andre lande.

Det bemærkes overordnet, at selskabsskattelovens § 32
finder tilsvarende anvendelse for fonde omfattet af fonds‐
beskatningsloven. Justeringerne i de gældende regler, der
gennemgås nedenfor, vil derfor have tilsvarende virkning for
beskatningen af indkomsten i fondenes datterselskaber.

Det foreslås, at justeringerne af CFC-reglerne har virkning
for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2021 eller
senere. Det bemærkes, at skatteundgåelsesdirektivets mini‐
mumskrav til CFC-reglerne skulle have været gennemført af
medlemsstaterne senest den 31. december 2018, og de natio‐
nale gennemførselsbestemmelser skulle have været anvendt
fra den 1. januar 2019. Direktivets implementeringsfrist er
således ikke er overholdt, jf. herom også nedenfor i punkt 7.

2.1.2.3. Definitionen af CFC-enhed og kontrol
Det foreslås, at de danske CFC-regler følger direktivet og

BEPS-anbefalingerne for så vidt angår definitionen af, hvor‐
når der foreligger en CFC-enhed omfattet af CFC-reglerne,
og for så vidt angår kontrolbegrebet.

Det foreslås, at alle datterselskaber, der er selvstændige
skattesubjekter (herefter datterselskabet), skal omfattes af
reglerne. Det er hermed ikke afgørende, om datterselskabet
er etableret i den ene eller anden virksomhedsform. CFC-
reglerne vil endvidere fortsat finde tilsvarende anvendelse
på danske selskabers faste driftssteder i udlandet. Justerin‐
gerne af CFC-reglerne har tilsvarende virkning for beskat‐
ningen af indkomsten i selskabernes faste driftssteder.

Det foreslås, at der ikke indføres undtagelser til CFC-reg‐
lerne baseret på beskatningsniveauet for datterselskabet. De
danske CFC-regler vil dermed fortsat gælde for alle kontrol‐
lerede datterselskaber, uanset hvor datterselskabet er hjem‐
mehørende. De danske CFC-regler vil således fortsat ikke
indebære nogen forskelsbehandling, idet et dansk modersel‐
skab behandles ens, hvad enten det ejer et dansk dattersel‐
skab, et udenlandsk datterselskab inden for EU/EØS eller et
udenlandsk datterselskab uden for EU/EØS. Dette sikrer, at
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de danske regler fortsat er robuste over for flytning af mobi‐
le indkomster til datterselskaber, uanset hvor datterselskabet
er hjemmehørende.

Direktivet giver medlemsstaterne mulighed for at undtage
finansielle selskaber fra CFC-reglerne, hvis 1/3 eller mindre
af CFC-indkomsten hidrører fra transaktioner med moder‐
selskabet selv eller med tilknyttede selskaber. Det foreslås,
at denne undtagelse skal erstatte den gældende dispensati‐
onsmulighed i selskabsskattelovens § 32, stk. 2, hvorefter
Skatterådet efter ansøgning kan fritage finansielle selskaber
fra CFC-beskatning. Det foreslås, at finansielle selskaber
defineres på samme måde som i direktivet.

I tilfælde, hvor indkomsten i datterselskabet allerede be‐
skattes i det danske moderselskab, er der ikke grundlag
for beskatning efter CFC-reglerne, idet en sådan beskatning
tværtimod ville indebære dobbeltbeskatning. De allerede
gældende undtagelser, hvorefter CFC-reglerne ikke finder
anvendelse, når datterselskabet er omfattet af international
sambeskatning med moderselskabet, og når moderselskabets
aktier i datterselskabet (CFC-enheden) er aktier i et investe‐
ringsselskab omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19
eller aktier, der ejes gennem et livsforsikringsselskab, fore‐
slås derfor opretholdt. Det bemærkes, at indkomsten i datter‐
selskabet i de to sidste situationer allerede lagerbeskattes i
Danmark.

Det foreslås, at CFC-reglerne fremover heller ikke skal
finde anvendelse, når aktierne i datterselskabet ejes gennem
enten et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab,
der beskattes efter pensionsafkastbeskatningsloven, eller
et investeringsselskab omfattet af aktieavancebeskatningslo‐
vens § 19, når moderselskabet eller den direkte ejer af in‐
vesteringsbeviserne m.v. beskattes efter aktieavancebeskat‐
ningslovens § 19 A. Også i disse tilfælde bliver indkomsten
i datterselskabet allerede lagerbeskattet i Danmark, således
at beskatning efter CFC-reglerne ville indebære dobbeltbe‐
skatning.

Det foreslås endvidere, at kontrolbegrebet justeres i over‐
ensstemmelse med direktivet. Det foreslås, at et dattersel‐
skab anses for kontrolleret, hvis moderselskabet selv eller
sammen med tilknyttede personer har en direkte eller indi‐
rekte indflydelse på mere end 50 pct. af stemmerettigheder‐
ne, direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af kapitalen
eller har ret til at modtage mere end 50 pct. af overskuddet
i datterselskabet. Det foreslås, at kontrolkravets opfyldelse
skal bero på en samlet opgørelse af ejerandele, stemmeret‐
tigheder og overskudsandele, der besiddes af tilknyttede per‐
soner.

Det foreslås, at det i CFC-reglerne i overensstemmelse
med definitionen i direktivets artikel 2, nr. 4, fastlægges,
hvilken kreds af juridiske og fysiske personer der anses
for tilknyttede personer. Definitionen medfører, at der ved
moderselskabets tilknyttede personer forstås:
– Et selvstændigt skattesubjekt, hvor moderselskabet har

direkte eller indirekte indflydelse i form af stemmeret‐
tigheder eller kapitalejerskab på 25 pct. eller mere eller
har ret til at modtage 25 pct. eller mere af overskuddet i
det selvstændige skattesubjekt, eller

– en fysisk person eller et selvstændigt skattesubjekt, som
har direkte eller indirekte indflydelse i form af stemme‐
rettigheder eller kapitalejerskab på 25 pct. eller mere
eller har ret til at modtage 25 pct. eller mere af over‐
skuddet i moderselskabet.

Hvis en fysisk person eller et selvstændigt skattesubjekt
direkte eller indirekte har indflydelse i moderselskabet og en
eller flere selvstændige skattesubjekter på 25 pct. eller mere,
vil alle berørte enheder, herunder moderselskabet, skulle
anses for tilknyttede personer.

Det foreslås desuden, at der ved bedømmelsen af en fy‐
sisk persons ejerbesiddelser medregnes direkte og indirekte
indflydelse, som besiddes af den fysiske persons nærtståen‐
de familiemedlemmer, af en fond eller trust stiftet af den
fysiske person eller dennes nærtstående eller af fonde og
truster stiftet af disse. En tilsvarende tilføjelse i forhold til
direktivets definition af tilknyttede personer findes i den
gældende bestemmelse og foreslås opretholdt med henblik
på, at definitionen af tilknyttede personer ikke omgås ved at
dele ejerskabet med nærtstående familiemedlemmer.

Det fremgår af OECD-rapporten, at landene med henblik
på at forhindre omgåelse kan opgøre kontrolkravet samlet
for selskaber, der optræder i fællesskab. Det foreslås i over‐
ensstemmelse hermed, at det ikke skal være muligt at omgå
CFC-beskatningen ved, at to uafhængige selskaber agerer i
fællesskab og opretter et fællesejet CFC-selskab. En tilsva‐
rende bestemmelse findes i den gældende CFC-regel. Be‐
stemmelsen foreslås dog omformuleret, således at den svarer
til formuleringen i skatteundgåelsesdirektivet.

2.1.2.4. Definitionen af CFC-indkomst
Det foreslås i relation til definitionen af CFC-indkomst, at

de gældende regler justeres med udgangspunkt i direktivets
model a (direktivets artikel 7, stk. 2, litra a). Systematikken
i denne model svarer i store træk til systematikken i den
gældende danske CFC-regel i selskabsskattelovens § 32.

Det bemærkes, at det vurderes at ville udgøre en væsentlig
svækkelse af værnet mod flytning af mobile indkomster,
såfremt CFC-reglerne i stedet blev udformet i overensstem‐
melse med direktivets model b, hvorefter moderselskabet
alene skal medregne den del af CFC-selskabets indkomst,
der hidrører fra arrangementer, der ikke er reelle, og som
udelukkende er oprettet med det hovedformål at opnå en
skattefordel.

Direktivet medfører, at den gældende definition skal æn‐
dres på to punkter. Det foreslås, at de danske regler ændres i
overensstemmelse med direktivet, jf. umiddelbart nedenfor.

Det første punkt vedrører indkomsten fra immaterielle ak‐
tiver. Efter gældende regler medregnes til CFC-indkomsten
dels fortjeneste og tab ved afståelse af immaterielle aktiver,
dels royalties i form af vederlag for at anvende eller for
retten til at anvende immaterielle aktiver. Efter skatteundgå‐
elsesdirektivet skal til CFC-indkomsten medregnes royalties
og ”anden indkomst” fra immaterielle aktiver, og det fore‐
slås, at bestemmelsen om, hvilke indtægter og udgifter der
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medregnes til CFC-indkomsten, ændres i overensstemmelse
hermed.

Medtagelsen af anden indkomst fra immaterielle aktiver
som CFC-indkomst vil indebære, at enhver indkomst fra så‐
danne aktiver, uanset indkomstens fremtrædelsesform, med‐
regnes til CFC-indkomsten. Begrebet anden indkomst vil
omfatte fortjeneste og tab ved afståelse af immaterielle
aktiver, som allerede medregnes til CFC-indkomsten efter
gældende regler. Derudover vil den foreslåede definition
indebære, at CFC-indkomsten bl.a. vil omfatte indkomst fra
immaterielle aktiver, der realiseres ved afståelse af varer og/
eller tjenesteydelser, når salgssummen inkluderer et royal‐
tyafkast på de immaterielle aktiver.

Det bemærkes, at den foreslåede udvidelse af definitionen
af CFC-indkomst i form af indkomst fra immaterielle akti‐
ver skal ses i lyset af, at indehavere af immaterielle aktiver,
som påpeget i OECD-rapporten om det 3. handlingspunkt
i BEPS-projektet, kan oppebære et afkast heraf på flere for‐
skellige måder, og at afkastet således ikke altid vil fremstå
som et særskilt vederlag (en royalty) for anvendelsen af eller
for retten til at anvende de immaterielle aktiver. Som et
eksempel herpå kan nævnes, at en sælger af halvfabrikata,
der giver køberen mulighed for at udnytte sælgerens imma‐
terielle rettigheder til fremstilling af færdige produkter, kan
indregne sit vederlag for denne brugsret i salgsprisen for de
solgte halvfabrikata fremfor at kræve en særskilt royaltybe‐
taling.

CFC-reglerne vil kun udgøre et effektivt værn mod flyt‐
ning af mobile indkomster til lande med lavere beskatning,
såfremt de sikrer, at afkastet af immaterielle aktiver medreg‐
nes som CFC-indkomst uden hensyn til, hvilken juridisk
form dette afkast konkret har.

For koncerner, hvis virksomhed i betydeligt omfang er ba‐
seret på udnyttelse af koncernens egne immaterielle aktiver,
ville den foreslåede udvidelse af definitionen af CFC-ind‐
komst isoleret set kunne medføre en beskatning, der ikke
kan anses for nødvendig med henblik på, at CFC-reglerne
kan opfylde sin funktion som værn mod flytning af mobile
indkomster til lande med lavere beskatning. Det skyldes
navnlig, at de gældende CFC-regler i en række tilfælde me‐
dregner afkast af immaterielle aktiver som CFC-indkomst,
selv om de immaterielle aktiver ikke er blevet flyttet fra det
land, hvor de er blevet oparbejdet.

Det foreslås derfor at målrette bestemmelsen om, hvornår
indkomst fra immaterielle aktiver anses for CFC-indkomst,
således at der kun sker CFC-beskatning i de tilfælde, hvor
der inden for koncernen er gennemført den form for transak‐
tioner, som CFC-reglerne udgør et værn imod. Det foreslås
således, at beskatning efter CFC-reglerne kun vil skulle ske,
i det omfang indkomst fra immaterielle aktiver kan henføres
til immaterielle aktiver, der ved overdragelse har ændret be‐
skatningssted, eller som er blevet oparbejdet af koncernfor‐
bundne selskaber i et andet land.

Indkomst fra egen-oparbejdede immaterielle aktiver eller
fra immaterielle aktiver oparbejdet ved kontraktforskning
(levering af forsknings- og udviklingsydelser) fra uafhængi‐

ge tredjeparter vil efter forslaget ikke være omfattet af CFC-
reglerne. I relation til tilkøbte immaterielle aktiver indebæ‐
rer forslaget endvidere, at den herfra oppebårne indkomst
ikke vil skulle anses for CFC-indkomst, når aktiverne er
oparbejdet eller udviklet i det land, hvor datterselskabet er
skattemæssigt hjemmehørende.

De foreslåede regler om, hvornår afkast af immaterielle
aktiver vil skulle anses for CFC-indkomst, vil kunne nød‐
vendiggøre, at der sker en opdeling af indkomst, der oppe‐
bæres som et samlet beløb, men som efter de foreslåede
regler kun delvist skal anses for CFC-indkomst.

Det vil således efter forslaget være nødvendigt at fast‐
lægge, hvor stor en del af indkomsten der må anses for
afkast af immaterielle aktiver, når dette afkast er indregnet
i vederlaget for levering af varer eller tjenesteydelser. Det
vil f.eks. gælde, når der i varers salgspris er indregnet en
royalty for retten til at anvende et eller flere immaterielle
aktiver. Det vil i sådanne tilfælde skulle afgøres på grundlag
af almindelige transfer pricing-principper, hvor stor en del af
det samlede vederlag der skal anses for at være et (indlejret)
afkast af de immaterielle aktiver.

Derudover bemærkes, at immaterielle aktiver vil kunne
bestå af flere bestanddele, og at de enkelte bestanddele kan
være oparbejdet af forskellige virksomheder beliggende i
forskellige lande. Immaterielle aktiver vil derfor kunne bestå
af bestanddele, der isoleret set vil skulle vurderes forskelligt
i relation til de foreslåede CFC-regler. Et færdigt immateri‐
elt aktiv kan f.eks. bestå af et immaterielt aktiv erhvervet
fra udenlandsk selskab, som datterselskabet herefter har vi‐
dereudviklet både ved egen forsknings- og udviklingsvirk‐
somhed og ved at lade koncerninterne eller koncerneksterne
selskaber udføre kontraktforskning.

Det foreslås, at en forholdsmæssig del af afkastet i sådan‐
ne tilfælde skal anses for CFC-indkomst. Det foreslås endvi‐
dere, at denne forholdsmæssige del skal opgøres som den
del af den samlede indkomst fra de immaterielle aktiver, der
isoleret set udgør CFC-indkomst. Opdelingen af det samlede
afkast vil skulle foretages i overensstemmelse med alminde‐
lige transfer pricing-principper.

Forslaget om medregning af en forholdsmæssig del af
afkastet fra immaterielle aktiver som CFC-indkomst vil også
omfatte situationer, hvor der ved en forretningsmæssig akti‐
vitet benyttes flere immaterielle aktiver, som giver et samlet
afkast, der ikke uden videre kan henføres til de enkelte
aktiver hver for sig.

Det andet punkt, hvor direktivets definition af CFC-ind‐
komst er bredere end den gældende definition, er fakture‐
ringsselskaber. Direktivet omfatter således indkomst fra fak‐
tureringsselskaber, der opnår indkomst fra salg og tjeneste‐
ydelser på varer og tjenesteydelser, der købes og sælges af
tilknyttede selskaber. Disse indkomster skal dog alene med‐
regnes, hvis datterselskabet bidrager med ingen eller ringe
økonomisk værdi.
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2.1.2.5. Særligt om afkast af immaterielle aktiver i opkøbte
selskaber

Det foreslås, at der fastsættes særlige regler om beskat‐
ning af afkast af immaterielle aktiver, som et dansk moder‐
selskab indirekte erhverver ved opkøb af et udenlandsk sel‐
skab.

Det foreslås således, at afkast af immaterielle aktiver, der
ejes af et selskab, som det danske moderselskab erhverver
fra en uafhængig sælger (en ikketilknyttet person), ikke be‐
skattes som CFC-indkomst. Forslaget herom er begrundet
i, at det danske moderselskab i sådanne tilfælde ikke har
flyttet de immaterielle aktiver fra det land, hvor aktiverne er
oparbejdet eller udviklet, med henblik på at opnå en lavere
beskatning af aktivernes afkast. Forslaget vil bidrage til, at
danske multinationale koncerner i relation til muligheden
for at foretage udenlandske opkøb ikke vil være stillet dårli‐
gere end udenlandske konkurrenter, der er hjemmehørende i
lande, hvis CFC-regler er lempeligere end de danske.

Det foreslås dog, at anvendelse af den foreslåede regel om
fritagelse for CFC-beskatning af afkast af immaterielle akti‐
ver skal være betinget af, at det opkøbte selskabs samlede
aktiver ikke for mere end halvdelens vedkommende består
af CFC-aktiver, dvs. finansielle aktiver og immaterielle ak‐
tiver, hvis afkast beskattes som CFC-indkomst, jf. ovenfor
i punkt 2.1.2.4. Denne undtagelse har til formål at hindre
omgåelse af de hensyn, der ligger bag CFC-reglerne. Der
bør således ikke skabes mulighed for, at danske selskaber
kan opkøbe selskaber, der er skattemæssigt hjemmehørende
i lande med lav beskatning, og som hovedsageligt ejer finan‐
sielle aktiver og/eller immaterielle aktiver, som er blevet
placeret i det pågældende land af skattemæssige grunde, og
herefter oppebære de fremtidige afkast fra disse aktiver til
lav beskatning.

Den foreslåede grænse på halvdelen af det opkøbte sel‐
skabs samlede aktivmasse vurderes at indebære, at den fore‐
slåede hovedregel om, at afkastet af de immaterielle aktiver
i opkøbte selskaber ikke CFC-beskattes, vil finde anvendel‐
se i alle tilfælde, hvor der ikke i særlig grad er indikationer
for, at mobil indkomst inden opkøbet er flyttet til det pågæl‐
dende selskab med henblik på skatteundgåelse.

2.1.2.6. Moderselskabets medregning af CFC-enhedens
indkomst

Det foreslås i overensstemmelse med skatteundgåelsesdi‐
rektivets model a, at moderselskabet som udgangspunkt skal
medregne datterselskabets positive indkomst opgjort efter
danske regler, når CFC-indkomsten i datterselskabet udgør
mindst 1/3 af de samlede indkomster i datterselskabet.

Det skal i den forbindelse nævnes, at det ikke er muligt
at opretholde den gældende tærskel, hvorefter CFC-reglerne
først finder anvendelse, hvis CFC-indkomsten i datterselska‐
bet udgør mere end halvdelen af de samlede indkomster i
datterselskabet. Den maksimale tærskel efter direktivet er
mindst 1/3. Det er heller ikke muligt at opretholde den gæl‐
dende undtagelse for datterselskaber, hvor dets finansielle

aktiver udgør 10 pct. eller mindre af selskabets samlede
aktiver.

Det foreslås endvidere, at koncerner gives mulighed for
udelukkende at medregne datterselskabernes positive CFC-
indkomst. Forslaget herom skal ses i lyset af, at de direk‐
tivbestemte stramninger af CFC-reglerne kan medføre en
udvidelse af antallet af omfattede datterselskaber. Det skyl‐
des navnlig den ovenfor nævnte nedsættelse af tærsklen for,
hvornår CFC-reglerne finder anvendelse, og udvidelsen af
definitionen af CFC-indkomst til at omfatte anden indkomst
af immaterielle aktiver. En medregning af datterselskabernes
positive CFC-indkomst vil fuldt ud varetage CFC-reglernes
formål om at hindre flytning af mobil indkomst.

Det bemærkes, at forslaget om at give koncerner valgmu‐
lighed med hensyn til, om det er datterselskabernes CFC-
indkomst eller samlede indkomst, der medregnes, skal ses
i lyset af, at det efter omstændighederne vil kunne være
mest hensigtsmæssigt for et dansk moderselskab at medreg‐
ne datterselskabernes samlede positive indkomst og herved
undgå de administrative byrder forbundet med at foretage
en særskilt opgørelse af CFC-indkomsten. Det vil f.eks.
kunne være tilfældet, hvis de udenlandske datterselskaber
(hovedsageligt) er hjemmehørende i lande, der har en højere
selskabsskattesats end Danmark, således at medregningen af
datterselskabernes samlede positive indkomst ikke udløser
nogen dansk beskatning.

Den foreslås, at valget skal udøves samlet for alle datter‐
selskaber under moderselskabets kontrol, og at valget skal
være bindende i en periode på 5 indkomstår. Denne bin‐
dingsperiode foreslås med henblik på at hindre, at der sker
en rent skattemæssigt begrundet tilrettelæggelse af koncer‐
nens aktiviteter.

Det foreslås desuden, at den gældende regel, der skal
forhindre, at reglerne omgås ved, at datterselskabet afstås
i stedet for, at datterselskabet realiserer kursgevinster og
aktieavancer ved, at det afstår sin aktiebeholdning eller sine
fordringer, udvides. Det foreslås, at den skal omfatte alle ak‐
tiver og passiver, hvis afkast er CFC-indkomst. Nedbringes
moderselskabets ejerandel i datterselskabet, skal modersel‐
skabet derfor beskattes, som om datterselskabet havde afstå‐
et en tilsvarende andel af dets aktiver og passiver, hvis af‐
kast er CFC-indkomst. Der ses ikke nogen begrundelse for,
at bestemmelsen kun omfatter kursgevinster og aktieavancer
og ikke andre aktiver så som immaterielle aktiver. Denne
værnsregel i CFC-beskatningen skal ses i lyset af, at moder‐
selskabet normalt ikke er skattepligtigt af aktieavancer ved
afståelse af aktier i CFC-selskabet, da der vil være tale om
skattefrie koncernselskabsaktier.

Efterfølgende koncernintern flytning til et andet land af
immaterielle aktiver, som det opkøbte selskab ejer, vil inde‐
bære, at det erhvervende koncernselskabs royalties og anden
indkomst fra aktiverne vil være CFC-indkomst.

3. Økonomiske konsekvenser og
implementeringskonsekvenser for det offentlige

Lovforslaget vurderes samlet set ikke at have væsentlige
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provenumæssige konsekvenser, men det bemærkes, at pro‐
venuvirkningen er forbundet med betydelig usikkerhed.

Lovforslaget indebærer, at reglerne ændres således, at
CFC-reglerne finder anvendelse, hvis CFC-indkomsten i
datterselskabet udgør mindst 1/3 mod 1/2 efter gældende
regler. Samtidig udvides indkomstbegrebet specielt i forhold
til indkomsten fra immaterielle aktiver. Disse ændringer vil
bidrage til at gøre de gældende danske CFC-regler mere
robuste med henblik på at sikre, at værdierne beskattes der,
hvor de er skabt. Isoleret set kan de nævnte ændringer dog
medføre, at flere selskaber omfattes af CFC-reglerne.

Samtidig gives de multinationale koncerner mulighed for
at vælge, at moderselskabet kun beskattes af CFC-indkom‐
sten og ikke hele indkomsten i de datterselskaber, der omfat‐
tes af CFC-reglerne.

Derudover målrettes CFC-beskatningen af afkast af im‐
materielle aktiver, således at disse afkast ikke anses for
CFC-indkomst i en række situationer, hvor udvidelsen af
indkomstbegrebet ellers kunne medføre, at der ville kunne
opstå et utilsigtet merprovenu. Målretningen har dog ikke
blot betydning for de former for indkomst fra immaterielle
aktiver, der som følge af forslaget fremover vil skulle anses
for CFC-indkomst, men også for de former for indkomst
af immaterielle aktiver, der efter gældende regler anses for
CFC-indkomst.

Lovforslaget vurderes at medføre administrative omkost‐
ninger for Skatteforvaltningen på ca. 4,0 mio. kr. årligt i
2021-2023 og ca. 1,0 mio. kr. årligt i 2024 og frem som føl‐
ge af mindre systemtilretninger samt øget sagsbehandling.

Det vurderes, at principperne for digitaliseringsklar lov‐
givning overordnet er fulgt. Det vurderes dog, at CFC-reg‐
lerne ikke overholder princip 1 om enkle og klare reg‐
ler. Der er tale om internationalt vedtagne standarder og
regler med en høj grad af kompleksitet. Det vedrører således
værnsregler, som i deres natur ikke er enkle. Reglerne er dog
i høj grad rettet mod professionelle.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for
erhvervslivet m.v.

Lovforslagets konsekvenser vil afhænge af den enkelte
multinationale koncerns konkrete forhold. Samlet set er det
vurderingen, at forslaget ikke vil have væsentlige økonomi‐
ske konsekvenser for erhvervslivet.

Erhvervsstyrelsen – team effektiv regulering, det nuvæ‐
rende Område for bedre regulering (OBR), har vurderet,
at lovforslaget medfører administrative konsekvenser for er‐
hvervslivet. Disse konsekvenser vurderes at være under 4
mio. kr. årligt, hvorfor de ikke kvantificeres nærmere.

Det vurderes, at principperne for agil, erhvervsrettet regu‐
lering ikke er relevante for lovforslaget. Lovforslaget inde‐
holder alene ændringer til den materielle skattelovgivning,
hvilket ikke umiddelbart har konsekvenser for erhvervslivets
muligheder for at teste, udvikle og anvende nye digitale
teknologier og forretningsmodeller.

5. Administrative konsekvenser for borgerne
Lovforslaget vurderes ikke at have administrative konse‐

kvenser for borgerne.

6. Klima- og miljømæssige konsekvenser
Lovforslaget vurderes ikke at have klima- og miljømæssi‐

ge konsekvenser.

7. Forholdet til EU-retten
Lovforslaget sikrer, at skatteundgåelsesdirektivets artikel

7 og 8, der fastsætter minimumskrav til medlemsstaternes
CFC-regler, fuldt ud implementeres i dansk ret.

De i direktivet opstillede minimumskrav er i vidt omfang
allerede opfyldt i medfør af de gældende CFC-regler i sel‐
skabsskattelovens § 32, der vurderes at indebære et overord‐
net set robust og effektivt værn mod den form for skatteun‐
dgåelse, som CFC-regler retter sig imod.

Der er dog visse punkter, hvorpå direktivet stiller mini‐
mumskrav til medlemsstaternes regler, som nødvendiggør
stramninger af de danske CFC-regler. Det gælder navnlig
med hensyn til dels afgrænsningen af CFC-indkomst i rela‐
tion til indkomst af immaterielle aktiver, dels tærsklen for,
hvilken andel et datterselskabs CFC-indkomst kan udgøre af
den samlede indkomst, før CFC-reglerne finder anvendelse.

Omvendt er der også punkter, hvorpå de gældende dan‐
ske regler sikrer et højere beskyttelsesniveau for det danske
selskabsskattegrundlag end det, der kræves efter direktivets
minimumskrav. Det kan i den forbindelse fremhæves, at de
danske regler finder anvendelse uden hensyn til, hvor dat‐
terselskabet skattemæssigt er hjemmehørende. Efter direkti‐
vet er der derimod ikke krav om, at CFC-reglerne finder
anvendelse på datterselskaber hjemmehørende i EU og EØS,
medmindre der er tale om ”kunstige arrangementer”, hvor
datterselskabet ikke driver en reel erhvervsvirksomhed. Di‐
rektivets minimumskrav skal i denne henseende ses i lyset
af EU-Domstolens praksis, herunder dom af 12. september
2006 i sag C-196/04, Cadbury Schweppes.

Lovforslaget er baseret på en implementering af direkti‐
vets minimumskrav, uden at der herved foreslås en ændring
af den danske model for udformningen af CFC-reglerne. Det
vurderes således fortsat at være et centralt element i vareta‐
gelsen af hensynene bag regelsættet, at reglerne også gælder
for datterselskaber beliggende inden for EU/EØS, og at reg‐
lernes anvendelse ikke afhænger af en såkaldt substanstest.

Lovforslaget efterlever på den baggrund ikke de fem prin‐
cipper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering,
da der vurderes at være et væsentligt behov for at opretholde
det eksisterende danske værn, hvilket påkræver en fravigelse
af det første og andet princip. Det første princip indebærer,
at den nationale regulering som udgangspunkt ikke bør gå
videre end minimumskravene i EU-reguleringen, og det
andet princip indebærer, at danske virksomheder ikke bør
stilles dårligere i den internationale konkurrence, hvorfor
implementeringen ikke bør være mere byrdefuld end den
forventede implementering i sammenlignelige EU-lande.

Skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til CFC-reg‐
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lerne skulle efter direktivets artikel 11, stk. 1, have været
gennemført af medlemsstaterne senest den 31. december
2018, og de nationale gennemførselsbestemmelser skulle
have været anvendt fra den 1. januar 2019. Direktivets im‐
plementeringsfrist er således ikke er overholdt.

Det bemærkes, at forslag til gennemførelse af direktivets
minimumskrav til CFC-reglerne oprindeligt indgik i lovfor‐
slag nr. L 28 i folketingsåret 2018-19, 1. samling. Den del
af dette lovforslag, der vedrørte CFC-reglerne, blev ved 2.
behandlingen den 18. december 2018 udskilt i et særskilt
lovforslag (L 28 B), der efterfølgende bortfaldt ved udskri‐
velse af valg til Folketinget den 7. maj 2019. CFC-reglerne
i L 48 i folketingssamlingen 2019-20, og som nærværende
lovforslag er en genfremsættelse af, indeholder på en række
punkter justeringer i forhold til CFC-reglerne i L 28 B. Dis‐
se justeringer har til formål at målrette reglerne, således
at der så vidt muligt kun sker beskatning, hvor det er hen‐
sigten, idet der dog er lagt vægt på, at reglerne fortsat er
robuste.

Endelig bemærkes, at Europa-Kommissionen har indledt
en traktatkrænkelsesprocedure mod Danmark som følge af,
at implementeringsfristen er overskredet.

8. Hørte myndigheder og organisationer m.v.
Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 5. september

2019 til den 3. oktober 2019 været sendt i høring hos følgen‐
de myndigheder og organisationer m.v.:

Advokatsamfundet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd,
ATP, borger- og retssikkerhedschefen i Skatteforvaltningen,
CEPOS, Cevea, Dansk Byggeri, Dansk Energi, Dansk Er‐
hverv, Danske Advokater, Danske Rederier, Datatilsynet,
DI, Digitaliseringsstyrelsen, DVCA, Erhvervsstyrelsen –
Team Effektiv Regulering, Finans Danmark, Finans og Lea‐
sing, Foreningen Danske Revisorer, Forsikring & Pension,
FSR - danske revisorer, IBIS, Investering Danmark, Justitia,
Kraka, Landbrug & Fødevarer, Landsskatteretten, Mellem‐
folkeligt Samvirke, SEGES, Skatteankestyrelsen, SMVdan‐
mark og SRF Skattefaglig Forening.

9. Sammenfattende skema

Positive
konsekvenser/mindreudgifter

(hvis ja, angiv omfang/Hvis nej, anfør
”Ingen”)

Negative
konsekvenser/merudgifter

(hvis ja, angiv omfang/Hvis nej, anfør
”Ingen”)

Økonomiske konsekvenser for stat,
kommuner og regioner

Lovforslaget vurderes samlet set ikke at
have væsentlige provenumæssige kon‐
sekvenser, men provenuvirkningen er
forbundet med betydelig usikkerhed.

Ingen

Implementeringskonsekvenser for stat,
kommuner og regioner

Ingen Lovforslaget vurderes at medføre ad‐
ministrative omkostninger for Skatte‐
forvaltningen på ca. 4,0 mio. kr. årligt
i 2021-2023 og ca. 1,0 mio. kr. årligt
i 2024 og frem som følge af mindre sy‐
stemtilretninger samt øget sagsbehand‐
ling.

Økonomiske konsekvenser for er‐
hvervslivet

Effekten af lovforslaget vil afhænge
af den enkelte multinationale koncerns
konkrete forhold. Samlet set er det vur‐
deringen, at forslaget ikke vil have væ‐
sentlige økonomiske konsekvenser for
erhvervslivet.

Ingen

Administrative konsekvenser for er‐
hvervslivet

Ingen Erhvervsstyrelsen – team effektiv re‐
gulering vurderer, at lovforslaget med‐
fører administrative konsekvenser for
erhvervslivet. Disse konsekvenser vur‐
deres at være under 4 mio. kr. årligt,
hvorfor de ikke kvantificeres nærmere.

Administrative konsekvenser for bor‐
gerne

Ingen Ingen

Klima- og miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen
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Forholdet til EU-retten Lovforslaget sikrer, at skatteundgåelsesdirektivets artikel 7 og 8, der fastsætter
minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler, fuldt ud implementeres i dansk
ret. Skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til CFC-reglerne skulle efter direk‐
tivets artikel 11, stk. 1, have været gennemført af medlemsstaterne senest den 31.
december 2018, og de nationale gennemførselsbestemmelser skulle have været
anvendt fra den 1. januar 2019. Direktivets implementeringsfrist er således ikke
overholdt. Europa-Kommissionen har indledt en traktatkrænkelsesprocedure som
følge af, at implementeringsfristen ikke er overholdt.

Er i strid med de fem principper for
implementering af erhvervsrettet EU-
regulering /Går videre end minimums‐
krav i EU-regulering (sæt X)

JA
X

NEJ

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1
Det foreslås, at undtagelserne i selskabsskattelovens § 8,

stk. 2, 6. pkt., udvides, således at det i bestemmelsen fasts‐
lås, at selskabsskattelovens § 32 finder tilsvarende anvendel‐
se, bortset fra bestemmelsens stk. 7, 10 og 14.

Den foreslåede ændring er en konsekvensændring som
følge af lovforslagets § 1, nr. 9 og 11.

Selskabsskattelovens § 8, stk. 2, afgrænser den skatteplig‐
tige indkomst for selskaber og foreninger m.v. omfattet af
selskabsskattelovens § 1 med hjemsted i Danmark. Som
hovedregel skal selskaber og foreninger m.v. ikke medregne
indtægter og udgifter, der kan henføres til et fast driftssted
eller en fast ejendom i udlandet. Dvs. at den danske sel‐
skabsbeskatning sker efter et territorialprincip.

Selskabsskattelovens § 8, stk. 2, 4.-6. pkt., bestemmer,
at CFC-reglerne i selskabsskattelovens § 32 finder tilsva‐
rende anvendelse på et dansk moderselskabs faste driftsste‐
der. Derved fraviges territorialprincippet, idet udenlandsk
indkomst oppebåret af et fast driftssted i udlandet i denne
situation skal medregnes til den skattepligtige indkomst i
Danmark. CFC-reglerne indebærer, at moderselskaber be‐
skattes af indkomsten i lavt beskattede datterselskaber og
faste driftssteder med henblik på at hindre udflytning af
overskudsgivende mobile indkomster.

Efter selskabsskattelovens § 8, stk. 2, 6. pkt., finder CFC-
reglerne anvendelse på danske selskabers faste driftssteder i
udlandet. Selskabsskattelovens § 32 finder således tilsvaren‐
de anvendelse på moderselskabets faste driftssteder. Dette er
i overensstemmelse med minimumskravene i skatteundgåel‐
sesdirektivet. Dog finder selskabsskattelovens § 32, stk. 7,
1. pkt., og stk. 10, ikke anvendelse på faste driftssteder.

I relation til selskabsskattelovens § 32, stk. 7, 1. pkt.,
følger det af bestemmelsen, at hvis der er tale om et dat‐
terselskab, skal moderselskabet kun medregne den del af
datterselskabets indkomst, der svarer til den direkte eller
indirekte ejerandel, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 7, 1.
pkt. Årsagen til, at denne regel ikke finder anvendelse på

moderselskabets faste driftssteder, er, at faste driftssteder per
definition er ejet fuldt ud.

Moderselskabet skal derfor medregne hele det faste drifts‐
steds positive indkomst uanset moderselskabets direkte eller
indirekte ejerandel i f.eks. et interessentskab, der drives fra
det faste forretningssted, idet indkomsten i det faste drifts‐
sted per definition vil afspejle ejerandelen i det pågældende
interessentskab.

Hvis der er tale om et datterselskab, skal moderselskabet
medregne eventuelle urealiserede gevinster og tab på visse
aktiver og passiver i de tilfælde, hvor moderselskabet ned‐
bringer sin ejerandel i datterselskabet, jf. selskabsskattelo‐
vens § 32, stk. 10. Denne regel finder heller ikke anvendelse
på moderselskabets faste driftssteder.

Hvis moderselskabet nedbringer sin ideelle andel i f.eks.
en transparent enhed, der udgør et fast driftssted for mo‐
derselskabet, betragtes dette som køb og salg af en andel
af samtlige aktiver og passiver i den transparente enhed
svarende til ændringen i ejerandelen. En sådan delafståel‐
se af CFC-aktiverne i den transparente enhed vil udløse
beskatning af en eventuel avance på disse aktiver og passi‐
ver. Skattepligtige avancer medregnes til indkomsten i det
faste driftssted og vil derfor indgå i CFC-indkomsten. Det
er således ikke nødvendigt, at selskabsskattelovens § 32, stk.
10, finder tilsvarende anvendelse på faste driftssteder.

Det foreslås, at når et selskab beskattes af positiv ind‐
komst, der ville være omfattet af CFC-beskatning, hvis det
faste driftssted havde været et datterselskab, så finder sel‐
skabsskattelovens § 32, bortset fra stk. 7, 10 og 14, tilsva‐
rende anvendelse.

Selskabsskattelovens § 32, stk. 7, foreslås ændret i lovfor‐
slagets § 1, nr. 6. Den nye affattelse vil indebære, at dele af
selskabsskattelovens § 32, stk. 1, flyttes til bestemmelsens
stk. 7, da dette understøtter reglernes sammenhæng og for‐
ståelighed. Den foreslåede bestemmelse i selskabsskattelo‐
vens § 32, stk. 7, indeholder fortsat reglerne om ejerandele,
som nævnt ovenfor, samt regler om, hvilket moderselskab
der skal anses for at være moderselskab efter CFC-reglerne,
regler for at medregne en del af indkomsten, når modersel‐
skabet kun er moderselskab for datterselskabet en del af
indkomståret og regler for periodisering af indkomsten.
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Det foreslås, at selskabsskattelovens § 32, stk. 7, ikke skal
finde anvendelse på faste driftssteder, da bestemmelsen i
sin helhed udelukkende er relevant i forholdet mellem et
moderselskab og et datterselskab.

Det foreslås endvidere, at selskabsskattelovens § 32, stk.
10, fortsat ikke skal finde anvendelse på faste driftssteder,
der omfattes af CFC-reglerne. Det bemærkes, at de ændrin‐
ger af den gældende bestemmelse i selskabsskattelovens §
32, stk. 10, der foreslås i lovforslagets § 1, nr. 9, ikke vil
ændre på, at bestemmelsen ikke har relevans i relation til
faste driftssteder.

Det foreslås i lovforslagets § 1, nr. 11, at der indsættes
et nyt stykke 14 i selskabsskattelovens § 32. Denne bestem‐
melse har til hensigt at undgå dobbeltbeskatning og vil in‐
debære, at moderselskabet kan modregne indkomst, der er
CFC-beskattet, i en eventuel skattepligtig avance eller et
eventuelt skattepligtigt udbytte fra datterselskabsaktier.

Det foreslås, at selskabsskattelovens § 32, stk. 14, ikke
skal finde anvendelse på moderselskabets faste driftssteder,
da moderselskabet ikke ejer aktier i et fast driftssted.

Til nr. 2
Det foreslås, at det i selskabsskattelovens § 32, stk. 1,

fastsættes, at et selskab eller en forening m.v. som nævnt
i selskabsskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, litra a, der er
et moderselskab for et selvstændigt skattesubjekt (dattersel‐
skabet), jf. den i lovforslagets § 1, nr. 6, foreslåede bestem‐
melse i selskabsskattelovens § 32, stk. 6, ved opgørelsen af
den skattepligtige indkomst skal medregne det beløb, der er
angivet i selskabsskattelovens § 32, stk. 7-10, når beløbet er
positivt. Beskatning efter denne regel skal dog kun ske, når
seks betingelser er opfyldt, jf. nærmere om disse betingelser
nedenfor.

Forslaget har til formål at justere de gældende regler for,
hvornår CFC-reglerne skal finde anvendelse, således at disse
regler bringes i overensstemmelse med skatteundgåelsesdi‐
rektivet.

Den gældende bestemmelse i selskabsskattelovens § 32,
stk. 1, 1. pkt., fastsætter, hvilke skattesubjekter CFC-regler‐
ne finder anvendelse på. Reglerne finder efter bestemmelsen
anvendelse på selskaber og foreninger m.v. omfattet af sel‐
skabsskattelovens § 1 (dvs. danske selskaber og foreninger
m.v. samt udenlandske tilsvarende selskaber med ledelsens
sæde i Danmark) og udenlandske selskabers faste driftsste‐
der i Danmark omfattet af selskabsskattelovens § 2, stk. 1,
litra a. Selskabsskattelovens § 32 finder endvidere anvendel‐
se på fonde og foreninger omfattet af fondsbeskatningslo‐
vens § 1, jf. fondsbeskatningslovens § 12, og danske selska‐
bers faste driftssteder i udlandet, jf. selskabsskattelovens §
8, stk. 2, 4. pkt.

Der er i de gældende regler fastsat 3 grundlæggende betin‐
gelser for, at CFC-reglerne finder anvendelse. Disse betin‐
gelser beskrives normalt som kontrolbetingelsen, indkomst‐
betingelsen og aktivbetingelsen.

Kontrolbetingelsen fremgår af selskabsskattelovens § 32,
stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 6. Det er herefter en betingelse, at

den danske enhed må anses for at være moderselskab for
et selskab eller en forening m.v., idet kravene til, hvornår
der er tale om et moderselskab, er nærmere defineret i sel‐
skabsskattelovens § 32, stk. 6. § 32, stk. 6, fastsætter såle‐
des, hvornår der foreligger en tilstrækkelig bestemmende
indflydelse til, at der er tale om et moderselskab. Dette vil
i praksis være tilfældet, når den danske enhed direkte eller
indirekte er aktionær i datterselskabet, og koncernen har
bestemmende indflydelse i datterselskabet, jf. selskabsskat‐
telovens § 31 C, hvilket som hovedregel er tilfældet, hvis
koncernen har mere end 50 pct. af stemmerettighederne
i datterselskabet. CFC-reglerne finder anvendelse, uanset
hvor datterselskabet er hjemmehørende.

Indkomstbetingelsen fremgår af selskabsskattelovens §
32, stk. 1, nr. 1. Det er herefter en forudsætning for CFC-
beskatning, at datterselskabets CFC-indkomst udgør mere
end halvdelen af datterselskabets samlede skattepligtige
indkomst. Datterselskabets CFC-indkomst og skattepligtige
indkomst opgøres efter reglerne i selskabsskattelovens § 32,
stk. 4 og 5. De indtægter og udgifter, som henregnes til
CFC-indkomsten, fremgår af den udtømmende liste i stk.
5. Se nærmere i bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 6.

Aktivbetingelsen fremgår af selskabsskattelovens § 32,
stk. 1, nr. 2. Herefter er det en forudsætning for, at CFC-reg‐
len finder anvendelse, at datterselskabets finansielle aktiver
udgør mere end 10 pct. af selskabets samlede aktiver. 10
procentskravet skal være opfyldt gennemsnitligt set over
indkomståret. Formålet med betingelsen er, at en række dat‐
terselskaber, der alt overvejende har karakter af driftsselska‐
ber, derved på forhånd kan udelukkes fra CFC-beskatning.

Det har været nødvendigt i lovgivningen at præcisere,
hvilket moderselskab i en koncern der i givet fald skal CFC-
beskattes. Derfor er der i § 32, stk. 1, 2. og 3. pkt., fastsat
regler i tilfælde af, at flere moderselskaber ejer den samme
andel af aktiekapitalen i datterselskabet. Hvis en given ejer‐
andel ejes direkte eller indirekte af flere moderselskaber,
skal CFC-beskatningen finde sted hos det moderselskab, der
ejer den største direkte eller indirekte ejerandel.

Eksempel:
Selskab A ejer 90 pct. af selskab B, der ejer 100 pct.

af CFC-selskabet. Selskab A ejer dermed indirekte 90 pct.
af CFC-selskabet (90 pct.*100 pct. = 90 pct. af CFC-selska‐
bet). CFC-beskatningen foretages i selskab B, da selskab A
og B ejer den samme andel (de 90 pct. af CFC-selskabet),
men selskab B har den største direkte eller indirekte ejeran‐
del (100 pct. af CFC-selskabet).

Såfremt moderselskaberne ejer lige store direkte eller in‐
direkte ejerandele, henses der til den samlede koncern, hvor‐
efter det øverste moderselskab bliver CFC-beskattet.

Eksempel:
Selskab A ejer 100 pct. af selskab B, der ejer 90 pct.

af CFC-selskabet. Selskab A ejer dermed indirekte 90 pct.
af CFC-selskabet (100 pct.*90 pct. = 90 pct. af CFC-selska‐
bet). Da selskab A og B har lige store ejerandele i CFC-sel‐
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skabet, skal det øverste moderselskab CFC-beskattes, hvil‐
ket vil være selskab A.

I bestemmelserne om indkomstbetingelsen, jf. § 32, stk.
1, nr. 1, er endvidere fastsat særlige regler for tilfælde, hvor
datterselskabet har bestemmende indflydelse over andre sel‐
skaber, der er hjemmehørende i samme land som dattersel‐
skabet. I så fald bortses der fra datterselskabets eventuelle
skattepligtige indkomst hidrørende fra indbyrdes transaktio‐
ner med det andet selskab. I stedet medregnes en forholds‐
mæssig del af det andet selskabs skattepligtige indkomst i
CFC-indkomsten. Den forholdsmæssige del er baseret på
datterselskabets direkte eller indirekte ejerandel i det andet
selskab. Dette omtales også som transparensreglen.

Skattepligtige tilskud medregnes ikke til datterselskabets
skattepligtige indkomst. Dette skyldes, at der herved er risi‐
ko for spekulation, da den skattepligtige indkomst opgjort
efter danske regler ville kunne oppustes kunstigt, uden at
dette nødvendigvis har indflydelse på datterselskabets fakti‐
ske beskatning i udlandet.

Ved vurderingen af, om aktivbetingelsen i § 32, stk. 1,
nr. 2, er opfyldt, skal der henses til de aktiver, hvis afkast
skal henregnes til CFC-indkomsten, jf. selskabsskattelovens
§ 32, stk. 5. Opgørelsen af de finansielle aktivers værdi
foretages på baggrund af de regnskabsmæssige værdier. Dog
medregnes immaterielle aktiver, hvis afkast er omfattet af
stk. 5, nr. 6, til den handelsmæssige værdi. Hvis et aktivs
afkast er skattefrit, skal det ikke henregnes til finansielle
aktiver omfattet af CFC-reglerne. Uforrentede fordringer på
varedebitorer, som opstår i forbindelse med selskabets drift,
indgår endvidere ikke i opgørelsen.

Ved opgørelsen af de finansielle aktiver gælder samme
regler som ved opgørelsen af CFC-indkomsten, hvis datter‐
selskabet har bestemmende indflydelse over andre selska‐
ber, der er hjemmehørende i samme land som datterselska‐
bet. Der indgår dermed en forholdsmæssig del af det andet
selskabs aktiver i opgørelsen i henhold til den direkte og
indirekte ejerandel i det andet selskab.

Ud over de tre grundlæggende betingelser for CFC-be‐
skatning indeholder den gældende bestemmelse i selska‐
bsskattelovens § 32, stk. 1, yderligere to betingelser.

Efter selskabsskattelovens § 32, stk. 1, nr. 3, er det en be‐
tingelse, at moderselskabets aktier i datterselskabet ikke er
omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, dvs. aktier
eller investeringsbeviser m.v. i et investeringsselskab. Så‐
danne aktier og investeringsbeviser m.v. beskattes løbende i
moderselskabet efter lagerprincippet, hvorved CFC-reglerne
bliver unødvendige.

Efter selskabsskattelovens § 32, stk. 1, nr. 4, undtages der
for CFC-beskatning, hvis aktierne i datterselskabet ejes gen‐
nem et livsforsikringsselskab, der beskattes efter nettoopgø‐
relsesprincippet, jf. selskabsskattelovens § 13 F. I praksis
bliver et livsforsikringsselskab, der beskattes efter selska‐
bsskattelovens § 13 F, lagerbeskattet efter nettoopgørelses‐
princippet. En samtidig CFC-beskatning hos moderskabet
ville derfor udgøre en dobbeltbeskatning.

Det foreslås, at selskabsskattelovens § 32, stk. 1, nyaffat‐

tes, så bestemmelsen tilpasses i overensstemmelse med skat‐
teundgåelsesdirektivet.

Det foreslås i stk. 1, 1. pkt., at definitionen af dattersel‐
skabet ændres, således at det CFC-beskattede datterselskab
i overensstemmelse med skatteundgåelsesdirektivet fremo‐
ver skal være et selvstændigt skattesubjekt. Dette må efter
direktivet skulle fortolkes bredere end den gældende defini‐
tion i selskabsskattelovens § 32, stk. 1, hvor datterselskabet
skal være et selskab eller forening m.v. Den nye definition
vil eksempelvis også omfatte en trust eller en selvejende in‐
stitution, hvis moderselskabet har ret til mere end halvdelen
af overskuddet i trusten eller den selvejende institution. Det‐
te skal ses i sammenhæng med forslaget til den udvidede de‐
finition af kontrol, hvor også retten til 50 pct. eller mere af
overskuddet i det selvstændige skattesubjekt udgør kontrol
efter selskabsskattelovens § 32, stk. 6, jf. lovforslagets § 1,
nr. 6.

I den foreslåede bestemmelse henvises der fortsat til sel‐
skabsskattelovens § 32, stk. 6, hvori kontrolbetingelsen er
beskrevet. Denne betingelse er afgørende for, om CFC-reg‐
lerne finder anvendelse. Definitionen af kontrol i dattersel‐
skabet foreslås udvidet, jf. lovforslagets § 1, nr. 6, hvorfor
det foreslås, at § 32, stk. 1, tilpasses i overensstemmelse
hermed.

Vurderingen af, om en enhed er et selvstændigt skatte‐
subjekt, vil skulle foretages efter danske skatteregler. Det
bemærkes, at CFC-reglerne efter selskabsskattelovens § 8,
stk. 2, 6. pkt., også finder anvendelse på faste driftssteder
i udlandet, idet dette dog ikke gælder de dele af CFC-reg‐
lerne, der efter deres karakter ikke er anvendelige på faste
driftssteder, jf. lovforslagets § 1, nr. 1.

Det foreslås, at de gældende bestemmelser i selskabsskat‐
telovens § 32, stk. 1, 2. og 3. pkt., flyttes til selskabsskatte‐
lovens § 32, stk. 7, jf. lovforslagets § 1, nr. 6. De omfatte‐
de punktummer vedrører fastsættelsen af, hvilket modersel‐
skab der skal CFC-beskattes, hvis flere moderselskaber har
samme ejerandel i datterselskabet. Punktummerne foreslås
flyttet for at understøtte bestemmelsens systematik og for‐
ståelighed.

Det foreslås i stk. 1, 2. pkt., at seks betingelser skal være
opfyldt, såfremt der skal ske beskatning efter stk. 1.

Det foreslås i stk. 1, nr. 1, at det er en betingelse, at
datterselskabets CFC-indkomst, jf. stk. 4 og 5, i indkomst‐
året udgør mere end 1/3 af datterselskabets samlede skatte‐
pligtige indkomst opgjort efter stk. 4. Ved bedømmelsen
skal der ses bort fra skattepligtig indkomst hidrørende fra
selskaber under datterselskabets bestemmende indflydelse,
hvis selskaberne er skattemæssigt hjemmehørende i samme
land som datterselskabet. I stedet inddrages skattepligtig
indkomst i de pågældende selskaber forholdsmæssigt efter
datterselskabets direkte eller indirekte ejerandele. Nedbrin‐
ger moderselskabet direkte eller indirekte sin ejerandel i dat‐
terselskabet, medregnes den indkomst, som datterselskabet
ville have oppebåret, hvis det havde afstået samtlige aktiver
og passiver, dog højst et beløb, der forholdsmæssigt svarer
til den nedbragte ejerandel. Bestemmelserne i stk. 10, 2.-8.
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pkt., jf. lovforslagets § 1, nr. 17, finder tilsvarende anvendel‐
se. Endelig foreslås, at skattepligtige tilskud ikke medregnes
ved opgørelsen af datterselskabets samlede skattepligtige
indkomst.

Forslaget til nr. 1, 1. pkt., indebærer, at den gældende
indkomstbetingelse opretholdes, men at den justeres, således
at betingelsen for CFC-beskatning efter forslagets 1. pkt.
fremover vil være, at datterselskabets CFC-indkomst udgør
mere end 1/3 af datterselskabets samlede skattepligtige ind‐
komst. Herved vil indkomstbetingelsen få et bredere anven‐
delsesområde, da datterselskabet omfattes af CFC-reglerne
ved et lavere forhold mellem CFC-indkomst og den sam‐
menlignelige skattepligtige indkomst. Indkomstbetingelsens
tærskel skærpes for at bringe CFC-reglerne i overensstem‐
melse med minimumskravene i skatteundgåelsesdirektivet.

Efter forslaget til 2. og 3. pkt. videreføres den gældende
transparensregel, jf. herom ovenfor, uden materielle ændrin‐
ger. Det er dog præciseret, at der ved anvendelsen af trans‐
parensreglen om selskaber hjemmehørende i samme land
skal lægges vægt på, hvor selskaberne er hjemmehørende i
skattemæssig henseende.

Det foreslås endvidere præciseret i bestemmelsens 4. og
5. pkt., at indkomst ved en nedbringelse af ejerandelen i dat‐
terselskabet, hvorved der udløses beskatning ved indirekte
afståelse af datterselskabets aktiver og passiver efter selska‐
bsskattelovens § 32, stk. 10, jf. lovforslagets § 1, nr. 9,
ligeledes skal medregnes ved opgørelsen af, om indkomst‐
betingelsen er opfyldt. Dette er allerede tilfældet efter den
gældende lovgivning, jf. det gældende selskabsskattelovens
§ 32, stk. 10, 1. pkt., men det præciseres i den foreslåede
bestemmelse, at beskatning ved indirekte afståelse indgår i
opgørelsen.

Beskatningen efter selskabsskattelovens § 32, stk. 10, vil
efter forslaget til § 32, stk. 10, 1. pkt., skulle omfatte den
indkomst, som datterselskabet ville have opnået ved afståel‐
se af samtlige aktiver og passiver, hvis afkast er CFC-ind‐
komst efter forslaget til § 32, stk. 5, jf. lovforslagets § 1, nr.
6. Har moderselskabet valgt, at der kun skal ske medregning
af CFC-indkomsten efter selskabsskattelovens § 32, stk. 15,
jf. lovforslagets § 1, nr. 11, vil dog kun den del af denne
indkomst, der er CFC-indkomst, skulle medregnes, jf. for‐
slaget til § 32, stk. 10, 2. pkt. Dette vil kunne være relevant,
hvis afkastet fra et aktiv kun delvist vil skulle medregnes til
CFC-indkomsten efter forslaget til § 32, stk. 5.

Sker der nedbringelse af moderselskabets ejerandele i dat‐
terselskabet, vil der i relation til indkomstbetingelsen i § 32,
stk. 1, nr. 4, derimod skulle medregnes avancer og tab på
alle aktiver og passiver. Det skyldes, at der med henblik
på vurderingen af, om indkomstbetingelsen er opfyldt, vil
skulle foretages en opgørelse af både CFC-indkomsten og
den samlede skattepligtige indkomst i datterselskabet. Det
vil skulle afgøres efter bestemmelsen i forslaget til selskabs‐
skattelovens § 32, stk. 5, i hvilket omfang konkrete avancer
eller tab indgår som en del af både CFC-indkomsten og den
samlede skattepligtige indkomst eller kun som en del af den
samlede skattepligtige indkomst.

Der foreslås i nr. 1, 6. pkt., en videreførsel, med en en‐
kelt sproglig omskrivning uden materiel betydning, af den
gældende regel om, at skattepligtige tilskud ikke medregnes
ved opgørelsen af datterselskabets samlede skattepligtige
indkomst.

Det foreslås, at aktivbetingelsen i den gældende § 32,
stk. 1, nr. 2, ophæves, hvorefter det ikke længere er en
betingelse, at datterselskabets finansielle aktiver skal udgøre
mere end 10 pct. af datterselskabets samlede aktiver. Aktiv‐
betingelsen kan ikke opretholdes grundet minimumskravene
i skatteundgåelsesdirektivet.

Det foreslås, at det i stk. 1, nr. 2, indsættes som betin‐
gelse for CFC-beskatning, at koncernen ikke har valgt in‐
ternational sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31
A. Hvis koncernen har valgt international sambeskatning,
vil datterselskabets indkomst efter sambeskatningsreglerne
allerede skulle medregnes ved moderselskabets indkomst‐
opgørelse, hvorefter CFC-reglerne bliver overflødige. Betin‐
gelsen fremgår af den gældende bestemmelse i selskabsskat‐
telovens § 32, stk. 2, 1. pkt., men foreslås flyttet for at
understøtte bestemmelsens systematik og forståelighed.

Det foreslås, at bestemmelsen i stk. 1, nr. 3, videreføres
uændret. Efter nr. 3 er det en betingelse, at moderselskabets
aktier i datterselskabet ikke er omfattet af aktieavancebe‐
skatningslovens § 19. Om baggrunden herfor henvises der
til gennemgangen ovenfor af den gældende bestemmelse.

Det foreslås, at det i stk. 1, nr. 4, indsættes som betingel‐
se for CFC-beskatning, at moderselskabets aktier i dattersel‐
skabet ikke ejes gennem et investeringsselskab omfattet af
aktieavancebeskatningslovens § 19, og moderselskabet eller
den direkte ejer af investeringsbeviserne m.v. beskattes efter
aktieavancebeskatningslovens § 19 A.

Den foreslåede undtagelse vedrører en situation, hvor der
i forvejen sker dansk beskatning efter lagerprincippet af ind‐
komsten fra et investeringsselskab. Hvis der samtidig skete
CFC-beskatning af et overliggende moderselskab, ville det
udgøre dobbeltbeskatning.

Det fremgår af den gældende bestemmelse i selskabsskat‐
telovens § 32, stk. 1, nr. 3, at der ikke sker CFC-beskatning,
hvis moderselskabets aktier i datterselskabet (CFC-selska‐
bet) er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19. Dette
skyldes, at indkomst i datterselskabet allerede bliver lager‐
beskattet i moderselskabet efter reglerne om beskatning af
investeringsbeviser i investeringsselskaber omfattet af aktie‐
avancebeskatningslovens § 19.

Det foreslås i forlængelse heraf, at der heller ikke skal
ske CFC-beskatning, når moderselskabets aktier i dattersel‐
skabet (CFC-selskabet) ejes gennem et investeringsselskab,
når moderselskabet eller den direkte ejer af investeringsbe‐
viserne bliver beskattet efter aktieavancebeskatningslovens
§ 19 A.

Det ville uden den foreslåede undtagelse kunne forekom‐
me, at moderselskabet skulle medregne indkomst fra et
CFC-datterselskab, som ejes gennem et investeringsselskab,
uanset at indkomsten i CFC-selskabet i forvejen beskattes i
Danmark efter lagerprincippet.
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Dette tilfælde bør derfor undtages fra CFC-reglernes an‐
vendelsesområde, ligesom det er tilfældet, når moderselska‐
bets aktier i datterselskabet er aktier i et investeringsselskab
omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19.

Det foreslås, at den gældende bestemmelse i stk. 1, nr. 4,
flyttes til stk. 1, nr. 5, men at bestemmelsen derudover vide‐
reføres uændret. Efter det gældende nr. 4 undtages der for
CFC-beskatning, hvis aktierne i datterselskabet ejes gennem
et livsforsikringsselskab, der beskattes efter nettoopgørelses‐
princippet, jf. selskabsskattelovens § 13 F. Om baggrunden
herfor henvises der til gennemgangen ovenfor af den gæl‐
dende bestemmelse. Betingelsen foreslås flyttet for at under‐
støtte bestemmelsens systematik og forståelighed.

Det foreslås, at det i stk. 1, nr. 6, indsættes som betingelse
for CFC-beskatning, at moderselskabets aktier i dattersel‐
skabet ikke ejes gennem et arbejdsmarkedsrelateret livsfor‐
sikringsaktieselskab omfattet af § 307 i lov om finansiel
virksomhed, der beskattes efter pensionsafkastbeskatnings‐
loven.

Den foreslåede undtagelse vedrører en situation, hvor der i
forvejen sker dansk beskatning efter lagerprincippet i det ar‐
bejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskab. Hvis der
samtidig sker CFC-beskatning af livsforsikringsselskabets
moderselskab ville det udgøre dobbeltbeskatning.

Arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskaber
omfattet af § 307 i lov om finansiel virksomhed er und‐
taget fra selskabsskattepligt, jf. selskabsskattelovens § 3,
stk. 1, nr. 18. Arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktie‐
selskaber er dermed ikke selv omfattet af CFC-reglerne i
selskabsskattelovens § 32. Afkast, der oppebæres af et ar‐
bejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab, beskattes
efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven, og indkom‐
sten opgøres efter lagerprincippet. Dette indebærer, at afkast
på alle investeringer fuldt ud medregnes til den danske ind‐
komstopgørelse.

Er et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab
ejet af et dansk holdingselskab, er holdingselskabet ikke
selv undtaget fra selskabsskattepligt efter selskabsskattelo‐
vens § 3, stk. 1, nr. 18.

Det ville uden den foreslåede undtagelse kunne forekom‐
me, at holdingselskabet skulle medregne indkomst fra et
CFC-datterselskab, som ejes gennem et arbejdsmarkedsrela‐
teret livsforsikringsaktieselskab. I et sådant tilfælde ville
der ske beskatning af CFC-selskabets indkomst to gange,
henholdsvis i holdingselskabet efter selskabsskattelovens §
32 og i det arbejdsmarkedsrelaterede livforsikringsaktiesel‐
skab efter pensionsafkastbeskatningsloven, hvilket ikke er
hensigten.

Dette tilfælde bør derfor undtages fra CFC-reglernes an‐
vendelsesområde for at undgå dobbeltbeskatning.

Det foreslås desuden i selskabsskattelovens § 32, stk. 2,
at når datterselskabet er et finansielt selskab, finder stk. 1
alene anvendelse, hvis mere end 1/3 af CFC-indkomsten,
jf. stk. 5, hidrører fra transaktioner med moderselskabet el‐
ler dets tilknyttede personer, jf. stk. 6. Ved et finansielt sel‐
skab forstås enheder som nævnt i artikel 2, nr. 5, i direktiv

2016/1164/EU (skatteundgåelsesdirektivet). Forslaget indfø‐
rer en generel, objektiveret fritagelse for CFC-beskatning
for finansielle selskaber under nærmere betingelser.

Af den gældende bestemmelse i selskabsskattelovens §
32, stk. 2, fremgår, at CFC-reglerne ikke finder anvendelse,
når den omfattede koncern har valgt international sambe‐
skatning efter selskabsskattelovens § 31 A. Dette skyldes, at
alle koncernselskaberne allerede efter sambeskatningsregler‐
ne vil være omfattet af dansk beskatning.

Der er endvidere i den gældende bestemmelse indsat
hjemmel til, at Skatterådet under visse betingelser kan frita‐
ge visse finansielle selskaber fra CFC-beskatning. Det gæl‐
der særligt selskaber, der udøver forsikrings-, realkredit-,
fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksom‐
hed, og som er underlagt offentligt tilsyn.

Dispensationsadgangen er begrundet i, at disse selskaber
næsten altid vil blive omfattet af CFC-reglerne, da selska‐
berne driver finansiel virksomhed, hvorfor deres indkomst
omfattes af definitionen i den gældende bestemmelse i sel‐
skabsskattelovens § 32, stk. 5, nr. 9. Hovedparten af disse
typer af virksomheders indtægt vil helt naturligt være af fi‐
nansiel karakter. Det er dog ikke hensigten med CFC-regler‐
ne, at disse selskaber skal være omfattet af CFC-beskatning,
når der drives en faktisk erhvervsmæssig virksomhed inden
for de angivne brancher.

Der er fem betingelser for, at Skatterådet kan give tilladel‐
se til fritagelse efter bestemmelsen, hvilket er blevet nærme‐
re afklaret gennem praksis.

Den første betingelse er, at selskabet skal have en offentlig
bevilling og være underlagt tilsyn i hjemlandet til at drive
finansiel virksomhed inden for de ovennævnte brancher. Der
lægges vægt på, at tilsynet overordnet ligner det danske
Finanstilsyn.

Den anden betingelse er, at den væsentligste del af dat‐
terselskabets indkomst skal komme fra virksomhed med
kunder i det land, som datterselskabet er hjemmehørende
i. I praksis skal selskabets indtægter fra virksomhed med
kunder i hjemlandet være mindst dobbelt så stor som ind‐
tægten fra virksomhed med udenlandske kunder. Ved kunder
i hjemlandet forstås bosatte privatpersoner og selskaber, hvis
kundeforhold vedrører virksomhed udført i hjemlandet.

Den tredje betingelse er, at den væsentligste del af ind‐
komsten ikke må stamme fra virksomhed med koncernfor‐
bundne selskaber, jf. ligningslovens § 2, stk. 2, hvilket
omfatter koncernforhold, hvor der enten er 50 procents di‐
rekte eller indirekte ejerskab eller rådighed over 50 procent
af stemmerettighederne. Indtægten fra virksomhed med uaf‐
hængige parter skal være mindst dobbelt så stor som indtæg‐
ter fra virksomhed med koncernforbundne virksomheder.

Den fjerde betingelse er, at datterselskaberne ikke må
være overkapitaliseret i forhold til, hvad der måtte være
markedskonformt for den pågældende virksomhedstype i det
pågældende land. Der henses bl.a. til den sædvanlige konso‐
lideringsgrad m.v. i branchen og det offentlige tilsyns krav
og anbefalinger i det pågældende land. I vurderingen kan
endvidere indgå en sammenligning af selskabet med andre
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koncernforbundne selskaber, der opererer i samme branche,
både i det pågældende land og i udlandet.

Den femte betingelse er, at datterselskabet enten er dansk,
eller at beskatningen af eventuelt udbytte fra datterselskabet
til moderselskabet vil skulle frafaldes eller nedsættes efter
moder-/datterselskabsdirektivet. Et frafald eller nedsættel‐
se af beskatningen efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten
med Færøerne, Grønland eller den stat, hvori datterselskabet
er hjemmehørende, opfylder ligeledes denne betingelse.

En fritagelse for CFC-beskatning af Skatterådet kan ikke
indrømmes for en periode, der overstiger 10 indkomstår, og
fritagelsen bortfalder, hvis ikke forudsætningerne for afgø‐
relsen i al væsentlighed forbliver uændrede.

Det foreslås, at reglen om, at CFC-reglerne ikke finder
anvendelse, hvis koncernen har valgt international sambe‐
skatning, jf. selskabsskattelovens § 31 A, flyttes til selskabs‐
skattelovens § 32, stk. 1, nr. 2, jf. ovenfor. Betingelsen fore‐
slås flyttet for at understøtte bestemmelsens systematik og
forståelighed.

Derudover foreslås, at adgangen til at indrømme dispensa‐
tion for CFC-beskatning i selskabsskattelovens § 32, stk. 2,
ophæves i dens gældende udformning. I stedet foreslås, at
der indføres en generel undtagelse for CFC-beskatning for
finansielle selskaber. Der er således i skatteundgåelsesdirek‐
tivet åbnet op for, at medlemsstaterne kan indføre en undta‐
gelsesbestemmelse for nærmere angivne finansielle selska‐
ber.

Ved finansielle selskaber skal efter forslaget forstås de
selskaber, som er omfattet af skatteundgåelsesdirektivets ar‐
tikel 2, nr. 5. Ved et finansielt selskab forstås herefter:

Et kreditinstitut eller et investeringsselskab som defineret
i artikel 4, stk. 1, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2004/39/EF eller en forvalter af alternative investe‐
ringsfonde (FAIF) som defineret i artikel 4, stk. 1, litra b,
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU, eller
et administrationsselskab for et institut for kollektiv inve‐
stering i værdipapirer (investeringsinstitut) som defineret i
artikel 2, stk. 1, litra b, i Europa- Parlamentets og Rådets
direktiv 2009/65/EF.
– Et forsikringsselskab som defineret i artikel 13, nr. 1, i

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF.
– Et genforsikringsselskab som defineret i artikel 13, nr. 4,

i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF.
– En arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse, som er

omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2003/41/EF, medmindre en medlemsstat har besluttet ik‐
ke at anvende nævnte direktiv helt eller delvist på denne
pensionskasse, jf. nævnte direktivs artikel 5, eller på en
repræsentant for den arbejdsmarkedsrelaterede pensions‐
kasse, jf. nævnte direktivs artikel 19, stk. 1.

– Pensionsinstitutter, som forvalter pensionsordninger, der
betragtes som sociale sikringsordninger omfattet af
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
883/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 987/2009 samt alle retlige enheder, der er opret‐
tet med henblik på investering i sådanne ordninger.

– En alternativ investeringsfond (AIF), der forvaltes af en
FAIF som defineret i artikel 4, stk. 1, litra b, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU, eller en
AIF, der er underkastet tilsyn i henhold til gældende
national ret.

– Et investeringsinstitut, jf. artikel 1, stk. 2, i Europa-Par‐
lamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF.

– En central modpart som defineret i artikel 2, nr. 1,
i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
648/2012.

– En værdipapircentral som defineret i artikel 2, stk. 1, nr.
1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
909/2014.

De undtagne selskaber har det til fælles, at en væsentlig
del af deres indtægt fra kernedriften vil udgøre CFC-ind‐
komst. Selskaberne ville uden en undtagelsesbestemmelse
derfor typisk blive omfattet af CFC-reglerne grundet deres
kerneaktivitet.

Det foreslås, at finansielle datterselskaber undtages fra
CFC-reglerne, såfremt mindre end 1/3 af datterselskabets
CFC-indkomst hidrører fra transaktioner med moderselska‐
bet og dets tilknyttede personer. Det vil således være et krav,
at størstedelen af datterselskabets CFC-indkomst hidrører
fra transaktioner med uafhængige parter for at blive undta‐
get fra CFC-reglerne.

CFC-indkomsten er defineret i den foreslåede bestemmel‐
se til selskabsskattelovens § 32, stk. 5, jf. lovforslagets §
1, nr. 6, der indeholder en udtømmende liste over, hvilke
indtægter og udgifter der skal henregnes til CFC-indkom‐
sten. Efter den foreslåede bestemmelse i selskabsskattelo‐
vens § 32, stk. 5, nr. 8, omfattes indkomst fra forsikrings- og
bankvirksomhed samt anden finansiel virksomhed.

Tilknyttede personer er nærmere defineret i den foreslåe‐
de bestemmelse i selskabsskattelovens § 32, stk. 6, jf. lov‐
forslagets § 1, nr. 6. Tilknyttede personer udgør bl.a. et
selvstændigt skattesubjekt, hvor moderselskabet har direkte
eller indirekte indflydelse i form af stemmerettigheder eller
kapitalejerskab på 25 pct. eller mere eller har ret til at mod‐
tage 25 pct. eller mere af overskuddet i det selvstændige
skattesubjekt, eller en fysisk person eller et selvstændigt
skattesubjekt, som har direkte eller indirekte indflydelse i
form af stemmerettigheder eller kapitalejerskab på 25 pct.
eller mere eller har ret til at modtage 25 pct. eller mere af
overskuddet i moderselskabet.

Til nr. 3
Der foreslås en konsekvensændring af bestemmelsen i sel‐

skabsskattelovens § 32, stk. 3, som følge af, at aktivbetin‐
gelsen i stk. 1 foreslås ophævet.

Den gældende bestemmelse i selskabsskattelovens § 32,
stk. 3, 1. pkt., bestemmer, at datterselskabets indkomstopgø‐
relse efter CFC-reglerne skal foretages i overensstemmelse
med territorialprincippet, jf. selskabsskattelovens § 8, stk.
2, 1.-3. pkt. Efter bestemmelsen skal opgørelsen af datter‐
selskabets CFC-aktiver ligeledes foretages efter territorial‐
princippet, når der skal foretages en vurdering af, om datter‐
selskabet opfylder aktivbetingelsen. Aktivbetingelsen er en
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forudsætning for CFC-beskatning, idet minimum 10 pct. af
datterselskabets aktiver skal være finansielle aktiver, for at
reglerne finder anvendelse.

Datterselskabets indkomst og aktiver, der er tilknyttet
faste driftssteder i andre lande end datterselskabets hjem‐
land, skal dermed ikke medregnes ved vurderingen af,
om datterselskabet omfattes af CFC-reglerne, ligesom disse
faste driftssteder ikke skal medregnes ved opgørelsen af
den eventuelle CFC-indkomst, som beskattes i moderselska‐
bet. Datterselskabets faste driftssteder i andre lande skal
derimod bedømmes særskilt i forhold til CFC-reglerne i sel‐
skabsskattelovens § 32, hvorefter eventuel CFC-beskatning
opgøres særskilt for det faste driftssted.

Det foreslås, at henvisningen til, at aktiverne opgøres efter
territorialprincippet, udgår af bestemmelsen. Dette skal ses
i sammenhæng med, at det foreslås, at aktivbetingelsen i
selskabsskatteloven § 32, stk. 1, nr. 2, ophæves, jf. lovforsla‐
gets § 1, nr. 2. Aktivbetingelsen kan således ikke oprethol‐
des grundet minimumskravene i skatteundgåelsesdirektivet.

Til nr. 4
Det foreslås at ændre henvisningen i selskabsskattelovens

§ 32, stk. 3, 2. pkt., således at der henvises til stk. 4-18.
Den foreslåede ændring er en konsekvensændring som

følge af lovforslagets § 1, nr. 11, hvorved der foreslås indsat
stk. 14-18 i selskabsskattelovens § 32.

Det følger af den gældende bestemmelse i selskabsskatte‐
lovens § 32, stk. 3, at bestemmelsens øvrige stykker finder
tilsvarende anvendelse på datterselskabets faste driftssteder,
som er beliggende uden for den stat, hvori datterselskabet er
hjemmehørende.

Det foreslås at ændre henvisningen i selskabsskattelovens
§ 32, stk. 3, 2. pkt., således at de foreslåede bestemmelser
i stk. 14-18 også vil finde tilsvarende anvendelse for datter‐
selskabers faste driftssteder.

Til nr. 5
Det følger af den gældende bestemmelse i selskabsskatte‐

lovens § 32, stk. 3, at bestemmelsens øvrige stykker finder
tilsvarende anvendelse på datterselskabets faste driftssteder,
som er beliggende uden for den stat, hvori datterselskabet er
hjemmehørende.

Det foreslås at indsætte en præcisering om, at der ved
bedømmelsen af, hvor datterselskabet er hjemmehørende,
lægges vægt på det land, hvor datterselskabet er skattemæs‐
sigt hjemmehørende.

Et selskab vil sædvanligvis være skattemæssigt hjemme‐
hørende i det land, hvori selskabet er indregistreret. Et sel‐
skab kan dog efter de konkrete omstændigheder være hjem‐
mehørende i et andet land, såfremt selskabet har ledelsens
sæde i dette andet land. Dette afgøres efter reglerne i de lan‐
de, hvor selskabet er henholdsvis indregistreret og har ledel‐
sens sæde, og en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst
mellem de to lande.

Til nr. 6
I overensstemmelse med minimumskravene i skatteundgå‐

elsesdirektivet foreslås der i § 32, stk. 5, nr. 1-9, en række
ændringer i de gældende regler om opgørelse af CFC-ind‐
komsten.

Den gældende bestemmelse i selskabsskattelovens § 32,
stk. 5, fastsætter, hvilke indkomstarter der indgår i opgørel‐
sen af CFC-indkomsten. CFC-indkomsten opgøres således
som summen af de af datterselskabets indtægter og udgifter,
der fremgår af den udtømmende liste i § 32, stk. 5, nr. 1-9.

CFC-indkomsten omfatter indkomster med risiko for skat‐
teundgåelse, hvilket i praksis er, når mobile indkomster kan
flyttes til et datterselskab, fordi de ikke nødvendigvis er
bundet til fysiske aktiver eller driftsvirksomhed m.v.

Efter det gældende nr. 1 skal skattepligtige renteindtægter
og fradragsberettigede renteudgifter medregnes i CFC-ind‐
komsten.

Efter det gældende nr. 2 skal skattepligtige gevinster og
fradragsberettigede tab på fordringer, gæld eller finansielle
kontrakter, der omfattes af kursgevinstloven, medregnes i
CFC-indkomsten. Dog medtages ikke gevinst og tab på ter‐
minskontrakter m.v. med tilknytning til virksomhedens drift,
hvilket bl.a. omfatter risikoafdækning af leverancer m.v.
Undtagelsen finder ikke anvendelse, hvis den skattepligtige
driver næring ved køb og salg af fordringer og finansielle
kontrakter eller driver næringsvirksomhed med finansiering.

Efter det gældende nr. 3 skal udgifter omfattet af lignings‐
lovens § 8, stk. 3, og de tilsvarende skattepligtige indtæg‐
ter medregnes i CFC-indkomsten. Bestemmelsen i lignings‐
lovens § 8, stk. 3, indebærer, at provisioner, præmier og
lignende i forbindelse med sikring eller kautionering for et
tilgodehavende eller lån kan fradrages ved opgørelsen af den
skattepligtige indtægt. Ligningslovens § 8, stk. 3, vedrører
kun udgiftssiden, men de skattepligtige indtægter, som mod‐
tageren af de omfattede provisionsindtægter m.v. oppebærer,
indgår efter bestemmelsen også i CFC-indkomsten.

Efter det gældende nr. 4 skal skattepligtige udbytter med‐
regnes i CFC-indkomsten. Bestemmelsen omfatter alle ud‐
bytter omfattet af ligningslovens § 16 A. Udbytter efter
denne bestemmelse vedrører aktier m.v., der omfattes af
aktieavancebeskatningsloven.

Efter det gældende nr. 5 skal skattepligtig fortjeneste og
tab ved køb og salg af aktier m.v., der omfattes af aktie‐
avancebeskatningsloven, medregnes i CFC-indkomsten. Be‐
stemmelsen omfatter bl.a. ikke datterselskabsaktier, som er
skattefrie, og skattefrie porteføljeaktier.

Efter det gældende nr. 6 indgår alle royalties som ud‐
gangspunkt i CFC-indkomsten. Til royalties henregnes en‐
hver betaling, der modtages som vederlag for anvendelsen
af eller retten til at anvende immaterielle aktiver. Endvidere
medregnes fortjeneste og tab ved afståelse af immaterielle
aktiver. Immaterielle aktiver omfatter enhver ophavsret til
et litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde, herun‐
der spillefilm, ethvert patent, varemærke eller mønster eller
enhver model, tegning, hemmelig formel eller fremstillings‐
metode eller oplysninger om industrielle, kommercielle eller
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videnskabelige erfaringer. Til immaterielle aktiver henreg‐
nes dog ikke goodwill, som omfattes af afskrivningslovens
§ 40, stk. 1, hvilket bl.a. er bekræftet i et bindende svar fra
Skatterådet i SKM2014∙830∙SR.

Royalties modtaget fra ikke-koncernbundne selskaber
vedrørende immaterielle aktiver, som er foranlediget af
datterselskabets egen forsknings- og udviklingsvirksomhed,
medregnes dog ikke til CFC-indkomsten. Et selskab anses
for at være koncernforbundet, hvis det indgår i en koncern,
hvor koncernen har bestemmende indflydelse over datter‐
selskaberne, jf. selskabsskattelovens § 31 C. Bestemmende
indflydelse i et datterselskab foreligger som udgangspunkt,
når moderselskabet direkte eller indirekte gennem et datter‐
selskab ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i et
selskab, jf. selskabsskattelovens § 31 C.

Efter det gældende nr. 7 kan der ved opgørelsen af CFC-
indkomsten foretages skattemæssige fradrag, der vedrører
de ovenstående indkomstarter, dvs. indkomstarterne nævnt
i nr. 1-6. Fradragene skal kunne henregnes til erhvervelsen
af de omfattede CFC-indtægter. Fradragene kan indeholde
en del af selskabets generelle omkostninger allokeret efter
armlængdeprincippet, lønninger til medarbejdere og lignen‐
de. Endvidere kan afskrivninger på de omfattede aktiver fra‐
drages, såfremt der i øvrigt er adgang til dette efter danske
regler.

Efter det gældende nr. 8 skal indkomst ved finansiel lea‐
sing medregnes til CFC-indkomsten. Dette inkluderer end‐
videre fortjeneste og tab ved afståelse af aktiver, som har
været anvendt til finansiel leasing. Ved finansiel leasing
skal der henses til definitionen i de internationale regnskabs‐
regler i IAS 17 og IFRS 16, der skal anvendes fra 1. ja‐
nuar 2019. Leasing vil have finansiel karakter, hvis f.eks.
(1) ejendomsretten overføres til leasingtager ved udløbet af
kontrakten, (2) leasingtager har en køberet, som ved indgå‐
else af kontrakten forventes at være så fordelagtig, at det
synes rimeligt sikkert, at den vil blive anvendt, (3) leasing‐
tager har en købepligt, som ved indgåelse af kontrakten
forventes at være så fordelagtig for leasinggiver, at det synes
rimeligt sikkert, at den vil blive anvendt, (4) leasingtager har
pligt at anvise en køber til en fastsat pris eller – hvis dette
ikke opfyldes, og leasinggiver må sælge aktivet til en lavere
pris – betale differencen mellem leasinggivers salgspris og
den fastsatte pris, når dette ved indgåelse af kontrakten for‐
ventes at være så fordelagtig for leasinggiver, at det synes
rimeligt sikkert, at den vil blive anvendt, (5) nutidsværdien
af minimumsleasingydelserne ved aftalens indgåelse er stør‐
re end eller i det væsentlige lig med dagsværdien af det
leasede aktiv, (6) leasingkontrakten løber over størstedelen
af aktivets økonomiske levetid, eller (7) leasingkontrakten
omhandler et specielt aktiv, som kun leasingtager kan udnyt‐
te, medmindre der foretages væsentlige ændringer af aktivet.

Efter det gældende nr. 9 skal indkomst fra forsikringsvirk‐
somhed, virksomhed som penge- eller realkreditinstitut eller
finansiel virksomhed i øvrigt medregnes til CFC-indkom‐
sten. Ved vurderingen af, om datterselskabet driver finansiel
virksomhed i øvrigt, kan der henses til, om selskabet er
omfattet af lov om finansiel virksomhed, jf. Skatterådets

afgørelse i SKM2009∙231∙SR. Bestemmelsen skal ses i sam‐
menhæng med dispensationsadgangen i den gældende be‐
stemmelse i selskabsskattelovens § 32, stk. 2, hvorefter vis‐
se finansielle selskaber har mulighed for at blive undtaget
fra CFC-reglerne.

Efter det gældende nr. 10 skal fortjeneste og tab ved af‐
ståelse af CO2-kvoter og CO2-kreditter medregnes til CFC-
indkomsten. Det er en betingelse, at fortjeneste og tab er
skattepligtige efter afskrivningslovens § 40 A.

Det foreslås, at selskabsskattelovens § 32, stk. 5, nr. 1, om
skattepligtige renteindtægter og fradragsberettigede renteud‐
gifter sammenskrives med den gældende nr. 5, således at
nr. 1 fremover omfatter både renter, provisioner og lignen‐
de. Der foreslås ikke materielle ændringer i forhold til de
omfattede renter, provisioner og lignende, jf. herom ovenfor.

Det foreslås, at selskabsskattelovens § 32, stk. 5, nr. 2,
uændret, bortset fra enkelte sproglige tilpasninger uden ma‐
teriel betydning, skal videreføre de gældende regler om, i
hvilket omfang skattepligtige gevinster og fradragsberettige‐
de tab på fordringer, gæld eller finansielle kontrakter, der
omfattes af kursgevinstloven, skal medregnes til CFC-ind‐
komsten. Om de omfattede gevinster og tab henvises derfor
til gennemgangen ovenfor.

Den foreslåede bestemmelse i selskabsskattelovens § 32,
stk. 5, nr. 3, foreslås at erstatte den gældende bestemmelse
om indkomst fra immaterielle aktiver i selskabsskattelovens
§ 32, stk. 5, nr. 6. Efter forslaget medregnes skattepligtige
royalties eller anden indkomst fra immaterielle aktiver til
CFC-indkomsten, jf. dog den foreslåede bestemmelse i sel‐
skabsskattelovens § 32, stk. 17, jf. lovforslagets § 1, nr.
11. Immaterielle aktiver omfatter enhver ophavsret til et
litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde, herunder
spillefilm, ethvert patent, varemærke eller mønster eller en‐
hver model, tegning, hemmelig formel eller fremstillingsme‐
tode eller oplysninger om industrielle, kommercielle eller
videnskabelige erfaringer samt CO2-kvoter og CO2-kredit‐
ter, jf. afskrivningslovens § 40 A. Skattepligtige royalties
og anden indkomst fra immaterielle aktiver medregnes dog
kun, når aktiverne er erhvervet fra et andet land end det
land, hvor datterselskabet er skattemæssigt hjemmehørende,
eller er oparbejdet ved aktiviteter udført af tilknyttede perso‐
ner i et andet land end det land, hvor datterselskabet er skat‐
temæssigt hjemmehørende. Er immaterielle aktiver delvist
omfattet af bestemmelsens 3. pkt., medregnes en forholds‐
mæssig del af indkomsten fra de immaterielle aktiver. Den
forholdsmæssige del opgøres som den del af den samlede
indkomst fra de immaterielle aktiver, der kan henføres til
værdien af de aktiver, der er erhvervet fra et andet land
end det land, hvor datterselskabet er skattemæssigt hjemme‐
hørende, eller værdien af de aktiviteter, der er udført af
tilknyttede personer i et andet land end det land, hvor datter‐
selskabet er skattemæssigt hjemmehørende.

Den foreslåede bestemmelse i stk. 5, nr. 3, 1. pkt., indebæ‐
rer, at den gældende definition af CFC-indkomst udvides
i overensstemmelse med definitionen i skatteundgåelsesdi‐
rektivet i forhold til indkomst fra immaterielle aktiver. Det
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foreslås således at udvide definitionen af, hvornår indkomst
hidrørende fra immaterielle aktiver er CFC-indkomst. Der
foreslår ingen ændringer i relation til, hvilke immaterielle
aktiver der omfattes.

Det foreslås, at både royalties og anden indkomst fra im‐
materielle aktiver medregnes til CFC-indkomsten. Anden
indkomst vil bl.a. omfatte indkomst fra immaterielle akti‐
ver, der realiseres ved afståelse af varer og/eller tjeneste‐
ydelser. Når varer eller ydelser sælges, vil der undertiden
samtidig ske overdragelse af immaterielle aktiver eller retten
til at anvende sådanne aktiver, uden at der beregnes et sær‐
skilt vederlag herfor, idet salgssummen i stedet inkluderer
et royaltyafkast relateret til de immaterielle aktiver. Dette in‐
kluderede royaltyafkast vil være omfattet af definitionen af
CFC-indkomst. Anden indkomst vil også omfatte fortjeneste
og tab ved afståelse af de immaterielle aktiver, som også er
omfattet af den gældende definition af CFC-indkomst.

Visse immaterielle aktiver omfattes dog ikke som følge
af de foreslåede bestemmelser i selskabsskattelovens § 32,
stk. 17 og 18, der medfører, at afkast af immaterielle aktiver,
som moderselskabet bliver indirekte ejer af som følge af
opkøb af selskaber, i visse tilfælde helt undtages fra beskat‐
ning som CFC-indkomst. Der henvises til bemærkningerne
til lovforslagets § 1, nr. 11.

Bortset fra tilføjelsen af CO2-kvoter og -kreditter foreslås
der ikke ændringer til, hvilke immaterielle aktiver der om‐
fattes af CFC-reglerne.

Den foreslåede udvidelse af definitionen af indkomst fra
immaterielle aktiver til også at omfatte anden indkomst
af immaterielle aktiver følger af reglerne i skatteundgå‐
elsesdirektivet, der er udformet på baggrund af anbefa‐
ling 4 i OECD-rapporten vedrørende handlingspunkt 3 fra
2015. Det fremgår i OECD-rapporten, at en medregning
af royalties baseret på den juridiske kvalifikation af ind‐
komsten ikke er tilstrækkelig for at medregne al relevant
indkomst fra immaterielle aktiver. Det fremhæves bl.a., at
royaltyafkastet kan være indlejret i salgsindkomsten, hvor‐
efter royaltyafkastet ikke ville blive medregnet til CFC-ind‐
komsten, hvis der alene anvendes en tilgang baseret på den
juridiske kvalifikation af indkomsten.

Formålet med udvidelsen er, at afkastet fra immaterielle
aktiver medregnes i CFC-indkomsten, uanset hvordan ind‐
komsten klassificeres.

Efter gældende ret omfattes kun betalinger, der modtages
som vederlag for anvendelsen af eller retten til at anvende
immaterielle aktiver samt fortjeneste og tab ved afståelse
af immaterielle aktiver. Dette omfatter kun royaltybetalinger
og skattepligtige avancer. Det foreslås at udvide denne defi‐
nition, så den omfatter al indkomst, der direkte kan henføres
til det immaterielle aktiv.

Immaterielle aktiver udgør en særlig risiko for skatteun‐
dgåelse, da immaterielle aktiver er yderst mobile og svære at
værdiansætte. Disse karakteristika gør, at indkomsten, som
tilvejebringes ved hjælp af disse aktiver, nemt kan flyttes
væk fra det sted, hvor værdiskabelsen ved udviklingen af det
immaterielle aktiv er sket.

Et immaterielt aktiv kan eksempelvis flyttes til et
(salgs)datterselskab, som selv har bidraget med lav eller
ingen værdi til udviklingen heraf, og hvor den efterfølgende
indkomst fra det immaterielle aktiv helt eller delvist oppe‐
bæres som almindelig salgsindkomst, hvorved indkomsten
ikke umiddelbart medregnes til CFC-indkomsten. Samme
problemstilling kan gøre sig gældende i forhold til afsætning
af tjenesteydelser.

Formålet med de foreslåede regler er at understøtte, at
immaterielle aktiver og det dertilhørende afkast forbliver
dér, hvor det immaterielle aktiv er udviklet. Det vil sige,
hvor bl.a. forsknings- og udviklingsaktiviteterne foretages,
og altså det samme sted, hvor koncernen har afholdt og
fradraget udgifterne til denne værdiskabelse. Dette er i over‐
ensstemmelse med de principper som OECDs BEPS-projekt
skal sikre, nemlig at værdierne beskattes dér, hvor de er
skabt.

Da de danske CFC-regler imidlertid ikke skal udgøre en
hindring for, at datterselskaber har forsknings- og udvik‐
lingsaktiviteter, foreslås det, at indkomst fra immaterielle
aktiver alene skal medregnes til CFC-indkomsten, i det om‐
fang aktiverne enten er erhvervet fra et andet land end det
land, hvor datterselskabet er skattemæssigt hjemmehørende,
eller er oparbejdet ved aktiviteter udført af tilknyttede per‐
soner i et andet land end det land, hvor datterselskabet er
skattemæssigt hjemmehørende.

Det foreslås således, at der skal lægges afgørende vægt på,
om de immaterielle aktiver faktisk har været genstand for en
grænseoverskridende flytning.

Dette sikrer, at indkomst fra f.eks. patenter, der udvikles
ved datterselskabets egne udviklingsaktiviteter, ikke skal
medregnes til CFC-indkomsten. Se også yderligere bemærk‐
ninger herom nedenfor.

For immaterielle aktiver, der indirekte erhverves af et
dansk moderselskab, idet moderselskabet opkøber et sel‐
skab, der ejer immaterielle aktiver, foreslås en særlig und‐
tagelse i selskabsskattelovens § 32, stk. 17. Efter dette for‐
slag vil det opkøbte selskabs afkast fra immaterielle aktiver,
som det opkøbte selskab besidder på opkøbstidspunktet,
være helt undtaget fra beskatning som CFC-indkomst. Det‐
te gælder tilsvarende for det opkøbte selskabs datterselska‐
ber. Overdrages aktiverne efterfølgende til et koncernfor‐
bundet selskab i et andet land, vil det købende selskabs af‐
kast fra aktiverne dog skulle anses for CFC-indkomst. Und‐
tagelsen ved opkøb af selskaber er forbundet med en række
betingelser, som fremgår af den foreslåede bestemmelse i
selskabsskattelovens § 32, stk. 18. Der henvises til lovfor‐
slagets § 1, nr. 11, og bemærkningerne hertil.

Medregningen af anden indkomst fra immaterielle aktiver
i CFC-indkomsten vil medføre, at det kan blive nødvendigt
at udskille denne anden indkomst fra immaterielle aktiver
fra en samlet salgsindkomst. Denne udskillelse skal ske på
baggrund af en vurdering – baseret på almindelige arms‐
længdeprincipper – af den indkomst, som salgsselskabet
ville have haft i en situation, hvor salgsselskabet skulle
varetage de samme funktioner, besidde de samme aktiver

23



og påtage sig de samme risici, men hvor selskabet ikke selv
ejede det immaterielle aktiv. Den del af indkomsten, der
kan henføres til det immaterielle aktiv, vil derfor i visse
forretningsmodeller svare til den royaltybetaling, som salgs‐
selskabet ville have betalt under en licensaftale med et andet
selskab, som ejer det immaterielle aktiv.

Det bemærkes, at alle virksomheder må forventes at opnå
et vist normaloverskud, også når de ikke selv ejer de imma‐
terielle aktiver, som bidrager til at skabe den samlede værdi
af de varer eller tjenesteydelser, som afsættes. På transfer
pricing-området, dvs. ved transaktioner mellem koncernfor‐
bundne selskaber, benyttes med henblik på fastlæggelsen
af armslængdevilkår i sådanne situationer bl.a. en metode,
hvor der tillægges et mark-up på de relevante omkostnin‐
ger på koncerninterne transaktioner (cost-plus metoden). På
transfer pricing-området findes der også andre metoder til
opgørelse af den indkomst, der skal allokeres i relation til
koncerninterne transaktioner.

Sådanne almindeligt anerkendte armslængdeprincipper vil
tilsvarende kunne anvendes til at opgøre, hvilken del af
datterselskabets samlede indkomst der skal anses for anden
indkomst fra immaterielle aktiver. Der henvises også til be‐
mærkningerne nedenfor om de foreslåede bestemmelser i
selskabsskattelovens § 32, stk. 5, nr. 3, 4. og 5. pkt.

Den foreslåede bestemmelse i stk. 5, nr. 3, 2. pkt., define‐
rer de omfattede immaterielle aktiver i overensstemmelse
med den gældende bestemmelse i § 32, stk. 5, nr. 6, idet det
dog foreslås, at CO2-kvoter og CO2-kreditter, jf. afskriv‐
ningslovens § 40 A, omfattes af definitionen af immaterielle
aktiver i selskabsskattelovens § 32, stk. 5, nr. 3, hvorved
disse sidestilles med de øvrige immaterielle aktiver. Der
er alene tale om en sammenskrivning af bestemmelser, da
CO2-kvoter og CO2-kreditter allerede medregnes til CFC-
indkomsten, jf. den gældende bestemmelse i selskabsskatte‐
lovens § 32, stk. 5, nr. 10.

Det bemærkes i den sammenhæng, at et selskab vil kunne
være indehaver af immaterielle aktiver omfattet af afskriv‐
ningslovens § 40, stk. 2, også selv om der er tale om
begrænsede rettigheder, f.eks. hvis selskabet har erhvervet
en eksklusiv ret til at bruge et varemærke i et geografisk
afgrænset område.

Den foreslåede bestemmelse i stk. 5, nr. 3, 3. pkt., inde‐
bærer, at skattepligtige royalties og anden indkomst fra im‐
materielle aktiver kun medregnes til CFC-indkomsten, når
aktiverne er erhvervet fra et andet land end det land, hvor
datterselskabet er skattemæssigt hjemmehørende, eller er
oparbejdet ved aktiviteter udført af tilknyttede personer i et
andet land end det land, hvor datterselskabet er skattemæs‐
sigt hjemmehørende.

Forslaget har til hensigt at målrette bestemmelsen om,
hvornår indkomst fra immaterielle aktiver anses for CFC-
indkomst, således at der kun sker CFC-beskatning i de til‐
fælde, hvor der er gennemført den form for transaktioner,
som CFC-reglerne udgør et værn imod.

Efter forslaget anses indkomst fra immaterielle aktiver
kun for CFC-indkomst, når aktiverne ved overdragelse har

ændret beskatningssted eller er oparbejdet ved aktiviteter
udført af koncernforbundne selskaber i et andet land. Der
skal lægges vægt på, om aktiverne er blevet overdraget fra
eller oparbejdet i et andet land end det land, hvor datter‐
selskabet er skattemæssigt hjemmehørende, eller hvor dat‐
terselskabets faste driftssted er beliggende, når indkomsten
oppebæres af det faste driftssted.

Modsætningsvist CFC-beskattes indkomst fra tilkøbte im‐
materielle aktiver ikke, når aktiverne er udviklet i det land,
hvor datterselskabet er skattemæssigt hjemmehørende.

Dette sikrer, at indkomst fra immaterielle aktiver, der er‐
hverves fra et andet selskab i det land, hvor datterselskabet
er skattemæssigt hjemmehørende, ikke skal medregnes til
CFC-indkomsten. Ligeledes vil en lokal selskabsretlig om‐
strukturering, f.eks. en fusion mellem to selskaber i samme
land, ikke medføre, at indkomsten fra de immaterielle akti‐
ver skal medregnes til CFC-indkomsten. Der er i sådanne
tilfælde ikke sket en sådan flytning af det mobile immateri‐
elle aktiv, som CFC-reglerne skal værne imod.

Når immaterielle aktiver er oparbejdet ved aktiviteter ud‐
ført af andre parter end datterselskabet selv, skal der først
sondres efter, om aktiviteterne er udført i det land, hvori
datterselskabet er skattemæssigt hjemmehørende, eller om
aktiviteterne er udført i et andet land.

Er det immaterielle aktiv oparbejdet ved aktiviteter i
samme land som det land, hvori datterselskabet er skatte‐
mæssigt hjemmehørende, medregnes indkomsten fra det im‐
materielle aktiv ikke til CFC-indkomsten. Dette vil omfatte
både aktiviteter udført af et lokalt koncernforbundet selskab
og aktiviteter udført af en uafhængig part.

Er det immaterielle aktiv oparbejdet ved aktiviteter i et
andet land end det land, hvori datterselskabet er skattemæs‐
sigt hjemmehørende, skal der sondres mellem, om aktivite‐
terne er udført af en tilknyttet person eller en uafhængig
part. Ved en tilknyttet person forstås især koncernforbundne
selskaber. Der henvises til den foreslåede bestemmelse i
selskabsskattelovens § 32, stk. 6, jf. lovforslagets § 1, nr. 6,
hvor begrebet tilknyttet person er reguleret.

Efter den foreslåede bestemmelse er det alene indkomst
fra immaterielle aktiver, der er oparbejdet ved aktiviteter af
tilknyttede personer i andre lande, der skal medregnes til
CFC-indkomsten. Modsætningsvis indebærer dette, at hvis
det immaterielle aktiv er oparbejdet i samme land eller op‐
arbejdet ved aktiviteter udført af uafhængige parter f.eks.
ved kontraktforskning, skal indkomsten fra det immaterielle
aktiv ikke medregnes til CFC-indkomsten.

Immaterielle aktiver oparbejdes på forskellig vis afhæn‐
gigt af det immaterielle aktivs særlige kendetegn. Aktiviteter
skal derfor forstås bredt, idet f.eks. patenter m.v. oparbejdes
ved forsknings- og udviklingsaktiviteter, hvorimod andre
immaterielle aktiver bl.a. oparbejdes ved markedsføringsak‐
tiviteter eller faktisk brug gennem en lang periode.

Det bemærkes, at hvis datterselskabet har erhvervet et
immaterielt aktiv fra et andet land, vil der ved opgørelsen af
CFC-indkomsten kunne foretages afskrivninger på grundlag
af anskaffelsessummen. Ligeledes kan der ved opgørelsen
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af CFC-indkomsten i datterselskabet fratrækkes de udgifter,
som datterselskabet afholder, når koncernforbundne uden‐
landske selskaber udfører forskning og udviklingsopgaver
for datterselskabet.

Ved opgørelsen af anden indkomst fra immaterielle akti‐
ver, opgøres CFC-indkomsten som en nettoindkomst. Dette
indebærer, at der i salgsprisen på f.eks. varer og tjeneste‐
ydelser kan fradrages omkostninger, der direkte og indirekte
kan henføres til sådan anden indkomst.

Afgørende vil være, om omkostningerne efter almindelige
skatteretlige principper vil skulle henføres til CFC-indkom‐
sten. Der kan i forhold til opgørelsen af anden indkomst
søges vejledning i Transfer Pricing Guidelines, kapitel II,
pkt. 2.152-2.153, og bilaget til Transfer Pricing Guidelines
kapitel II, eksempel 11 om residual profit split-metoden.

De foreslåede bestemmelser i stk. 5, nr. 3, 4. og 5. pkt.,
indebærer, at når immaterielle aktiver er delvist omfattet af
det foreslåede 3. pkt., medregnes alene en forholdsmæssig
del af indkomsten fra de immaterielle aktiver til CFC-ind‐
komsten. Den forholdsmæssige del vil skulle opgøres som
den del af den samlede indkomst fra de immaterielle aktiver,
der kan henføres til værdien af de aktiver, der er erhvervet
fra et andet land end det land, hvor datterselskabet er skatte‐
mæssigt hjemmehørende, eller værdien af de aktiviteter, der
er udført af tilknyttede personer i et andet land end det land,
hvor datterselskabet er skattemæssigt hjemmehørende.

De foreslåede bestemmelser tager højde for, at et immate‐
rielt aktiv kan være skabt gennem forskellige bidrag, som
vanskeligt kan opdeles. Et færdigt immaterielt aktiv kan
f.eks. bestå af et tilkøbt immaterielt aktiv, som datterselska‐
bet har videreudviklet både ved egen forsknings- og udvik‐
lingsvirksomhed og ved at lade koncerninterne eller koncer‐
neksterne selskaber udføre kontraktforskning. Bestemmel‐
serne tager også højde for, at der ved en forretningsmæssig
aktivitet kan benyttes flere immaterielle aktiver, som tilsam‐
men giver et afkast, der ikke uden videre kan henføres til de
enkelte aktiver hver for sig.

Efter de foreslåede bestemmelser skal en forholdsmæs‐
sig del af afkastet i sådanne tilfælde anses for CFC-ind‐
komst. Denne forholdsmæssige del skal efter forslaget opgø‐
res som den del af den samlede indkomst fra det eller de
immaterielle aktiv(er), der isoleret set udgør CFC-indkomst
efter den foreslåede bestemmelse i selskabsskattelovens §
32, stk. 5, nr. 3, 3. pkt.

Opdelingen af det samlede afkast vil skulle foretages i
overensstemmelse med almindelige transfer pricing-princip‐
per. Vejledning herom kan navnlig findes i de retningslinjer,
der gælder for delingen af indkomst fra immaterielle akti‐
ver mellem kontrollerede parter (Profit Split-metoden), jf.
kapitel II, pkt. C, i OECD’s Transfer Pricing Guidelines
(2017) og i de retningslinjer, der gælder for transaktioner,
der omfatter immaterielle aktiver, jf. kapitel VI i OECD’s
Transfer Pricing Guidelines (2017), samt i de retningslinjer,
der finder anvendelse i relation til fordeling af afkast fra
immaterielle aktiver, når koncernforbundne selskaber i fæl‐
lesskab har bidraget til at tilvejebringe aktiverne, jf. kapitel

VIII, pkt. C. 4. i OECD’s Transfer Pricing Guidelines (2017)
om såkaldte cost contribution agreements (aftaler om om‐
kostningsbidrag).

Det foreslås, at selskabsskattelovens § 32, stk. 5, nr. 4, af‐
fattes i overensstemmelse med den gældende bestemmelse,
således at skattepligtige udbytter skal medregnes til CFC-
indkomsten. Ved skattepligtige udbytter forstås udbytter,
som omfattes af ligningslovens § 16 A. Der foreslås ingen
materielle ændringer til bestemmelsen, hvis virkninger er
gennemgået ovenfor.

Det foreslås, at selskabsskattelovens § 32, stk. 5, nr. 5,
affattes i overensstemmelse med den gældende bestemmel‐
se, således at skattepligtig fortjeneste og tab vedrørende ak‐
tier m.v., der omfattes af aktieavancebeskatningsloven, skal
medregnes til CFC-indkomsten. Der foreslås ingen materiel‐
le ændringer til bestemmelsen, hvis virkninger er gennemgå‐
et ovenfor.

Forslaget til selskabsskattelovens § 32, stk. 5, nr. 6, svarer
til den gældende regel i stk. 5, nr. 6, jf. herom ovenfor,
idet bestemmelsen tilpasses som følge af de øvrige ændrin‐
ger. Samtidig tilpasses teksten, således at bestemmelsen
fremover vedrører skattemæssige fradrag, der vedrører ind‐
komst som nævnt i selskabsskattelovens § 32, stk. 5, nr. 1-5.

Det foreslås, at selskabsskattelovens § 32, stk. 5, nr. 7,
affattes i overensstemmelse med den gældende bestemmelse
i stk. 5, nr. 8, således at indkomst fra finansiel leasing skal
medregnes til CFC-indkomsten. Der foreslås ingen materiel‐
le ændringer til bestemmelsen, hvis virkninger er gennemgå‐
et ovenfor.

Den foreslåede bestemmelse i selskabsskattelovens § 32,
stk. 5, nr. 8, svarer til den gældende bestemmelse i stk. 5,
nr. 9, jf. herom ovenfor, idet bestemmelsen dog foreslås
omskrevet, så definitionen af den omfattede indkomst fra
finansiel virksomhed tilpasses definitionen i skatteundgåel‐
sesdirektivet. Indkomst fra finansiel virksomhed vil i denne
sammenhæng skulle fortolkes som en bred opsamlingsbe‐
stemmelse, ligesom den gældende bestemmelse. Dette skal
dog ske under iagttagelse af den foreslåede undtagelsesbe‐
stemmelse i selskabsskattelovens § 32, stk. 2. Her er fore‐
slået en generel undtagelse for finansielle datterselskaber,
hvis en nærmere andel af datterselskabet CFC-indkomst ik‐
ke hidrører fra koncerninterne transaktioner. Det bemærkes,
at finansiel virksomhed efter nr. 8 ikke nødvendigvis er lig
med et finansielt selskab som omfattet af stk. 2. Finansiel
virksomhed efter nr. 8 skal i denne sammenhæng fortolkes
bredere.

Det foreslås i selskabsskattelovens § 32, stk. 5, nr. 9,
at indkomst fra faktureringsselskaber fremover skal indgå
i CFC-indkomsten. Det er en betingelse, at faktureringssel‐
skabet opnår indkomst fra varer og tjenesteydelser, der kø‐
bes fra og sælges til tilknyttede personer, og at fakturerings‐
selskabets aktiviteter bidrager med ingen eller ringe økono‐
misk værdi.

Det er et krav efter skatteundgåelsesdirektivet, at ind‐
komst fra disse faktureringsselskaber skal henregnes til
CFC-indkomsten. Det bemærkes, at sådanne selskabers ind‐
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komst er mobil af karakter og derved kan anvendes til at
udhule indkomstgrundlaget i moderselskabet.

Den foreslåede bestemmelse omfatter ikke fakturerings‐
selskaber, som bidrager med reel økonomisk værdi i koncer‐
nens værdikæde.

Der foreslås i selskabsskattelovens § 32, stk. 6, regler om,
hvornår der er tale om et moderselskab efter CFC-reglerne.

Den gældende bestemmelse i selskabsskattelovens § 32,
stk. 6, bestemmer, hvornår der inden for CFC-reglerne er
tale om et moderselskab, og hvornår der er tale om bestem‐
mende indflydelse i datterselskabet.

Efter gældende regler anses et selskab for at være moder‐
selskab for datterselskabet, hvis moderselskabet direkte eller
indirekte er aktionær i datterselskabet, og koncernen har be‐
stemmende indflydelse over datterselskabet. Bestemmende
indflydelse i et datterselskab foreligger som udgangspunkt,
når moderselskabet direkte eller indirekte gennem et datter‐
selskab ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i
et selskab, jf. selskabsskattelovens § 31 C. Omfanget af be‐
stemmende indflydelse udvides dog i CFC-reglerne til også
at omfatte stemmerettigheder m.v. som besiddes af personli‐
ge aktionærer og deres nærtstående, jf. ligningslovens § 16
H, stk. 6. Ved bedømmelsen af bestemmende indflydelse
indgår endvidere stemmerettigheder m.v., som besiddes af
en fond eller trust stiftet af nærtstående m.v. eller af fonde
eller truster stiftet af disse.

Ved bedømmelsen af bestemmende indflydelse medregnes
endvidere stemmerettigheder m.v., som indehaves af andre
selskabsdeltagere, hvor moderselskabet har indgået aftale
om fælles indflydelse. Dette kan være tilfældet, hvis moder‐
selskabet har indgået aftale med andre selskabsdeltagere om
kontrol af stemmerettigheder m.v. Dette kan ligeså være
tilfældet for stemmerettigheder, som indehaves af en trans‐
parent enhed som nævnt i ligningslovens § 2, stk. 1, 2. pkt.,
hvori moderselskabet deltager.

Det foreslås i stk. 6, 1. pkt., at et selskab anses for at væ‐
re et moderselskab efter CFC-reglerne, hvis selskabet selv
eller sammen med tilknyttede personer har en direkte eller
indirekte indflydelse på mere end 50 pct. af stemmerettighe‐
derne eller direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af
kapitalen eller har ret til at modtage mere end 50 pct. af
overskuddet i datterselskabet.

Moderselskabsdefinitionen udvides herved, således at den
er i overensstemmelse med definitionen i skatteundgåelses‐
direktivet.

Sammenlignet med gældende regler vil der fremover også
være tale om et kontrolleret datterselskab efter CFC-regler‐
ne, hvis moderselskabet direkte eller indirekte ejer mere end
50 pct. af kapitalen eller har ret til at modtage mere end 50
pct. af overskuddet i datterselskabet. Der kan dermed være
tale om et kontrolleret datterselskab, selv om koncernen
ikke har bestemmende indflydelse, jf. selskabsskattelovens §
31 C.

Til moderselskabets direkte og indirekte indflydelse på
henholdsvis stemmerettighederne, kapitalen eller overskud‐
det medregnes ejerbesiddelser fra tilknyttede personer. Det

foreslås i stk. 6, 2.-7. pkt., at definitionen af tilknyttede
personer medtages fra direktivet.

Ved tilknyttede personer forstås efter forslagets stk. 6, 2.
pkt., et selvstændigt skattesubjekt, hvori moderselskabet har
direkte eller indirekte indflydelse i form af stemmerettighe‐
der eller kapitalejerskab på 25 pct. eller mere, eller hvorfra
moderselskabet har ret til at modtage 25 pct. eller mere af
overskuddet. Dette kunne eksempelvis være et datterselskab.

Ved tilknyttede personer forstås efter det foreslåede stk.
6, 3. pkt., også en fysisk person eller et selvstændigt skatte‐
subjekt, som har direkte eller indirekte indflydelse i form
af stemmerettigheder eller kapitalejerskab på 25 pct. eller
mere eller har ret til at modtage 25 pct. eller mere af mo‐
derselskabets overskud. Dette kunne eksempelvis være en
hovedaktionær i moderselskabet.

Endvidere følger det af forslagets stk. 6, 4. pkt., at hvis
en fysisk person eller et selvstændigt skattesubjekt direkte
eller indirekte har indflydelse på 25 pct. i moderselskabet
og samtidig har 25 pct. indflydelse på andre selvstændige
skattesubjekter, anses alle berørte enheder, som tilknyttede
personer. Samtlige tilknyttede personers indflydelse medreg‐
nes herefter til bedømmelsen efter bestemmelsens 1. pkt.

Ved bedømmelsen af en fysisk persons ejerbesiddelser
efter 3. og 4. pkt. medregnes efter det foreslåede stk. 6, 5.
pkt., direkte eller indirekte indflydelse, som besiddes af den
fysiske persons nærtstående, jf. ligningslovens § 16 H, stk.
6, eller af en fond eller trust, som er stiftet af en nærtstående
m.v. eller af fonde eller truster stiftet af disse.

I ligningslovens 16 H er der indsat regler for CFC-beskat‐
ning af fysiske personer. Af bestemmelsens stk. 6 fremgår,
hvilke personer der anses for at være nærtstående.

Efter det foreslåede stk. 6, 6. pkt., medregnes endvidere
ejerbesiddelser i en trust, hvori den fysiske person har ind‐
skudt aktiver uden at være stifter. Dette skal sikre, at regler‐
ne ikke omgås ved at lade en stråmand stifte trusten med et
minimalt indskud.

Eksempel:
A er en fysisk person, som ejer 100 pct. af selskabet

A A/S, som er beliggende i Danmark. A A/S ejer 40
pct. af stemmerettighederne i CFC-selskabet beliggende i
X-land. Efter selskabsskattelovens § 32, stk. 6, er A A/S
ikke umiddelbart moderselskab for CFC-selskabet i henhold
til CFC-reglerne, da ejerbesiddelsen er mindre end 50 pct.

Da A har indflydelse på mere end 25 pct. af stemmerettig‐
hederne i A A/S, er A en tilknyttet person. Ved bedømmel‐
sen af en fysisk persons ejerbesiddelser medregnes direkte
og indirekte indflydelse, som besiddes af den fysiske per‐
sons nærtstående.

A er gift med B. B vil være en nærtstående efter lignings‐
lovens § 16 H, stk. 6. B ejer 100 pct. af selskabet B A/S,
som er beliggende i Danmark. B A/S ejer 15 pct. af stemme‐
rettighederne i CFC-selskabet.

Ved sammenlægningen af ejerbesiddelserne er der en sam‐
let indflydelse på 55 pct. af stemmerettighederne i CFC-sel‐
skabet, hvorved CFC-reglerne finder anvendelse. Herefter
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vil både A A/S og B A/S være at anse for moderselskab
til CFC-selskabet. A A/S skal ved indkomstopgørelsen med‐
regne 40 pct. af CFC-selskabets indkomst, og B A/S skal
medregne 15 pct. af CFC-selskabets indkomst.

Ved bedømmelsen af, om moderselskabet er moderselskab
for datterselskabet, skal der ved opgørelsen af moderselska‐
bets og tilknyttede personers ejerbesiddelser være tale om
samme type af indflydelse. Dvs. at der skal lægges vægt
på, at moderselskabet selv eller sammen med tilknyttede
personer besidder mere end 50 pct. af stemmerrettighederne,
mere end 50 pct. af kapitalen eller har ret til mere end 50
pct. af overskuddet.

Eksempel:
Et dansk moderselskab, A, ejer 10 pct. af kapitalen i et

udenlandsk selskab, B, men har samtidig ret til mere end
25 pct. af overskuddet fra samme selskab. B ejer 60 pct. af
kapitalen i et CFC-selskab, hvori A også direkte ejer 40 pct.
Forholdet mellem selskaberne er opstillet i figur 1.

Figur 1

Det følger af den foreslåede bestemmelse i selskabsskatte‐
lovens § 32, stk. 6, 1. pkt., at et selskab anses for at være
moderselskab for datterselskabet, hvis det selv eller sammen
med tilknyttede personer har en direkte eller indirekte ind‐
flydelse på mere end 50 pct. af stemmerettighederne eller
direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af kapitalen eller
har ret til at modtage mere end 50 pct. af overskuddet i
datterselskabet.

Først skal det derfor i relation til eksemplet afklares, hvil‐
ke personer der er tilknyttede personer til selskab A.

Det følger af den foreslåede bestemmelse i selskabsskatte‐
lovens § 32, stk. 6, 2. pkt., at der ved tilknyttede personer
forstås et selvstændigt skattesubjekt, hvori moderselskabet
har direkte eller indirekte indflydelse i form af stemmeret‐
tigheder eller kapitalejerskab på 25 pct. eller mere, eller
hvorfra moderselskabet har ret til at modtage 25 pct. eller
mere af overskuddet.

Da selskab A (moderselskabet) har ret til mere end 25

pct. af overskuddet fra selskab B, er selskab B en tilknyttet
person.

For at vurdere, hvorvidt der er tale om et moderselskab
i henhold til CFC-reglerne, akkumuleres ejerbesiddelserne
for moderselskabet og moderselskabets tilknyttede perso‐
ner. Moderselskabet ejer direkte 40 pct. af kapitalen i CFC-
selskabet, og selskab B (den tilknyttede person) ejer direkte
60 pct. af kapitalen i CFC-selskabet. Sammenlagt ejer mo‐
derselskabet og selskab B dermed 100 pct. af kapitalen.

Moderselskabet, som er hjemmehørende i Danmark, skal
derfor anses for at være et moderselskab for CFC-selskabet,
da moderselskabet selv sammen med den tilknyttede person,
selskab B, ejer 100 pct. af kapitalen i CFC-selskabet (dvs.
mere end 50 pct. kravet).

Selskab B er ikke et moderselskab efter de danske CFC-
regler, da selskab B er hjemmehørende i udlandet.

Efter den foreslåede bestemmelse i selskabsskattelovens §
32, stk. 7, skal moderselskabet beskattes af sin gennemsnit‐
lige direkte og indirekte indflydelse i CFC-selskabet.

Moderselskabet ejer selv 40 pct. af kapitalen i CFC-sel‐
skabet. Moderselskabet ejer endvidere 10 pct. af kapitalen
i selskab B, og selskab B ejer 60 pct. af kapitalen i CFC-sel‐
skabet. Moderselskabet skal til sin egen kapitalbesiddelse
medregne den indirekte kapitalbesiddelse gennem selskab
B. Moderselskabet skal derfor medregne 6 pct. (10 pct.*60
pct.) til sin egen besiddelse.

I eksemplet skal moderselskabet således ved sin ind‐
komstopgørelse medregne 46 pct. (40 pct. + 6 pct.) af CFC-
selskabets indkomst opgjort efter danske regler.

Endelig foreslås det i stk. 6, 7. pkt., at hvis moderselska‐
bet agerer sammen med en fysisk person eller et selvstæn‐
digt skattesubjekt for så vidt angår stemmerettigheder og
kapitalejerskab i et andet selvstændigt skattesubjekt, skal
moderselskabet anses som indehaver af alle de berørte stem‐
merettigheder eller hele den berørte kapital i det pågældende
selvstændige skattesubjekt. Denne regel svarer til den gæl‐
dende bestemmelse om fælles indflydelse.

Der foreslås i selskabsskattelovens § 32, stk. 7, regler om
indkomstopgørelsen efter CFC-reglerne. Efter den foreslåe‐
de bestemmelse skal et moderselskab ved indkomstopgørel‐
sen medregne den del af datterselskabets indkomst opgjort
efter danske regler, der svarer til moderselskabets gennem‐
snitlige direkte eller indirekte indflydelse i datterselskabet,
jf. stk. 6, 1. pkt., som moderselskabet har været i besiddel‐
se af i indkomståret. Besiddes den samme indflydelse i et
datterselskab direkte eller indirekte af flere moderselskaber,
medregnes indflydelsen hos det moderselskab, der besidder
den største direkte eller indirekte indflydelse. Hvis flere
moderselskaber besidder lige stor indflydelse, medregnes
indflydelsen hos det øverste moderselskab. Der medregnes
dog kun indkomst optjent af datterselskabet i den del af
moderselskabets indkomstår, hvor moderselskabet anses for
at være moderselskab for datterselskabet. Endelig foreslås
det, at indkomsten skal medregnes i det indkomstår for mo‐
derselskabet, hvor datterselskabets indkomstår afsluttes

Den gældende bestemmelse i selskabsskattelovens § 32,
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stk. 7, indeholder ligeledes bestemmelser om, i hvilket om‐
fang et datterselskabs indkomst skal medregnes i modersel‐
skabet. Datterselskabets indkomst opgøres i den sammen‐
hæng efter danske regler. Herefter medregnes kun den del
af datterselskabets indkomst, der forholdsmæssigt svarer til
moderselskabets gennemsnitlige direkte eller indirekte ejer‐
andel i indkomstperioden. Bestemmelsen tager dermed høj‐
de for, at moderselskabets ejerandel i datterselskabet kan
svinge i løbet af indkomstperioden, hvilket er afgørende
for, hvor stor en del af datterselskabets indkomst der skal
medregnes i moderselskabet.

Endvidere medregnes kun datterselskabets indkomst, der
er optjent i den del af moderselskabets indkomstår, hvor
koncernen har bestemmende indflydelse. Datterselskabets
indkomst bliver herved periodiseret i henhold til modersel‐
skabets indkomstår og skal ikke medregnes i perioder, hvor
moderselskabet ikke har bestemmende indflydelse.

Det foreslåede stk. 7, 1. pkt., indebærer, at moderselskabet
skal medregne en del af datterselskabets indkomst opgjort
efter danske regler i indkomstopgørelsen, og at der med‐
regnes den del af datterselskabets indkomst, der svarer til
moderselskabets gennemsnitlige direkte eller indirekte ind‐
flydelse i datterselskabet som bestemt efter den foreslåede
bestemmelse til selskabsskattelovens § 32, stk. 6, 1. pkt.,
om, hvornår moderselskabet bliver moderselskab for datter‐
selskabet. Ved indflydelse skal forstås den højeste direkte
eller indirekte indflydelse på enten stemmerettighederne, ka‐
pitalandelen eller overskudsandelen i datterselskabet.

Efter de foreslåede regler kan der være flere modersel‐
skaber til CFC-selskabet, da tilknyttede personers indfly‐
delse medregnes ved vurderingen af, om et moderselskab
er moderselskab for et datterselskab. Ved indkomstopgø‐
relsen medregnes dog kun den del af datterselskabets ind‐
komst, der svarer til moderselskabets direkte eller indirekte
indflydelse, som moderselskabet har besiddet i indkomst‐
året. Dvs., at datterselskabets indkomst medregnes pro-rata
hos moderselskaberne baseret på deres respektive indflydel‐
se.

Dog foreslås det i stk. 7, 2. pkt., at fastholde de gældende
regler for de tilfælde, hvor flere moderselskaber besidder
den samme indflydelse i datterselskabet. Dette vil være til‐
fældet inden for en koncernstruktur, hvor et moderselskab
indirekte vil eje dets datterselskabs indflydelse. Hvis flere
moderselskaber besidder den samme direkte eller indirekte
indflydelse, skal CFC-beskatningen finde sted hos det mo‐
derselskab, der besidder den største direkte eller indirekte
indflydelse.

Eksempel:
Selskab A ejer 90 pct. af selskab B, der ejer 100 pct.

af CFC-selskabet. Selskab A ejer dermed indirekte 90 pct.
af CFC-selskabet (90 pct.*100 pct. = 90 pct. af CFC-selska‐
bet). CFC-beskatningen foretages i selskab B, da selskab
A og B ejer den samme andel (de 90 pct. af CFC-selska‐
bet), men selskab B har den største direkte eller indirekte
indflydelse (100 pct. af CFC-selskabet). Derfor skal selskab
B medregne hele indkomsten i datterselskabet, og selskab

A skal ikke medregne nogen indkomst trods sin indirekte
indflydelse.

Såfremt moderselskaberne ejer lige store direkte eller in‐
direkte ejerandele, henses der efter stk. 7, 3. pkt., til den
samlede koncern, hvorefter det øverste moderselskab skal
CFC-beskattes.

Eksempel:
Selskab A ejer 100 pct. af selskab B, der ejer 90 pct.

af CFC-selskabet. Selskab A ejer dermed indirekte 90 pct.
af CFC-selskabet (100 pct.*90 pct. = 90 pct. af CFC-selska‐
bet). Da selskab A og B har lige stor indflydelse i CFC-sel‐
skabet, skal det øverste moderselskab CFC-beskattes, hvil‐
ket vil være selskab A.

Dette medfører ingen materielle ændringer, da reglen blot
foreslås flyttet fra den gældende bestemmelse i selskabs‐
skattelovens § 32, stk. 1.

Det foreslås i stk. 7, 4. pkt., at moderselskabet kun skal
medregne indkomst optjent i datterselskabet i den del af
moderselskabets indkomstår, hvor moderselskabet anses for
moderselskab for datterselskabet.

Denne bestemmelse svarer til den gældende bestemmelse
i selskabsskattelovens § 32, stk. 7, 3. pkt., idet formulerin‐
gen dog foreslås ændret, så den tilpasses den nye definition
af kontrol i datterselskabet i overensstemmelse med den
foreslåede bestemmelse til selskabsskattelovens § 32, stk.
6, 1. pkt. CFC-beskatning finder dermed kun anvendelse
på indkomst optjent i perioder, hvor kontrolbetingelsen er
opfyldt.

Det foreslås endelig i stk. 7, 5. pkt., at datterselskabets
indkomst skal medregnes i moderselskabet i det af moder‐
selskabets indkomstår, hvor datterselskabets indkomstår af‐
sluttes. Herved bliver hele datterselskabets indkomst i dets
indkomstår periodiseret til moderselskabets indkomstår. Der
sker dermed ikke opdeling af datterselskabets indkomst i
indkomståret, hvis betingelserne for CFC-beskatning i øv‐
rigt er opfyldt i hele perioden.

Hvis eksempelvis et dansk moderselskab anvender kalen‐
deråret som regnskabsår, og datterselskabets regnskabsår
løber fra og med den 1. april til og med den 31. marts,
vil datterselskabets regnskab, der afsluttes 31. marts 2021,
blive medregnet i moderselskabets indkomst i kalenderåret
2021. Hvis der i ovenstående eksempel skulle ske ophør af
koncernforbindelsen den 1. december 2020, skal modersel‐
skabet medregne datterselskabets indkomst for perioden fra
og med den 1. april til og med den 1. december 2020, og
ligeså medregne indkomsten i kalenderåret 2021.

Til nr. 7
Det foreslås, at det ved afståelse af datterselskabets ak‐

tiver og passiver, der er erhvervet eller oparbejdet, før
moderselskabet blev moderselskab for datterselskabet, er
handelsværdien på det tidspunkt, hvor moderselskabet blev
moderselskab for datterselskabet, der skal anvendes i ste‐
det for anskaffelsessummen, hvis moderselskabet er blevet
moderselskab for datterselskabet som følge af direkte eller
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indirekte erhvervelse af ejerandele i datterselskabet fra en
ikketilknyttet person, jf. stk. 6.

Den gældende bestemmelse i selskabsskattelovens § 32,
stk. 8, fastsætter reglerne for opgørelse af gevinst og tab ved
afståelse af aktiver og passiver, som datterselskabet havde
erhvervet eller oparbejdet, inden koncernen fik bestemmen‐
de indflydelse. Efter den gældende bestemmelses 1. pkt.
ansættes aktiverne og passivernes skattemæssige anskaffel‐
sessum til handelsværdien på det tidspunkt, hvor koncernen
fik bestemmende indflydelse. Denne indgangsværdi anven‐
des som skattemæssig anskaffelsessum ved beregning af
efterfølgende gevinst og tab ved afståelse af aktivet. Det
oprindelige anskaffelsestidspunkt bevares i denne sammen‐
hæng. Bestemmelsen finder kun anvendelse, hvis fortjeneste
og tab på aktiverne og passiverne ikke i forvejen indgår i
den danske indkomstopgørelse.

Bestemmelsen medfører, at værdistigninger på aktivet
medtages i en eventuel CFC-beskatning for hele den perio‐
de, hvor koncernen har haft bestemmende indflydelse. Det
inkluderer dermed også eventuelle værdistigninger, som kan
henføres til en periode, efter at koncernen har fået bestem‐
mende indflydelse, men før datterselskabet blev omfattet af
CFC-reglerne.

Virkningen af forslaget er, at tidspunktet for ansættelsen af
anskaffelsessummen ændres, således at det fremover er han‐
delsværdien på det tidspunkt, hvor moderselskabet blev mo‐
derselskab for datterselskabet, som anvendes. Bestemmelsen
foreslås ændret, så den tilpasses den foreslåede kontrolbetin‐
gelse i selskabsskattelovens § 32, stk. 6, 1. pkt., jf. lovforsla‐
gets § 1, nr. 6.

I overensstemmelse med formålet bag reglen finder den
kun anvendelse, når selskabet bliver datterselskab i CFC-
reglernes forstand som følge af direkte eller indirekte er‐
hvervelse af ejerandele fra en fysisk eller juridisk person,
der ikke er tilknyttet koncernen, jf. begrebet om tilknyttet
person i den foreslåede bestemmelse i selskabsskattelovens
§ 32, stk. 6, 2.-5. pkt. Dette skal sikre, at der ikke kan ske
en opskrivning af anskaffelsessummen som følge af f.eks.
koncerninterne omstruktureringer, der indebærer, at et nyt
koncernselskab vil skulle anses for moderselskab i henhold
til CFC-reglerne.

Den foreslåede bestemmelse gælder, når moderselskabet
som følge af direkte eller indirekte erhvervelse af ejeran‐
dele bliver moderselskab for datterselskabet. Ved indirekte
erhvervelse af ejerandele forstås den situation, hvor erhver‐
velsen af ejerandelene i det nye selskab sker via et af mo‐
derselskabets datterselskaber. Dette kunne eksempelvis være
tilfældet, hvor moderselskabet har stiftet et mellemliggende
holdingselskab, og hvor det er holdingselskabet, der forestår
opkøbet af det nye selskab.

Til nr. 8
Der foreslås en konsekvensændring, så bestemmelsen i

selskabsskattelovens § 32, stk. 8, tilpasses definitionen af
den nye kontrolbetingelse i selskabsskattelovens § 32, stk. 6,
jf. lovforslagets § 1, nr. 6. Det foreslås med henblik herpå,
at selskabsskattelovens § 32, stk. 8, 4. pkt., ændres, således

at der ikke henvises til det tidspunkt, hvor koncernen fik
kontrol over datterselskabet, men derimod til det tidspunkt,
hvor moderselskabet blev moderselskab for datterselskabet.

Selskabsskattelovens § 32, stk. 8, fastsætter reglerne for
opgørelse af gevinst og tab ved afståelse af aktiver og pas‐
siver, som datterselskabet havde erhvervet eller oparbejdet,
inden koncernen fik bestemmende indflydelse. Bestemmel‐
sens 4. pkt. fastsætter de nærmere regler for det maksimale
beløb, der kan beskattes som genvundne afskrivninger. Be‐
stemmelsen finder kun anvendelse, hvis fortjeneste og tab
på aktiverne og passiverne ikke i forvejen indgår i den dan‐
ske indkomstopgørelse.

Det følger af bestemmelsen, at genvundne afskrivninger
ikke kan overstige forskellen mellem de faktiske afskriv‐
ninger foretaget i indkomstår under CFC-beskatning og
det faktiske værditab siden det tidspunkt, hvor koncernen
fik bestemmende indflydelse. I opgørelsen medregnes der
kun foretagne afskrivninger i indkomstår med CFC-beskat‐
ning. For værditab medregnes der i opgørelsen kun det
værditab, der er fremkommet i perioden fra koncernen
fik bestemmende indflydelse, og indtil aktivet blev realise‐
ret. Beløbet er endvidere maksimeret til det værditab, der
er fremkommet i perioden fra det tidspunkt, hvor modersel‐
skabet blev moderselskab for datterselskabet og indtil det
tidspunkt, hvor aktivet blev realiseret.

Bestemmelsen skal sikre, at der ikke udløses genbeskat‐
ning af fiktive afskrivninger, der er beregnet til brug for fast‐
sættelsen af indgangsværdien. Dette skal ses i sammenhæng
med de regler, der gælder for fastsættelsen af skattemæssige
indgangsværdier på afskrivningsberettigede aktiver efter sel‐
skabsskattelovens § 4 A, stk. 2.

Bestemmelsen foreslås ændret, så den tilpasses den fore‐
slåede kontrolbetingelse i selskabsskattelovens § 32, stk. 6,
jf. lovforslagets § 1, nr. 6.

Til nr. 9
Der foreslås en nyaffattelse af bestemmelsen i selskabs‐

skattelovens § 32, stk. 10, vedrørende beskatning som følge
af indirekte afståelse ved nedbringelse af ejerandele i datter‐
selskabet.

Det foreslås, at når moderselskabet direkte eller indirek‐
te nedbringer sin ejerandel i datterselskabet, skal der ved
moderselskabets opgørelse af indkomsten i datterselskabet
medregnes den indkomst, som datterselskabet ville have
oppebåret, hvis det havde afstået samtlige aktiver og passi‐
ver, hvis afkast er omfattet af stk. 5, til handelsværdien på
samme tidspunkt, dog højst et beløb, der forholdsmæssigt
svarer til den nedbragte ejerandel. Har moderselskabet valgt,
at der ved indkomstopgørelsen efter stk. 7 alene skal ske
medregning af CFC-indkomsten, jf. stk. 15, medregnes ale‐
ne den hertil svarende del af indkomsten. På samme måde
medregnes skattemæssige hensættelser i datterselskabet. Det
foreslås endvidere, at beskatning efter de nævnte bestem‐
melser ikke sker, hvis moderselskabet fortsat er modersel‐
skab for datterselskabet, men at der dog sker en forholds‐
mæssig beskatning, i det omfang moderselskabets ejerandel
nedbringes. Der skal efter forslaget ikke ske beskatning som
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følge af indirekte afståelse, hvis ejerandelene direkte eller
indirekte overdrages til en nærtstående, som omfattes af
ligningslovens § 16 H, eller til et sambeskattet selskab, jf. §
31. Den nærtstående eller det sambeskattede selskab indtræ‐
der i moderselskabets anskaffelsessummer og -tidspunkter
efter stk. 8. Det foreslås endelig, at der også i disse tilfælde
sker en forholdsmæssig beskatning, i det omfang ejerande‐
len nedbringes.

Efter den gældende bestemmelse i selskabsskattelovens §
32, stk. 10, udløses der beskatning som følge af indirekte
afståelse af datterselskabets aktiver og passiver, såfremt mo‐
derselskabet direkte eller indirekte nedbringer sin ejerandel i
datterselskabet.

Ved en nedbringelse af ejerandelen forstås salg af aktierne
i datterselskabet, men det omfatter også, hvor moderselska‐
bets faktiske ejerandel nedbringes af andre årsager. Dette
kunne eksempelvis være ved en kapitalforhøjelse i dattersel‐
skabet, hvor indskuddet foretages af tredjemand.

Hvis moderselskabet nedbringer sin ejerandel i dattersel‐
skabet, skal samtlige datterselskabets aktiver og passiver
omfattet af kursgevinstloven og aktieavancebeskatningslo‐
ven anses for afstået til handelsværdien på tidspunktet, hvor
ejerandelen nedbringes. Den skattepligtige indkomst, som
opgøres ved den indirekte afståelse, indgår i CFC-indkom‐
sten. Den skattepligtige indkomst ved den indirekte afståelse
kan højst udgøre et beløb, der forholdsmæssigt svarer til den
nedbragte ejerandel.

Beskatning ved indirekte afståelse af datterselskabets akti‐
ver og passiver medregnes efter den gældende bestemmelse
i selskabsskattelovens § 32, stk. 10, 1. pkt., ligeledes ved
vurderingen af, om CFC-beskatning udløses som følge af, at
datterselskabet opfylder indkomstbetingelsen i selskabsskat‐
telovens § 32, stk. 1, nr. 1.

Ved opgørelsen medregnes tillige gevinster på skattemæs‐
sige hensættelser i datterselskabet.

For at undgå dobbeltbeskatning, når der udløses beskat‐
ning ved indirekte afståelse af datterselskabets aktiver og
passiver, kan indkomst fra næringsaktier, som moderselska‐
bet skal medregne i henhold til aktieavancebeskatningslo‐
vens § 17, efter den gældende bestemmelse i selskabsskat‐
telovens § 32, stk. 10, 3. pkt., fradrages i afståelsesbeskat‐
ningsindkomsten. Fradraget er maksimeret til den indkomst,
der opgøres som følge af afståelsesbeskatningen.

Bestemmelsen om beskatning ved indirekte afståelse fin‐
der ikke anvendelse, hvis moderselskabet fortsat er moder‐
selskab for datterselskabet. Denne undtagelse sikrer, at kon‐
cerninterne omstruktureringer under moderselskabet som
udgangspunkt ikke udløser beskatning ved indirekte afståel‐
se af datterselskabets aktiver og passiver. Der sker dog en
forholdsmæssig beskatning, såfremt moderselskabets ejeran‐
del nedbringes i denne sammenhæng.

Bestemmelsen finder heller ikke anvendelse, hvis aktierne
overdrages til en nærtstående, der er omfattet af CFC-regler‐
ne for personer i ligningslovens § 16 H, eller overdragelsen
sker til et selskab, der er nationalt sambeskattet med mo‐
derselskabet, jf. selskabsskattelovens § 31. Beskatning ved

indirekte afståelse af datterselskabets aktiver og passiver
udløses dermed ikke, når aktierne overdrages til de nævnte
personer eller selskaber, hvis aktierne fortsat skal medregnes
i vurderingen af, om koncernen har bestemmende indflydel‐
se i datterselskabet, jf. den omfattede personkreds i den gæl‐
dende bestemmelse i selskabsskattelovens § 32, stk. 6. Der
sker dog en forholdsmæssig beskatning, hvis ejerandelen
samlet set nedbringes.

Hvis aktierne overdrages til en nærtstående omfattet af
ligningslovens § 16 H eller et sambeskattet selskab omfattet
af selskabsskattelovens § 31, vil den nærtstående eller det
sambeskattede selskab succedere i moderselskabets anskaf‐
felsessummer og -tidspunkter efter den gældende bestem‐
melse i selskabsskattelovens § 32, stk. 8, 6. pkt.

Det foreslås i stk. 10, 1. pkt., at der udløses beskatning ved
indirekte afståelse af datterselskabets aktiver og passiver,
såfremt moderselskabet direkte eller indirekte nedbringer sin
ejerandel i datterselskabet, og at beskatningen maksimeres
til et beløb, der forholdsmæssigt svarer til den nedsatte ejer‐
andel. Dette svarer til den gældende regel.

Det foreslås imidlertid, at afståelsesbeskatningens omfang
udvides, således at det fremover omfatter samtlige aktiver,
der omfattes af den foreslåede bestemmelse i selskabsskat‐
telovens § 32, stk. 5, hvor den udtømmende liste over
CFC-indkomst er indsat. Afståelsesbeskatningen vil herefter
ikke kun være begrænset til aktiver og passiver omfattet
af aktieavancebeskatningsloven og kursgevinstloven. Dette
indebærer blandt andet, at immaterielle aktiver fremover
bliver omfattet. Den foreslåede udvidelse vil skulle sikre, at
en nedbringelse af ejerandele i datterselskabet udløser afstå‐
elsesbeskatning af samtlige CFC-aktiver. Det vurderes, at de
gældende regler ikke udgør et effektivt værn, når det kun er
aktiver og passiver omfattet af aktieavancebeskatningsloven
og kursgevinstloven, der medregnes i beskatningen ved indi‐
rekte afståelse af datterselskabets aktiver og passiver.

Beskatning ved indirekte afståelse af datterselskabets akti‐
ver og passiver medregnes efter den gældende bestemmelse
i selskabsskattelovens § 32, stk. 10, 1. pkt., ligeledes ved
vurderingen af, om CFC-beskatning udløses som følge af, at
datterselskabet opfylder indkomstbetingelsen i selskabsskat‐
telovens § 32, stk. 1, nr. 1. Denne del af den gældende
bestemmelse foreslås flyttet til selskabsskattelovens § 32,
stk. 1. nr. 1, jf. lovforslagets § 1, nr. 2.

Det foreslås i stk. 10, 2. pkt., at der i tilfælde, hvor moder‐
selskabet har valgt, at der ved indkomstopgørelsen efter stk.
7 alene skal ske medregning af CFC-indkomsten, alene skal
medregnes den hertil svarende del af indkomsten.

Dette forslag skal ses i lyset af den i lovforslagets § 1,
nr. 11, foreslåede bestemmelse i selskabsskattelovens § 32,
stk. 15, hvorefter moderselskabet skal have mulighed for at
vælge, at det ikke er hele datterselskabets indkomst, men
derimod kun datterselskabets CFC-indkomst, der skal med‐
regnes ved moderselskabets indkomstopgørelse.

Hvis der efter den foreslåede bestemmelse i selskabsskat‐
telovens § 32, stk. 10, vil skulle ske beskatning ved indi‐
rekte afståelse af aktiver og passiver, følger det af bestem‐
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melsen i det foreslåede 1. pkt., at det kun er gevinst ved
afståelse af CFC-aktiver, der beskattes. Der vil imidlertid
kunne være tilfælde, hvor indkomst fra et eller flere imma‐
terielle aktiver i medfør af den foreslåede bestemmelse i sel‐
skabsskattelovens § 32, stk. 5, nr. 3, jf. lovforslagets § 1, nr.
6, kun delvist vil være CFC-indkomst. Det vil f.eks. kunne
skyldes, at det pågældende immaterielle aktiv er oparbejdet
dels af datterselskabet selv, dels af et koncernforbundet sel‐
skab i et andet land.

Det følger af den foreslåede bestemmelse, at der i sådanne
tilfælde kun vil skulle ske beskatning af en forholdsmæssig
andel af gevinsten ved afståelse, og at denne forholdsmæssi‐
ge andel vil skulle svare til den forholdsmæssige andel af
gevinsten, som ville skulle medregnes til CFC-indkomsten,
hvis datterselskabet selv havde afstået det immaterielle ak‐
tiv. Der henvises uddybende til bemærkningerne herom i
relation til fastlæggelsen af CFC-indkomsten fra immateriel‐
le aktiver i medfør af forslaget til selskabsskattelovens § 32,
stk. 5, nr. 3, jf. lovforslagets § 1, nr. 6.

Det foreslås i stk. 10, 3. pkt., at gevinster på skattemæs‐
sige hensættelser i datterselskabet fortsat skal medregnes i
beskatningen af den indirekte afståelse. Dette omfatter hen‐
sættelser til imødegåelse af tab på debitorer eller til imøde‐
gåelse af forsikringsforpligtelser.

Den gældende bestemmelse i selskabsskattelovens § 32,
stk. 10, 3. pkt., der indeholder en særlig lempelsesregel,
som finder anvendelse, hvis de afståede aktier, der udløser
beskatning, kvalificeres som skattepligtige næringsaktier,
jf. aktieavancebeskatningslovens § 17, videreføres ikke. Det
skyldes, at det foreslås, at lempelse for dobbeltbeskatning
fremover skal ske efter den foreslåede bestemmelse i sel‐
skabsskattelovens § 32, stk. 14, jf. lovforslagets § 1, nr. 11.

Det foreslås i stk. 10, 4. pkt., at der fortsat ikke skal ske
beskatning ved indirekte afståelse af datterselskabets aktiver
og passiver, såfremt moderselskabet fortsat er moderselskab
for datterselskabet og derved også fortsat vil være omfattet
af CFC-reglerne. Efter det foreslåede stk. 10, 5. pkt., vil der
dog fortsat skulle ske en forholdsmæssig beskatning, i det
omfang moderselskabets faktiske ejerandel nedbringes.

Det foreslås i stk. 10, 6. og 7. pkt., at bestemmelserne i
1. og 2. pkt. ikke skal finde anvendelse, hvis aktierne over‐
drages til en nærtstående, der er omfattet af CFC-reglerne
for personer i ligningslovens § 16 H, eller overdragelsen
sker til et selskab, der er nationalt sambeskattet med moder‐
selskabet, jf. selskabsskattelovens § 31, ligesom den nært‐
stående eller det sambeskattede selskab fortsat vil indtræde
i moderselskabets anskaffelsessummer og -tidspunkter. De
foreslåede bestemmelser skal ses i lyset af, at de overdragne
aktier i de pågældende tilfælde fortsat skal medregnes i
vurderingen af, om moderselskabet er moderselskab til dat‐
terselskabet, jf. den omfattede personkreds i bestemmelsen i
selskabsskattelovens § 32, stk. 6.

Der vil dog efter forslaget til stk. 10, 8. pkt., i alle tilfælde
ske en forholdsmæssig beskatning, når den faktiske ejeran‐
del nedbringes. Selv om ejerandelene fortsat medregnes til
vurderingen af, om der er tale om et moderselskab efter

CFC-reglerne, fører en faktisk nedbringelse af ejerandele
til afståelsesbeskatning. Dette begrundes med, at en faktisk
nedbringelse af ejerandelene fører til, at moderselskabet i
den almindelige CFC-beskatning fremover ville skulle med‐
regne en mindre andel af CFC-selskabets indkomst.

Til nr. 10
Der foreslås en konsekvensændring, så bestemmelsen i

selskabsskattelovens § 32, stk. 13, 4. pkt., tilpasses defini‐
tionen af den nye kontrolbetingelse i selskabsskattelovens
§ 32, stk. 6, jf. lovforslagets § 1, nr. 6. Det foreslås med
henblik herpå, at selskabsskattelovens § 32, stk. 13, 4. pkt.,
ændres, således at der ikke henvises til den periode, hvor
koncernen har haft kontrol over datterselskabet, men deri‐
mod til den periode, hvor moderselskabet har været moder‐
selskab for datterselskabet.

Et dansk moderselskab kan efter selskabsskattelovens §
32, stk. 13, i nogle situationer få modregnet eller tilbage‐
betalt CFC-skat, således at beskatningen af indkomsten i
CFC-selskabet over hele perioden ikke overstiger den skat,
som CFC-selskabet ville have betalt, hvis CFC-selskabet var
skattemæssigt hjemmehørende i Danmark.

Bestemmelsen har til hensigt at sikre, at der ikke udløses
dobbeltbeskatning, når en given indkomst ikke kommer til
beskatning på samme tidspunkt efter henholdsvis danske
regler og reglerne i det land, hvor CFC-selskabet er skatte‐
mæssigt hjemmehørende. Dette kan eksempelvis være, hvis
CFC-selskabet i en periode nyder fordelen af gunstige skat‐
temæssige hensættelser i etableringslandet, hvilket så efter‐
følgende kommer til beskatning i en senere periode. I dette
tilfælde, vil moderselskabet alene have fået kreditlempelse
for CFC-selskabets faktisk betalte skat i den gunstige perio‐
de.

Det er efter gældende regler en betingelse, at koncernen
i hele perioden har haft bestemmende indflydelse i CFC-sel‐
skabet. Bestemmelsen foreslås alene ændret, så betingelsen
tilpasses den foreslåede kontrolbetingelse i selskabsskattelo‐
vens § 32, stk. 6, jf. lovforslagets § 1, nr. 6.

Til nr. 11
Det foreslås i et nyt stykke i selskabsskattelovens § 32,

stk. 14, at hvis moderselskabet modtager skattepligtige ud‐
bytter fra datterselskabet eller er skattepligtig af aktieavance
ved afståelse af ejerandele i datterselskabet, kan indkomst,
der er medregnet i moderselskabets indkomstopgørelse efter
selskabsskattelovens § 32, modregnes i det skattepligtige
udbytte henholdsvis den skattepligtige aktieavance. Dette
gælder dog ikke, i det omfang der er sket modregning eller
udbetaling efter stk. 13. Har moderselskabet valgt, at der
ved indkomstopgørelsen efter stk. 7 alene skal ske medreg‐
ning af CFC-indkomsten, jf. stk. 15, kan modregning efter 1.
pkt. alene ske i den hertil svarende del af det skattepligtige
udbytte henholdsvis den skattepligtige aktieavance.

Den foreslåede bestemmelse vil indføre en ny lempelses‐
adgang, som skal imødegå utilsigtet dobbeltbeskatning af
moderselskabet.

Implementeringen af skatteundgåelsesdirektivet medfører
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en række generelle ændringer i de danske skatteregler, som
vil have indirekte indflydelse på CFC-reglerne. Her kan
nævnes udvidelsen af den hidtidige danske kontrolbetingel‐
se, som vil indebære, at omfanget af datterselskaber, der
bliver omfattet af regelsættet, udvides. Et datterselskab har
tidligere kun kunnet blive omfattet, hvis koncernen havde
bestemmende indflydelse, hvilket i praksis kræver indflydel‐
se over mere end halvdelen af stemmerettighederne. Denne
kontrolbetingelse foreslås udvidet til også at omfatte datter‐
selskaber, hvor moderselskabet direkte eller indirekte ejer
mere end halvdelen af kapitalen, eller hvis moderselskabet
direkte eller indirekte har krav på mere end halvdelen af
datterselskabets overskud, jf. den i lovforslagets § 1, nr. 6,
foreslåede bestemmelse i selskabsskattelovens § 32, stk. 6.

Udvidelsen af kontrolbetingelsens rækkevidde vil indebæ‐
re en afledt risiko for dobbeltbeskatning i de tilfælde, hvor
aktierne i datterselskabet ikke er skattefrie efter danske reg‐
ler.

Efter gældende ret er der ikke nævneværdig risiko for
dobbeltbeskatning i denne sammenhæng, da det er en forud‐
sætning for CFC-beskatning, at koncernen har bestemmende
indflydelse, hvilket medfører, at aktierne som hovedregel er
skattefrie koncernselskabsaktier, jf. aktieavancebeskatnings‐
lovens § 4 B.

Der kan fremover være datterselskaber, som omfattes af
CFC-reglerne, men hvor aktierne ikke opfylder betingelser‐
ne for at være skattefrie koncernselskabsaktier.

For disse datterselskaber kan det ske, at aktierne ligeledes
ikke opfylder betingelserne for skattefrihed som dattersel‐
skabsaktier efter aktieavancebeskatningslovens § 4 A. Dette
kan være tilfældet, hvis datterselskabet er beliggende i et
land, hvor den kompetente myndighed ikke udveksler oplys‐
ninger om skattesager med Danmark. Det kan endvidere
være tilfældet, hvis selskabet efter lokal lovgivning ikke
anses for selskabsskattepligtigt, eller hvis selskabet er skat‐
tefritaget.

Med den udvidede kontrolbetingelse opstår der derfor risi‐
ko for dobbeltbeskatning. Dette vil især være tilfældet, hvis
moderselskabet sælger sine skattepligtige datterselskabsakti‐
er, hvorved nedbringelsen af ejerandelen samtidig udløser
beskatning som følge af indirekte afståelse af datterselska‐
bets aktiver og passiver efter selskabsskattelovens § 32, stk.
10.

Eksempel:
Et dansk moderselskab ejer en del af aktiekapitalen i et

datterselskab beliggende i land-X, som ikke har et skattesy‐
stem for selskaber. Moderselskabets ejerandel giver ret til
40 pct. af stemmerettighederne og ret til at modtage 80
pct. af datterselskabets overskud. Aktierne opfylder ikke
betingelserne for at være skattefrie koncernselskabsaktier ef‐
ter aktieavancebeskatningslovens § 4 B, da koncernen ikke
har bestemmende indflydelse. Aktierne opfylder heller ikke
betingelserne for at være skattefrie datterselskabsaktier efter
aktieavancebeskatningslovens § 4 A, da land-X ikke har et
skattesystem for selskaber.

Datterselskabet omfattes dog af CFC-reglerne, da moder‐
selskabet har ret til at modtage 80 pct. af datterselskabets
overskud.

Hvis moderselskabet nedbringer sin ejerandel ved salg af
datterselskabsaktier, vil selve salget udløse en skattepligtig
avance i moderselskabet. Da moderselskabet direkte ned‐
bringer sin ejerandel i datterselskabet, udløser dette beskat‐
ning ved indirekte afståelse af datterselskabets aktiver og
passiver, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 10.

Moderselskabet beskattes således både af avancen ved sel‐
ve salget af datterselskabsaktierne og den latente avance, der
påhviler datterselskabets aktiver og passiver, der forholds‐
mæssigt svarer til moderselskabets nedbragte ejerandel.

Samme problemstilling gør sig gældende ved udlodning
af skattepligtigt udbytte fra et datterselskab, da både ud‐
byttet og den opgjorte CFC-indkomst beskattes i modersel‐
skabet. Det kan også forekomme, at udbytte fra koncer‐
nselskabsaktier er skattepligtigt for moderselskabet, hvis
koncernselskabet har haft fradrag for udlodningen. I dette
tilfælde er der ligeledes behov for lempelse, da der ved
moderselskabets indkomstopgørelse efter danske regler, jf.
den i lovforslagets § 1, nr. 6, foreslåede bestemmelse i sel‐
skabsskattelovens § 32, stk. 7, ikke vil være et tilsvarende
fradrag for udlodningen.

Dette er baggrunden for, at der i stk. 14, 1. pkt., fore‐
slås indsat en lempelsesadgang, der imødegår risikoen for
dobbeltbeskatning i forbindelse med skattepligtige dattersel‐
skabsaktier og koncernselskabsaktier.

Efter forslaget skal CFC-indkomst, der beregnes efter sel‐
skabsskattelovens § 32, kunne modregnes i skattepligtigt ud‐
bytte henholdsvis skattepligtige avancer hidrørende fra dat‐
terselskabsaktierne eller koncernselskabsaktierne. I moder‐
selskabets indkomstopgørelse nedbringes det skattepligtige
aktieudbytte henholdsvis den skattepligtige aktieavance med
den opgjorte CFC-indkomst for indkomståret og tidligere
indkomstår. CFC-indkomst fra indkomståret eller tidligere
indkomstår til brug for modregning opbruges, i det omfang
det modregnes i skattepligtigt udbytte henholdsvis skatte‐
pligtige avancer. Hvis tidligere CFC-indkomst er modregnet
i en udbytteudlodning, kan den samme CFC-indkomst ikke
modregnes i en senere aktieavance.

Eksempel:
Datterselskabet i land-X er omfattet af CFC-reglerne. Mo‐

derselskabet har medregnet CFC-indkomst i indkomstopgø‐
relsen i år 1 for 50 mio. kr. og i år 2 for 40 mio. kr. I
år 3 frasælges en del af datterselskabet, hvorved ejerande‐
len nedbringes. Moderselskabet har ikke tidligere nedbragt
ejerandele eller modtaget udbytte fra datterselskabet. Frasal‐
get udløser en beskatning ved indirekte afståelse af datter‐
selskabets aktiver og passiver på 100 mio. kr. Moderselska‐
bet beregner en skattepligtig avance ved salg af aktierne
i CFC-selskabet på 200 mio. kr. Efter bestemmelsen kan
den udløste CFC-indkomst modregnes i den skattepligtige
avance ved salget. Moderselskabet skal herefter medtage
en skattepligtig avance ved salget af aktierne på 10 mio.
kr. (200-50-40-100). Moderselskabet har herefter i relation
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til det pågældende datterselskab medregnet en samlet skatte‐
pligtig indkomst i år 1-3 på 200 mio. kr. i form af CFC-ind‐
komst og aktieavancer. Moderselskabet har udtømt modreg‐
ning af CFC-indkomst fra tidligere indkomstår.

Modregningsadgangen kan efter forslaget til stk. 14, 2.
pkt., dog ikke anvendes, hvis der er sket refusion af CFC-
beskatning i moderselskabet efter selskabsskatteloven § 32,
stk. 13. Denne refusion vedrører tilbagebetaling af tidligere
betalt CFC-skat, hvilket kan blive relevant, hvis CFC-be‐
skatningen under særlige omstændigheder ender med at bli‐
ve højere, end hvis datterselskabet skulle have været beskat‐
tet efter danske regler. Der kan således ikke modregnes en
CFC-indkomst, som moderselskabet har modtaget refusion
for.

Lempelsesadgangen foreslås gennemført, da det ikke er
hensigten med CFC-reglerne, at de pågældende indkomster
skal dobbeltbeskattes i moderselskabet. Den foreslåede lem‐
pelsesbestemmelse svarer til principperne i skatteundgåel‐
sesdirektivets artikel 8, nr. 5 og 6.

Det foreslås i stk. 14, 3. pkt., at der i tilfælde, hvor moder‐
selskabet har valgt, at der ved indkomstopgørelsen efter stk.
7 alene skal ske medregning af CFC-indkomsten, alene skal
ske modregning efter 1. pkt. i den hertil svarende del af de
skattepligtige udbytter eller avancer.

Dette forslag skal ses i lyset af den foreslåede bestem‐
melse i selskabsskattelovens § 32, stk. 15, hvorefter moder‐
selskabet skal have mulighed for at vælge, at det ikke er
hele datterselskabets indkomst, men derimod kun dattersel‐
skabets CFC-indkomst, der skal medregnes ved modersel‐
skabets indkomstopgørelse. Når kun en del af datterselska‐
bets indkomst beskattes efter CFC-reglerne, bør modregning
kun ske i en tilsvarende del af de skattepligtige udbytter
eller avancer. Er det f.eks. kun halvdelen af datterselskabets
indkomst opgjort efter danske regler, der er CFC-indkomst
og medregnes ved moderselskabets indkomstopgørelse, vil
den medregnede CFC-indkomst efter forslaget således kun
kunne modregnes i halvdelen af de samlede skattepligtige
udbytter og avancer.

Det foreslås i selskabsskattelovens § 32, stk. 15, at mo‐
derselskabet kan vælge alene at medregne datterselskabets
CFC-indkomst ved indkomstopgørelsen efter stk. 7. Datter‐
selskabets fremførte og overførte underskud medregnes for‐
holdsmæssigt svarende til den andel, som datterselskabets
CFC-indkomst udgør af datterselskabets samlede indkomst
i det pågældende indkomstår. Den resterende del af under‐
skuddet kan ikke medregnes eller fremføres.

Efter forslagets 1. pkt. kan moderselskabet i en koncern
vælge, at det alene er datterselskabets CFC-indkomst, der
skal medregnes ved indkomstopgørelsen efter stk. 7. Dette
skal ses i sammenhæng med selskabsskattelovens § 32, stk.
7, hvorefter udgangspunktet er, at det er hele datterselska‐
bets indkomst, der skal medregnes i moderselskabets ind‐
komstopgørelse.

Der er alene tale om en valgmulighed, hvilket skyldes,
at det kan være forbundet med administrative byrder for mo‐
derselskabet at begrænse beskatningen til datterselskabets

CFC-indkomst, f.eks. hvis moderselskabets CFC-dattersel‐
skaber i forvejen er omfattet af dansk beskatning.

Moderselskabet kan således vælge, at det alene er CFC-
indkomsten, der skal medregnes til indkomstopgørelsen ef‐
ter selskabsskattelovens § 32, stk. 7.

Dette indebærer, at moderselskabet ved indkomstopgø‐
relsen skal medregne den del af datterselskabets CFC-ind‐
komst opgjort efter danske regler, der svarer til modersel‐
skabets gennemsnitlige direkte eller indirekte indflydelse i
datterselskabet, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 6, 1. pkt.,
som moderselskabet har været i besiddelse af i indkomst‐
året.

Der tages således udgangspunkt i, at moderselskabet fort‐
sat skal medregne indkomsten baseret på moderselskabets
direkte eller indirekte indflydelse i datterselskabet efter be‐
stemmelsens stk. 7, men at der alene skal ske medregning
af datterselskabets CFC-indkomst. Har moderselskabet ek‐
sempelvis en indflydelse på 80 pct. af stemmerettighederne
i datterselskabet efter bestemmelsens stk. 6, skal modersel‐
skabet medregne 80 pct. af datterselskabets CFC-indkomst i
sin egen indkomstopgørelse.

Moderselskabet har fortsat adgang til nedslag for datter‐
selskabets danske og udenlandske skatter efter ligningslo‐
vens § 33, stk. 1 og 7, jf. selskabsskattelovens § 32, stk.
11. Der gives dog alene nedslag for den skat, der kan henfø‐
res til CFC-indkomsten, og således ikke den del af skatten,
der kan henføres til den del af datterselskabets indkomst, der
ikke medregnes i moderselskabet.

Efter forslagets 2. pkt. medregnes datterselskabets frem‐
førte og overførte underskud forholdsmæssigt svarende til
den andel, som datterselskabets CFC-indkomst udgør af dat‐
terselskabets samlede indkomst i det pågældende indkomst‐
år.

Idet alene CFC-indkomsten beskattes, foreslås det, at
frem- og overførte underskud skal medregnes forholdsmæs‐
sigt, således at der også i denne henseende sondres mellem
underskud, der udnyttes i CFC-indkomsten, og underskud,
der udnyttes i den øvrige indkomst.

Udnytter datterselskabet et fremført underskud i et ind‐
komstår, kan dette således ikke frit henføres til CFC-ind‐
komsten. Underskuddet skal derimod fordeles mellem CFC-
indkomsten og den øvrige indkomst.

Efter forslagets 3. pkt. skal den resterende del af under‐
skuddet ikke kunne medregnes eller fremføres. Når et un‐
derskud henføres til den del af datterselskabets indkomst,
der ikke er CFC-indkomst efter 2. pkt., skal denne del
af underskuddet således ikke kunne modregnes i CFC-ind‐
komsten eller fremføres til modregning i efterfølgende ind‐
komstår.

Af forslagets 4. pkt. følger det, at indkomsten efter det
foreslåede stk. 15 ikke kan overstige moderselskabets andel
af datterselskabets samlede skattepligtige indkomst.

Det vil kunne forekomme, at et datterselskab har posi‐
tiv CFC-indkomst, mens den øvrige indkomst, der indgår
i datterselskabets samlede skattepligtige indkomst, er nega‐
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tiv. I sådanne tilfælde vil CFC-indkomsten i datterselskabet
være højere end datterselskabets samlede skattepligtige ind‐
komst. Det ville være i strid med formålet bag bestemmel‐
sen i selskabsskattelovens § 32, stk. 15, såfremt et moder‐
selskab i disse tilfælde ville skulle medregne en indkomst
i datterselskabet, som overstiger datterselskabets samlede
skattepligtige indkomst.

Det foreslås derfor, at indkomsten, som moderselskabet
vil skulle medregne efter det foreslåede stykke, ikke kan
overstige moderselskabets andel af datterselskabets samlede
skattepligtige indkomst.

Det foreslås i selskabsskattelovens § 32, stk. 16, at moder‐
selskabet senest i forbindelse med afgivelse af oplysninger
til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens §
2 for det første indkomstår, hvor moderselskabet skal med‐
regne et datterselskabs indkomst efter stk. 1, skal vælge,
om der ved indkomstopgørelsen efter stk. 7 alene skal ske
medregning af CFC-indkomsten, jf. stk. 15. Valget, der er
bindende i 5 indkomstår, gælder for alle moderselskabets
datterselskaber, jf. stk. 6. Hvis valget ikke angives, eller
oplysningerne efter skattekontrollovens § 2 ikke afgives ret‐
tidigt, anses moderselskabet for at have valgt medregning
af datterselskabets samlede indkomst. Indgår moderselska‐
bet i en sambeskatning, er det ultimative moderselskabs
valg i bindingsperioden bindende for samtlige danske mo‐
derselskaber i sambeskatningen. Moderselskabet skal ved
udløbet af bindingsperioden på ny vælge, om der alene skal
ske medregning af CFC-indkomsten, jf. stk. 15, for en ny
bindingsperiode på 5 indkomstår. Ændrer moderselskabet
medregningsmetode, kan datterselskabets underskud fra tid‐
ligere indkomstår ikke fremføres.

Af forslagets 1. pkt. følger, at moderselskabet senest i
forbindelse med afgivelse af oplysninger til told- og skat‐
teforvaltningen efter skattekontrollovens § 2 for det første
indkomstår, hvor moderselskabet skal medregne et dattersel‐
skabs indkomst efter stk. 1, vil skulle vælge, om der ved
indkomstopgørelsen efter stk. 7 alene skal ske medregning
af CFC-indkomsten, jf. stk. 15.

Efter forslagets 2. pkt. er valget om medregning af enten
datterselskabets samlede indkomst eller alene CFC-indkom‐
sten bindende i 5 indkomstår.

Det følger endvidere af forslagets 2. pkt., at valget vil gæl‐
de for alle moderselskabets datterselskaber, jf. bestemmel‐
sen i selskabsskattelovens stk. 6, således som denne foreslås
affattet ved lovforslagets § 1, nr. 6.

Bindingsperioden og det bindende valg for samtlige dat‐
terselskaber skal samlet hindre spekulation i valget både fra
år til år og for selskab til selskab.

Af forslagets 3. pkt. følger, at hvis valget ikke angives, el‐
ler oplysningerne efter skattekontrollovens § 2 ikke afgives
rettidigt, anses moderselskabet for at have valgt medregning
af datterselskabets samlede indkomst. Fristen for rettidig
indgivelse af oplysninger følger af skattekontrollovens §§
12 og 13. Hvis moderselskabet ikke aktivt har foretaget et
valg, vil der altså skulle ske medregning efter hovedreglen i
stk. 7.

I forslagets 4. pkt. bestemmes det, hvilket moderselskab i
en sambeskatning der skal træffe valget, og som valget der‐
efter er bindende for. Dette skal ses i sammenhæng med, at
der godt kan være flere moderselskaber efter CFC-reglerne,
jf. stk. 6, i en dansk sambeskatning. I et sådant tilfælde vil
valget skulle foretages af det ultimative moderselskab, og
dette valg vil herefter være bindende for samtlige danske
moderselskaber i sambeskatningen.

Ved tilkøb af et selskab, som derefter indgår i den dan‐
ske sambeskatning, vil det ultimative moderselskabsvalg
og bindingsperioden gælde for det tilkøbte selskab fra det
tidspunkt, hvor det tilkøbte selskab indgår i sambeskatnin‐
gen. Det er uden betydning, om det tilkøbte selskab udgår
af en anden sambeskatning, hvor et andet valg var gælden‐
de. Modsat vil et frasolgt selskab blive omfattet af et eventu‐
elt valg i den tilkøbende sambeskatningskreds, som selska‐
bet indtræder i.

Bliver det ultimative moderselskab opkøbt af et andet
selskab, vil det købende selskab blive det nye ultimative
moderselskab. Har det købende selskab i forvejen foretaget
et valg efter bestemmelsen, vil dette valg gælde for hele
den nye sambeskatningskreds. Er det købende selskab ikke
bundet af et valg efter bestemmelsen, overtages valget og
bindingsperioden fra det hidtidige ultimative moderselskab.

Efter forslagets 5. pkt. vil moderselskabet ved udløbet af
bindingsperioden på ny skulle vælge, om der alene skal
ske medregning af CFC-indkomsten for en ny bindingsperi‐
ode på 5 indkomstår. Også ved udløbet af en given 5 års
bindingsperiode vil moderselskabet blive anset for at have
valgt medregning af hele datterselskabets indkomst efter
hovedreglen i stk. 7, medmindre der træffes et aktivt valg
om, at moderselskabet vil anvende den alternative metode,
hvorefter der kun sker medregning af CFC-indkomsten.

Efter forslagets 6. pkt. vil et datterselskabs underskud
fra tidligere indkomstår ikke kunne fremføres efter CFC-
reglerne, hvis moderselskabet har ændret medregningsmeto‐
de. Når moderselskabet skifter mellem at medregne datter‐
selskabets samlede indkomst og datterselskabets CFC-ind‐
komst, vil det altså indebære, at retten til fremførsel af
tidligere års underskud i CFC-selskabet fortabes.

Denne begrænsning i adgangen til underskudsfremførsel
vurderes at være nødvendig for at undgå, at underskud i
andre aktiviteter vil kunne fremføres til fradrag i dattersel‐
skabets CFC-indkomst.

Det foreslås i selskabsskattelovens § 32, stk. 17, at når
et selskab bliver moderselskab for et datterselskab som
følge af direkte eller indirekte erhvervelse af ejerandele i
datterselskabet fra en ikketilknyttet person, jf. stk. 6, skal
indkomst fra datterselskabets eksisterende immaterielle akti‐
ver ikke medregnes til selskabets CFC-indkomst efter § 32,
stk. 5, nr. 3. Ved eksisterende immaterielle aktiver forstås
de immaterielle aktiver, som datterselskabet ejer på det tids‐
punkt, hvor moderselskabet bliver moderselskab for datter‐
selskabet.

Den foreslåede bestemmelse vedrører tilfælde, hvor mo‐
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derselskabet indirekte bliver ejer af immaterielle aktiver
som følge af opkøb af selskaber fra uafhængige parter.

Efter forslagets 1. pkt. vil indkomst fra et datterselskabs
immaterielle aktiver ikke skulle medregnes til CFC-indkom‐
sten efter selskabsskattelovens § 32, stk. 5, når betingelserne
herfor er opfyldt. Ved indkomst fra immaterielle aktiver
forstås både royalties og anden indkomst fra immaterielle
aktiver.

Den foreslåede undtagelse omfatter den situation, hvor
et dansk moderselskab direkte eller indirekte, f.eks. via et
mellemliggende holdingselskab, opkøber et andet selskab,
og hvor det opkøbte selskab på opkøbstidspunktet ejer im‐
materielle aktiver.

Det er en betingelse, at det opkøbte selskab erhverves
fra en ikketilknyttet person, dvs. en uafhængig part. Ved
ikketilknyttet person vil skulle forstås en fysisk eller juridisk
person, der ikke er omfattet af definitionen af tilknyttede
personer i den foreslåede bestemmelse i selskabsskattelo‐
vens § 32, stk. 6, jf. lovforslagets § 1, nr. 6.

Efter forslaget vil det opkøbte selskabs afkast fra imma‐
terielle aktiver, som det opkøbte selskab besidder på opkøb‐
stidspunktet, være helt undtaget fra beskatning som CFC-
indkomst. Dette gælder tilsvarende for det opkøbte selskabs
datterselskaber.

I forslaget 2. pkt. præciseres det, at de immaterielle akti‐
ver, der vil være omfattet af bestemmelsen, er de immateri‐
elle aktiver, som datterselskabet ejer på det tidspunkt, hvor
moderselskabet bliver moderselskab for datterselskabet.

Dette vil indebære, at hvis datterselskabets immaterielle
aktiver efterfølgende overdrages til et koncernforbundet sel‐
skab i et andet land, vil det købende selskabs afkast fra
aktiverne skulle anses for CFC-indkomst i medfør af den
foreslåede bestemmelse i selskabsskattelovens § 32, stk. 5,
nr. 3.

Forslaget har til hensigt at sikre, at danske koncerner ikke
utilsigtet stilles ringere i den internationale konkurrence i
opkøbssituationer. Forslaget medfører, at en dansk koncern,
der opkøber et selskab med værdifulde immaterielle aktiver,
som udgangspunkt ikke som følge af opkøbet vil blive be‐
skattet efter CFC-reglerne. I en sådan situation er der umid‐
delbart ikke sket en flytning af immaterielle aktiver, som
CFC-reglerne har til hensigt at værne imod.

Det foreslås i selskabsskattelovens § 32, stk. 18, at stk. 17
ikke skal finde anvendelse, når værdien af datterselskabets
CFC-aktiver på det tidspunkt, hvor moderselskabet bliver
moderselskab for datterselskabet, udgør mere end 50 pct. af
værdien af selskabets samlede aktiver. Ved CFC-aktiver for‐
stås aktiver, hvis afkast er omfattet af stk. 5. Skal kun en del
af afkastet af et immaterielt aktiv medregnes ved opgørelsen
af CFC-indkomsten efter stk. 5, nr. 3, 3.-5. pkt., medregnes
kun en forholdsmæssig del af aktivets værdi ved opgørel‐
sen af værdien af CFC-aktiverne. Opgørelsen foretages på
baggrund af de regnskabsmæssige værdier, dog medregnes
immaterielle aktiver til de handelsmæssige værdier. Aktiver,
hvis afkast er skattefrit, indgår ikke i opgørelsen. Uforren‐
tede fordringer på varedebitorer m.v. indgår ikke i opgørel‐

sen. Ved bedømmelsen efter 1. pkt. finder stk. 1, nr. 1, 2. og
3. pkt., tilsvarende anvendelse.

Efter forslaget skal anvendelsen af undtagelsen i stk. 17
være betinget af, at det opkøbte selskabs aktiver ikke for
mere end halvdelens vedkommende består af CFC-aktiver,
dvs. finansielle aktiver og immaterielle aktiver, hvis afkast
er omfattet af den foreslåede bestemmelse i selskabsskatte‐
lovens § 32, stk. 5. Dette gælder tilsvarende for det opkøbte
selskabs datterselskaber, idet vurderingen foretages af hvert
enkelt selskab, jf. dog bestemmelsens 6. pkt. Den foreslåe‐
de betingelse hindrer, at der skabes mulighed for at undgå
CFC-beskatning ved opkøb af selskaber i lande med lav
beskatning, der hovedsageligt ejer finansielle aktiver og im‐
materielle aktiver, som er blevet placeret i det pågældende
land netop af skattemæssige grunde, f.eks. for at opnå lav
beskatning af afkast fra immaterielle aktiver.

Efter forslagets 1. pkt. er anvendelsen af undtagelsen i
stk. 17 for opkøbte selskabers eksisterende immaterielle
aktiver betinget af en aktivtest. Aktivtesten indebærer, at
datterselskabets CFC-aktiver på opkøbstidspunktet ikke må
udgøre mere end 50 pct. af værdien af selskabets samlede
aktiver. Ved opkøbstidspunktet forstås det tidspunkt, hvor
moderselskabet blev moderselskab for datterselskabet, jf.
den foreslåede bestemmelse i selskabsskattelovens § 32, stk.
6, jf. lovforslagets § 1, nr. 6.

Betingelsen medfører, at den gunstige undtagelse for op‐
købssituationer i stk. 17 ikke finder anvendelse, når der er
tale om opkøb af et selskab, der i overvejende grad består af
CFC-aktiver.

Efter forslagets 2. pkt. skal CFC-aktiver forstås som de
aktiver, hvis afkast er omfattet af den foreslåede bestemmel‐
se i stk. 5. Dvs. finansielle og immaterielle aktiver.

Efter den foreslåede bestemmelse i selskabsskattelovens
§ 32, stk. 5, nr. 3, jf. lovforslagets § 1, nr. 6, sondres
der med hensyn til afkast af immaterielle aktiver efter, om
immaterielle aktiver har flyttet beskatningssted enten ved
overdragelse fra andre lande eller ved udviklingsaktiviteter
fra tilknyttede personer i andre lande. Denne sondring skal
ligeledes foretages ved vurderingen af, om det opkøbte sel‐
skabs aktiver er CFC-aktiver. Dette har bl.a. betydning ved
vurderingen af, om aktivbetingelsen er opfyldt, når det op‐
købte selskab ejer immaterielle aktiver, der er udviklet ved
aktiviteter udført af tilknyttede personer i andre lande. Ved
tilknyttede personer skal der i denne sammenhæng forstås
personer og selskaber m.v., der er tilknyttede personer i
forhold til det opkøbte selskab på det tidspunkt, hvor de
immaterielle aktiver er oparbejdet, dvs. forinden opkøbet.

Efter forslaget 3. pkt. skal der i tilfælde, hvor kun en del
af afkastet af et immaterielt aktiv vil skulle medregnes ved
opgørelsen af CFC-indkomsten efter stk. 5, nr. 3, 3.-5. pkt.,
også kun medregnes en forholdsmæssig del af værdien af
aktivet ved opgørelsen af værdien af CFC-aktiverne i det
opkøbte selskab.

Den foreslåede bestemmelse vil være relevant, hvis et
immaterielt aktiv er skabt gennem forskellige bidrag, som
vanskeligt kan opdeles, f.eks. hvis et færdigt immaterielt ak‐
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tiv består af et tilkøbt immaterielt aktiv, som datterselskabet
har videreudviklet både ved egen forsknings- og udviklings‐
virksomhed og ved at lade koncerninterne eller koncernek‐
sterne selskaber udføre kontraktforskning. Den foreslåede
bestemmelse vil medføre, at der ved opgørelsen af den del
af værdien, der kan henføres til det opkøbte selskabs CFC-
aktiver, i sådanne tilfælde kun vil skulle medregnes den del
af det pågældende aktivs værdi, der forholdsmæssigt svarer
til den del af aktivets afkast, der skal medregnes til CFC-
indkomsten efter stk. 5, nr. 3, 3.-5. pkt. Hele aktivets værdi
vil fortsat skulle indgå ved opgørelsen af værdien selskabets
samlede aktiver.

Efter forslagets 4. pkt. vil opgørelsen efter forslagets stk. 1
som udgangspunkt skulle foretages på baggrund af de regn‐
skabsmæssige værdier. Immaterielle aktiver vil dog skulle
medregnes til handelsværdien for at sikre en retvisende op‐
gørelse. Dette skyldes, at f.eks. egen oparbejdede immateri‐
elle aktiver som udgangspunkt ikke indregnes på balancen
med en regnskabsmæssig værdi.

Efter forslagets 5. pkt. vil aktiver, hvis afkast er skattefrit,
ikke skulle indgå i opgørelsen efter 1. pkt.

Det er en forudsætning, at alt afkast fra det pågælden‐
de aktiv er skattefrit. Dette vil eksempelvis være tilfældet
for koncernselskabsaktier og datterselskabsaktier omfattet af
aktieavancebeskatningslovens §§ 4 A og 4 B. Unoterede
porteføljeaktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens §
§ 4 C vil dog skulle medregnes i opgørelsen, da udbyttet
herfra er skattepligtigt, selv om avancer ved salg er skatte‐
frie.

Efter forslagets 6. pkt. vil uforrentede fordringer på vare‐
debitorer m.v. ikke skulle indgå i opgørelsen. Det er en
forudsætning, at der er tale om datterselskabets egne varede‐
bitorer m.v.

For 5. og 6. pkt. gælder, at de pågældende aktiver vil
skulle holdes helt uden for opgørelsen af aktivmassen.

Efter forslagets 7. pkt. vil transparensreglen i selskabs‐
skattelovens § 32, stk. 1, nr. 1, 2. og 3. pkt., jf. lovforslagets
§ 1, nr. 2, tilsvarende finde anvendelse ved bedømmelsen
efter 1. pkt.

Ved opgørelsen af CFC-aktiver vil således skulle gælde
samme regler som ved opgørelsen af CFC-indkomsten, hvis
datterselskabet har bestemmende indflydelse over andre sel‐
skaber, der er hjemmehørende i samme land som dattersel‐
skabet. Der ses dermed bort fra aktier i selskaber under
datterselskabets bestemmende indflydelse, og i stedet indgår
en forholdsmæssig del af det andet selskabs aktiver i opgø‐
relsen i henhold til den direkte og indirekte ejerandel i det
andet selskab.

Bestemmelserne i forslaget til selskabsskattelovens § 32,
stk. 18, 4.-7. pkt., om den opgørelse, som skal foretages
for at vurdere, om betingelsen er opfyldt, svarer, med de
nødvendige tilpasninger, til bestemmelserne i den gældende
bestemmelse i selskabsskattelovens § 32, stk. 1, nr. 2, 3.-6.
pkt., der indeholder reglerne om den aktivtest, der er en
betingelse for CFC-beskatning efter de gældende regler.

Til § 2
Det foreslås at ændre henvisningen i fondsbeskatningslo‐

vens § 3 A, stk. 3, således at der fremover henvises til kon‐
troldefinitionen i ligningslovens § 2, og ikke til kontroldefi‐
nitionen i selskabsskattelovens § 32, stk. 6.

Fondsbeskatningslovens § 3 A, stk. 1, fastsætter, at visse
indskydere i en udenlandsk fond eller trust, som er stiftet
eller oprettet i et land, hvor fonde eller truster beskattes væ‐
sentligt lavere end efter danske regler, skal svare en afgift på
20 pct. af indskud, der overstiger 10.000 kr. Efter § 3 A, stk.
3, anses indskud, der foretages af udenlandske selskaber og
foreninger m.v., som kontrolleres, jf. selskabsskattelovens §
32, stk. 6, af en afgiftspligtig omfattet af stk. 1, for foretaget
af den afgiftspligtige selv.

Efter den ved lovforslagets § 1, nr. 6, foreslåede affattelse
af selskabsskattelovens § 32, stk. 6, vil henvisningen til
denne bestemmelse ikke længere give mening.

Det foreslås derfor, at henvisningen til selskabsskattelo‐
vens § 32, stk. 6, erstattes af en henvisning til ligningslovens
§ 2. De to bestemmelser indeholder enslydende definitio‐
ner af, hvornår der foreligger bestemmende indflydelse og
kontrol. Der sker hermed ingen materiel ændring af anven‐
delsesområdet for den gældende bestemmelse i fondsbeskat‐
ningslovens § 3 A.

Til § 3
Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. januar

2021.
Det foreslås i stk. 2, at loven har virkning for indkomstår,

der påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere.
Det foreslås i stk. 3, at selskaber og foreninger m.v. under

visse betingelser kan opgøre en ny anskaffelsessum for dat‐
terselskabers immaterielle aktiver ved anvendelsen af CFC-
reglerne i selskabsskattelovens § 32. En ny anskaffelsessum
skal kun fastsættes for immaterielle aktiver, hvis afkast er
omfattet af forslaget til selskabsskattelovens § 32, stk. 5. I
tilfælde, hvor kun en del af afkastet af et immaterielt aktiv
skal medregnes ved opgørelsen af CFC-indkomsten efter
forslaget til selskabsskattelovens § 32, stk. 5, 3.-5. pkt., fore‐
slås det desuden, at der kun skal opgøres en anskaffelsessum
for en forholdsmæssig del af aktivet.

Immaterielle aktiver, der inddrages under dansk beskat‐
ning som følge af den direktivbestemte udvidelse af defini‐
tionen af CFC-indkomst (anden indkomst fra immaterielle
aktiver), sikres hermed et afskrivningsgrundlag, der fastsæt‐
tes til handelsværdien på det tidspunkt, hvor de foreslåede
regler får virkning.

Når anskaffelsessummen for de immaterielle aktiver an‐
sættes til handelsværdien, vil afskrivningsgrundlaget i et vist
omfang svare til det fremtidige afkast på det immaterielle
aktiv.

Afskrivningerne vil have betydning for opgørelsen af
datterselskabets CFC-indkomst og datterselskabets samlede
skattepligtige indkomst efter selskabsskattelovens § 32, stk.
4, hvilket er afgørende for, om datterselskabet er et CFC-sel‐
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skab. Den nyansatte anskaffelsessum og de dertilhørende af‐
skrivninger vil endvidere blive lagt til grund ved indkomst‐
opgørelsen i moderselskabet efter selskabsskattelovens § 32,
stk. 7-10. Det opgjorte afskrivningsgrundlag vil dog udeluk‐
kende blive anvendt ved anvendelsen af CFC-reglerne, og
det har dermed ikke betydning for datterselskabets egen
indkomstopgørelse. Endvidere vil det kun have betydning
for moderselskabets indkomstopgørelse, hvis moderselska‐
bet efter reglerne i selskabsskattelovens § 32 skal medregne
et positivt beløb i sin indkomst, idet et højere afskrivnings‐
grundlag og de dertilhørende afskrivninger vil have reduce‐
ret det beløb, der ellers ville have blevet medregnet i moder‐
selskabet.

To betingelser vil skulle være opfyldt, for at selskaberne
m.v. kan anvende den nye opgørelse. Den nye opgørelse
begrænses til de immaterielle aktiver, der som følge af den
udvidede definition af CFC-indkomsten bliver omfattet af
CFC-reglerne. Immaterielle aktiver, som allerede efter gæl‐
dende regler bliver CFC-beskattet, vil som følge af betingel‐
serne ikke få opskrevet den afskrivningsberettigede anskaf‐
felsessum.

Den første betingelse er, at det immaterielle aktiv ikke må
have givet afkast omfattet af selskabsskattelovens § 32, stk.
5, nr. 6, i de seneste 3 indkomstår forud for det indkomst‐
år, hvor de nye regler får virkning. Betingelsen sikrer, at
overgangsreglen kun vil finde anvendelse på immaterielle
aktiver, der ikke har været medregnet til CFC-indkomsten
ved anvendelse af de gældende CFC-regler i de seneste 3
indkomstår forinden det første indkomstår, der påbegyndes
den 1. januar 2021 eller senere.

Den anden betingelse vedrører situationen, hvor det im‐
materielle aktiv er erhvervet af datterselskabet fra et koncer‐
nforbundet selskab, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, eller
hvis det internt er overført til et fast driftssted eller et hoved‐
kontor, jf. selskabsskattelovens § 8, stk. 4. I disse tilfælde vil
det være en betingelse, at overdragelsen har udløst beskat‐
ning for overdrageren.

Når immaterielle aktivers afkast CFC-beskattes efter sel‐
skabsskattelovens § 32, stk. 5, nr. 3, kan der afskrives på
anskaffelsessummen ved opgørelsen af CFC-indkomsten, jf.
selskabsskattelovens § 32, stk. 5, nr. 6. Det foreslås at ind‐
sætte nærmere regler for, hvordan der afskrives på anskaffel‐
sessummen for de immaterielle aktiver, der omfattes af den
foreslåede overgangsregel i lovforslagets § 8, stk. 3.

Det foreslås, at anskaffelsessummen skal afskrives maksi‐
malt efter afskrivningslovens § 40, stk. 2, 1. pkt., således at
anskaffelsessummen afskrives med indtil 1/7 årligt.

Det foreslås endvidere, at der gives adgang til større af‐
skrivninger per indkomstår, hvis det immaterielle aktiv er
beskyttet ved anden lovgivning, f.eks. et patent, når den re‐

sterende beskyttelsesperiode er kortere end 7 år på det tids‐
punkt, hvor loven får virkning fra. I disse tilfælde kan der
afskrives med en sats, der svarer til, at anskaffelsessummen
afskrives med lige store årlige beløb over den resterende
beskyttelsesperiode.

Immaterielle aktiver omfattet af overgangsreglen i lovfor‐
slagets § 8, stk. 3, anses for afskrevet maksimalt fra og
med det første indkomstår, der påbegyndes den 1. januar
2021. Afskrivninger anses for foretaget, uanset om dattersel‐
skabet omfattes af selskabsskattelovens § 32 i de enkelte
indkomstår.

Det foreslås endelig, at afskrivninger på et immaterielt
aktiv dog maksimalt kan udgøre indkomsten fra samme
aktiv i det enkelte indkomstår. Afskrivninger, der ikke er
foretaget, fordi de ikke kan rummes inden for indkomsten
(før afskrivninger) fra aktivet, skal foretages i førstkommen‐
de indkomstår, hvor afskrivningerne kan rummes inden for
indkomsten fra det immaterielle aktiv. Er indkomsten fra
aktivet kun delvist CFC-indkomst efter forslaget til selska‐
bsskattelovens § 32, stk. 5, nr. 3, fordeles afskrivninger‐
ne forholdsmæssigt på CFC-indkomsten og den øvrige ind‐
komst. Dette kunne eksempelvis være tilfældet, hvor det im‐
materielle aktiv delvist er oparbejdet af datterselskabet selv,
og delvist oparbejdet ved aktiviteter udført af et koncernfor‐
bundet selskab i et andet land. Forslaget har til formål
at sikre, at afskrivninger på et immaterielt aktiv ikke for‐
tabes, i det omfang afskrivningerne overstiger indkomsten
fra samme aktiv i det enkelte indkomstår. Dette kan eksem‐
pelvis være tilfældet, hvor det immaterielle aktiv fortsat er
under udvikling og derfor endnu ikke indbringer indkomst. I
sådanne tilfælde vil de tvungne afskrivninger først skulle
foretages, når der kan henføres indkomst til det pågældende
immaterielle aktiv.

De foreslåede særlige regler for anvendelse af de pågæl‐
dende afskrivningsgrundlag skal blandt andet imødekomme
de situationer, hvor der ikke efter udenlandske regler kan
opgøres et afskrivningsgrundlag.

Formålet med overgangsreglen er, at de foreslåede CFC-
regler kun får virkning for immaterielle aktiver, der er gen‐
stand for en grænseoverskridende flytning efter reglernes
virkningstidspunkt. Det har betydning for eksempelvis im‐
materielle aktiver, der er flyttet ud af Danmark og exitbe‐
skattet efter gældende regler, idet indkomst fra aktiver om‐
fattet af overgangsreglen højst vil blive genstand for en
meget lempet beskatning efter de foreslåede CFC-regler.

Loven gælder hverken for Færøerne eller Grønland, fordi
de love, der foreslås ændret, ikke gælder for Færøerne eller
Grønland og ikke indeholder en hjemmel til at sætte lovene i
kraft for Færøerne eller Grønland.
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Bilag 1
RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/1164

af 12. juli 2016

om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte indvirker på det indre
markeds funktion

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 115,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg2),

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:
(1) De nuværende politiske prioriteter inden for international beskatning understreger behovet for at

sikre, at skatten betales der, hvor overskuddet genereres, og værdien skabes. Det er derfor særdeles
vigtigt at genoprette tilliden til retfærdigheden af skattesystemerne og sætte regeringerne i stand til
effektivt at udøve deres skattemæssige suverænitet. Disse nye politiske målsætninger er blevet omsat
til konkrete henstillinger om tiltag som led i Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings
(OECD᾽s) initiativ om bekæmpelse af udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud (BEPS-
initiativet). Det Europæiske Råd hilste dette arbejde velkommen i sine konklusioner fra møderne
den 13.-14. marts 2013 og den 19.-20. december 2013. I sin meddelelse af 17. juni 2015 fremlagde
Kommissionen som reaktion på behovet for en mere fair beskatning en handlingsplan for et fair og
effektivt system for selskabsbeskatning i Den Europæiske Union.

(2) De endelige rapporter om de 15 OECD-tiltag til bekæmpelse af BEPS blev offentliggjort den 5.
oktober 2015. Dette resultat blev hilst velkommen af Rådet i dets konklusioner af 8. december
2015. Rådets konklusioner understregede behovet for at finde fælles, men fleksible, løsninger på
EU-plan, som er i overensstemmelse med OECD᾽s konklusioner vedrørende BEPS. Endvidere støtte‐
de konklusionerne en effektiv og hurtig koordineret gennemførelse af tiltagene til bekæmpelse af
BEPS på EU-plan og fandt, at EU-direktiver, hvor det er hensigtsmæssigt, bør være det foretrukne
instrument til gennemførelse af OECD᾽s konklusioner vedrørende BEPS på EU-plan. Af hensyn til
et velfungerende indre marked er det afgørende, at medlemsstaterne som minimum opfylder deres
forpligtelser vedrørende BEPS, og at de mere generelt iværksætter tiltag til at bekæmpe metoder til
skatteundgåelse og sikre en fair og effektiv beskatning i Unionen på en tilstrækkelig sammenhængende
og koordineret måde. I et marked med stærkt integrerede økonomier er der behov for fælles strategiske
tilgange og koordinerede tiltag for at forbedre det indre markeds funktion og få maksimalt udbytte af
BEPS-initiativets positive virkninger. Desuden kan alene en fælles ramme forhindre en fragmentering
af markedet og bringe en ende på de nuværende mismatch og markedsforvridninger. Endelig vil nati‐
onale gennemførelsesbestemmelser, der følger en fælles linje i hele Unionen, give skattesubjekterne
retssikkerhed for, at disse foranstaltninger er forenelige med EU-retten.

(3) Det er nødvendigt at fastsætte regler for at øge det gennemsnitlige niveau af beskyttelse mod aggres‐
siv skatteplanlægning i det indre marked. Eftersom disse regler skal kunne passe ind i 28 forskellige
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selskabsskattesystemer, bør de være begrænset til generelle bestemmelser, mens gennemførelsen heraf
overlades til medlemsstaterne, da de har bedre forudsætninger for at forme reglernes specifikke
indhold på en måde, der passer bedst til deres selskabsskattesystemer. Denne målsætning kan nås ved
at skabe et minimumsniveau af beskyttelse for de nationale selskabsskattesystemer mod metoder til
skatteundgåelse i hele Unionen. For at øge det indre markeds effektivitet som helhed i at bekæmpe
metoder til skatteundgåelse er det derfor nødvendigt at koordinere medlemsstaternes reaktion med
hensyn til at gennemføre indholdet af OECD᾽s 15 tiltag til bekæmpelse af BEPS. Der bør derfor
fastsættes et fælles minimumsniveau af beskyttelse af det indre marked på specifikke områder.

(4) Det er nødvendigt at fastsætte regler, der gælder for alle skattesubjekter, som er selskabsskattepligtige
i en medlemsstat. Fordi det ville medføre, at en bredere vifte af nationale skatter skulle omfattes,
er det ikke hensigtsmæssigt at udvide dette direktivs anvendelsesområde til at omfatte typer af enhe‐
der, der ikke er selskabsskattepligtige i en medlemsstat, dvs. navnlig transparente enheder. Disse
regler bør også finde anvendelse på de selskabsskattepligtige skattesubjekters faste driftssteder, som
er beliggende i andre medlemsstater. Selskabsskattepligtige skattesubjekter kan være skattemæssigt
hjemmehørende i en medlemsstat eller være etableret i henhold til en medlemsstats love. Hvis enheder,
der er skattemæssigt hjemmehørende i et tredjeland, har faste driftssteder i en eller flere medlemsstater,
bør disse driftssteder også være omfattet af disse regler.

(5) Det er nødvendigt at fastsætte regler til bekæmpelse af udhuling af skattegrundlaget i det indre marked
og af overførsel af overskud ud af det indre marked. For at bidrage til at nå dette mål er der behov for
regler på følgende områder: en begrænsning af retten til fradrag for rentebetalinger, exitbeskatning, en
generel regel om bekæmpelse af misbrug, regler om kontrollerede udenlandske selskaber og regler om
håndtering af hybride mismatch. Hvis anvendelsen af disse regler giver anledning til dobbeltbeskat‐
ning, bør skattesubjekterne indrømmes lettelse i form af et fradrag for den skat, der er betalt i en anden
medlemsstat eller i et tredjeland, alt efter omstændighederne. Reglerne bør derfor ikke alene sigte mod
at bekæmpe metoder til skatteundgåelse, men også mod at undgå at skabe yderligere hindringer på
markedet såsom dobbeltbeskatning.

(6) For at nedbringe deres samlede skattetilsvar er koncerner i stigende grad involveret i BEPS ved
hjælp af overdrevent høje rentebetalinger. Reglen om begrænsning af rentebetalinger er nødvendig
for at bekæmpe sådanne metoder, idet den begrænser fradrag for skattesubjektets overstigende låneom‐
kostninger. Der bør derfor fastsættes en sats for fradrag, der tager udgangspunkt i skattesubjektets
skattepligtige resultat før renter, skat og af- og nedskrivninger (EBITDA). Medlemsstaterne kan
mindske denne sats eller indføre frister eller begrænse størrelsen af uudnyttede låneomkostninger,
som kan fremføres eller tilbageføres, for at sikre et højere beskyttelsesniveau. Da formålet er at
fastsætte minimumsstandarder, kunne det være muligt for medlemsstaterne at indføre en alternativ
foranstaltning under henvisning til skattesubjektets resultat før renter og skat (EBIT) og fastsat på
en sådan måde, at den svarer til den EBITDA-baserede sats. Medlemsstaterne kan ud over reglen
om begrænsning af rentebetalinger i dette direktiv også anvende målrettede regler til bekæmpelse af
koncernintern lånefinansiering, navnlig regler om tynd kapitalisering. Indtægter, der er fritaget for skat,
bør ikke modregnes fradragsberettigede låneomkostninger. Det skyldes, at der ved fastsættelsen af det
fradragsberettigede rentebeløb alene bør tages hensyn til skattepligtig indkomst.

(7) Hvis skattesubjektet indgår i en koncern, som indgiver lovpligtige konsoliderede regnskaber, kan der
tages højde for den samlede koncerns gæld på verdensplan med henblik på at give skattesubjekterne
ret til at fradrage overstigende låneomkostninger på større beløb. Det kan også være hensigtsmæssigt
at fastsætte regler for en undtagelse fra bestemmelsen om egenkapitalandel, hvor reglen om begræns‐
ning af rentebetalinger ikke finder anvendelse, hvis selskabet kan påvise, at dets egenkapitalandel
i forhold til dets samlede aktiver stort set svarer til eller er højere end koncernens tilsvarende
egenkapitalandel. Reglen om begrænsning af rentebetalinger bør gælde i forbindelse med et skatte‐
subjekts overstigende låneomkostninger, uanset om omkostningerne skyldes nationalt stiftet gæld,
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grænseoverskridende gæld inden for Unionen eller gæld til et tredjeland, eller om de hidrører fra
tredjemand, tilknyttede selskaber eller er koncerninterne. Hvis en koncern omfatter mere end én enhed
i en medlemsstat, kan medlemsstaten tage hensyn til den samlede situation for alle koncernenheder i
selvsamme medlemsstat, herunder et særskilt skattesystem for enheder, for at muliggøre overførsel af
overskud eller rentefradragskapacitet mellem enheder i en koncern, såfremt den anvender regler, der
begrænser retten til fradrag for rentebetalinger.

(8) For at reducere reglernes administrative byrde og efterlevelsesbyrde uden i væsentlig grad at for‐
mindske deres skattemæssige virkning kan det være hensigtsmæssigt at fastsætte en safe harbour-regel
om, at nettorenter altid er fradragsberettigede op til et bestemt beløb, hvis dette fører til et højere
fradrag end den EBITDA-baserede sats. Medlemsstaterne kan nedsætte de fastsatte beløbstærskler for
at sikre et højere beskyttelsesniveau for deres nationale skattegrundlag. Eftersom BEPS i princippet
finder sted gennem overdrevent høje rentebetalinger mellem enheder, der er tilknyttede selskaber,
er det på grund af de begrænsede risici for skatteundgåelse hensigtsmæssigt og nødvendigt at give
mulighed for en eventuel udelukkelse af selvstændige enheder fra anvendelsesområdet for reglen om
begrænsning af rentebetalinger. For at lette overgangen til den nye regel om begrænsning af rentebeta‐
linger kan medlemsstaterne fastsætte en bedstefarklausul, som omfatter eksisterende lån, for så vidt
deres vilkår ikke efterfølgende ændres, dvs. at bedstefarklausulen i tilfælde af en efterfølgende ændring
ikke vil gælde for eventuelle forhøjelser af lånebeløb eller forlængelser af låns løbetid, men vil være
begrænset til de oprindelige lånevilkår. Med forbehold af regler for statsstøtte kan medlemsstater også
undlade at medtage overstigende låneomkostninger, der er påløbet lån, som anvendes til finansiering
af et langsigtet offentligt infrastrukturprojekt, i betragtning af at sådanne finansieringsmuligheder kun
udgør en lille eller slet ingen risiko for BEPS. Medlemsstaterne bør i denne forbindelse godtgøre, at
finansieringsmuligheder for offentlige infrastrukturprojekter har særlige kendetegn, der berettiger til en
sådan behandling i forhold til andre finansieringsmuligheder, der er omfattet af den restriktive regel.

(9) Selv om det er almindeligt accepteret, at finansielle selskaber (dvs. finansieringsinstitutter og forsik‐
ringsselskaber) også bør underlægges begrænsninger af retten til fradrag for rentebetalinger, er det
også almindeligt anerkendt, at disse to sektorer har særlige kendetegn, som kræver en mere individuelt
tilpasset tilgang. Eftersom drøftelserne på området endnu ikke hverken på internationalt plan eller
EU-plan har givet tilstrækkelige resultater, er det indtil videre ikke muligt at fastsætte specifikke
regler for finans- og forsikringssektorerne, og medlemsstaterne bør derfor kunne udelukke dem fra
anvendelsesområdet for reglerne om begrænsning af rentebetalinger.

(10) Exitskat har til formål at sikre, at en stat, såfremt et skattesubjekt flytter aktiver eller sit skattemæssi‐
ge hjemsted ud af denne stats skattejurisdiktion, opkræver skat af den økonomiske værdi af enhver
kapitalgevinst, der er skabt på dens område, selv om denne gevinst endnu ikke er blevet realiseret
på udflytningstidspunktet. Det er derfor nødvendigt at præcisere de tilfælde, hvor skattesubjekter
er omfattet af regler om exitskat og beskattes af urealiserede kapitalgevinster, som er opbygget i
deres overførte aktiver. Det er også nyttigt at præcisere, at overførsel af aktiver, herunder kontantbe‐
løb, mellem et moderselskab og dets datterselskaber falder uden for anvendelsesområdet for den
påtænkte regel om exitbeskatning. For at beregne beløbene er det vigtigt, at markedsværdien af de
overførte aktiver på aktivernes udflytningstidspunkt fastslås på grundlag af armslængdeprincippet. For
at sikre forenelighed mellem reglen og anvendelsen af kreditmetoden er det hensigtsmæssigt at lade
medlemsstaterne tage udgangspunkt i det tidspunkt, hvor retten til at beskatte de overførte aktiver
er tabt. Retten til beskatning bør fastsættes på nationalt niveau. Det er også nødvendigt at give den
modtagende stat mulighed for at bestride den værdi af de overførte aktiver, som exitstaten har fastsat,
når den ikke afspejler en sådan markedsværdi. Medlemsstaterne kan med henblik herpå benytte sig af
eksisterende tvistbilæggelsesmekanismer. Det er nødvendigt inden for Unionen at tage anvendelsen af
exitbeskatning op til behandling og beskrive betingelserne for, hvornår den er i overensstemmelse med
EU-retten. I sådanne situationer bør skattesubjekter have ret til enten at betale den beregnede exitskat
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øjeblikkeligt eller til at få henstand med betalingen af skatten ved betaling af afdrag over et vist antal
år, eventuelt sammen med renter og en garanti.

Medlemsstaterne kan med henblik herpå anmode de berørte skattesubjekter om at opgive de nødvendige
oplysninger i en erklæring. Der bør ikke opkræves exitskat, når overførslen af aktiver er midlertidig, og
hensigten er, at aktiverne skal føres tilbage til den overførende enheds medlemsstat, såfremt overførslen
sker med henblik på at opfylde tilsynsmæssige kapitalkrav eller af hensyn til likviditetsstyring, eller når
det drejer sig om værdipapirfinansieringstransaktioner eller aktiver stillet som sikkerhed.
(11) Skattesystemer indeholder generelle regler om bekæmpelse af misbrug for at bekæmpe skadelig

skattepraksis, som endnu ikke er omfattet af specifikke bestemmelser. Generelle regler om bekæmpel‐
se af misbrug har således til formål at dække huller og bør ikke påvirke anvendelsen af specifikke
regler om bekæmpelse af misbrug. Inden for Unionen bør generelle regler om bekæmpelse af misbrug
anvendes ved arrangementer, der ikke er reelle; derudover bør skattesubjektet have ret til at vælge den
skattemæssigt mest fordelagtige struktur til sin forretningsaktivitet. Det er desuden vigtigt at sikre, at
generelle regler om bekæmpelse af misbrug anvendes ensartet i indenlandske sammenhænge, inden
for Unionen og over for tredjelande, så anvendelsesområdet og resultaterne af anvendelsen ikke er
forskelligt i indenlandske og grænseoverskridende situationer. Medlemsstaterne bør ikke forhindres i at
pålægge sanktioner ved anvendelse af generelle regler om bekæmpelse af misbrug. Når medlemsstater‐
ne vurderer, om et arrangement bør betragtes som ikkereelt, kan de tage hensyn til alle velbegrundede
økonomiske årsager, herunder finansiel virksomhed.

(12) Regler om kontrollerede udenlandske selskaber (CFC-regler) har til formål igen at henføre et
kontrolleret datterselskabs lavt beskattede indkomst til moderselskabet. Moderselskabet bliver således
skattepligtigt af den henførte indkomst i den stat, hvor det er skattemæssigt hjemmehørende. Afhæn‐
gigt af den pågældende stats politiske prioriteter kan CFC-reglerne vedrøre hele det lavt beskattede
datterselskab, særlige kategorier af indkomst eller blot indkomst, der kunstigt er blevet overført til
datterselskabet. For at sikre, at CFC-reglerne er en forholdsmæssigt afpasset reaktion på BEPS-proble‐
merne, er det navnlig afgørende, at medlemsstater, som begrænser deres CFC-regler til indkomst, der
kunstigt er blevet overført til datterselskabet, præcist fokuserer på situationer, hvor størstedelen af de
beslutningstagende funktioner, der genererede overført indkomst i det kontrollerede selskab, udøves i
skattesubjektets medlemsstat. For at begrænse den administrative byrde og efterlevelsesomkostninger‐
ne bør det også accepteres, at disse medlemsstater fritager visse enheder med lavt overskud eller lav
fortjenstmargen, der medfører lavere risici for skatteundgåelse. Det er i overensstemmelse hermed
nødvendigt, at CFC-reglerne udstrækkes til at omfatte overskud fra faste driftssteder, hvor dette
overskud ikke er skattepligtigt, eller er skattefritaget i skattesubjektets medlemsstat. Der er imidlertid
ingen grund til efter CFC-reglerne at beskatte overskud fra faste driftssteder, som nægtes skattefrita‐
gelse efter nationale regler, fordi disse faste driftssteder behandles, som om de var kontrollerede
udenlandske selskaber. For at sikre et højere beskyttelsesniveau kan medlemsstaterne sænke tærsklen
for kontrol eller anvende en højere tærskel ved sammenligning af den reelt betalte selskabsskat med
den selskabsskat, der ville være blevet opkrævet i skattesubjektets medlemsstat. Medlemsstaterne kan i
forbindelse med gennemførelse af CFC-reglerne i deres nationale lovgivning anvende en tilstrækkelig
høj skattesatsfraktionstærskel.

Det er hensigtsmæssigt at tackle sådanne situationer både i tredjelande og i Unionen. Af hensyn til
de grundlæggende frihedsrettigheder bør indkomstkategorierne kombineres med en substansundtagelse,
der tager sigte på i Unionen at begrænse reglernes virkninger til tilfælde, hvor CFC ikke viderefører en
væsentlig økonomisk aktivitet. Det er vigtigt, at skatteforvaltninger og skattesubjekter samarbejder om at
samle de relevante oplysninger om faktiske forhold og omstændigheder for at afgøre, om fritagelsesreglen
skal finde anvendelse. Det bør være acceptabelt, at medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelse af
CFC-reglerne i deres nationale lovgivning anvender hvide, grå eller sorte lister over tredjelande, som er
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opstillet på grundlag af visse kriterier i dette direktiv og kan omfatte selskabsskatteniveau, eller anvender
hvide lister over medlemsstater, som er opstillet på dette grundlag.
(13) Hybride mismatch skyldes forskelle i den retlige kvalificering af betalinger (finansielle instrumenter)

eller enheder, og disse forskelle bliver synlige i samspillet mellem retssystemerne i to jurisdiktio‐
ner. Sådanne mismatch fører ofte til dobbelte fradrag (dvs. et fradrag i begge stater) eller til, at der
gives et fradrag i den ene stat, mens indkomsten ikke medregnes i skattegrundlaget i den anden. For at
ophæve virkningerne af hybride mismatch-arrangementer er det nødvendigt at fastsætte regler, hvorved
den ene af de to jurisdiktioner i et mismatch bør nægte fradrag for en betaling, der fører til sådan
et resultat. I den forbindelse er det nyttigt at præcisere, at foranstaltninger til tackling af hybride
mismatch i dette direktiv tager sigte på at tackle mismatchsituationer, der skyldes forskelle i den retlige
kvalificering af et finansielt instrument eller en enhed og ikke har til formål at indvirke på de generelle
kendetegn ved en medlemsstats skattesystem. Selv om medlemsstaterne inden for Gruppen vedrørende
Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) er blevet enige om retningslinjer for skattebehandlingen af
hybride enheder og for hybride faste driftssteder i Unionen samt for skattebehandlingen af hybride
enheder i forbindelse med tredjelande, er det stadig nødvendigt at vedtage bindende regler. Det er
afgørende, at der arbejdes videre med hybride mismatch mellem medlemsstaterne og tredjelande samt
med andre hybride mismatch, f.eks. dem, der omfatter faste driftssteder.

(14) Det er nødvendigt at præcisere, at gennemførelsen af dette direktivs regler til bekæmpelse af
skatteundgåelse ikke bør berøre skattesubjektets pligt til at overholde armslængdeprincippet eller
medlemsstatens ret til at opregulere skattetilsvaret i overensstemmelse med armslængdeprincippet,
hvis det er relevant.

(15) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel
28, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/20013). Retten til beskyttelse
af personoplysninger i henhold til artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende
rettigheder samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF4) gælder for behandlingen af perso‐
noplysninger inden for rammerne af nærværende direktiv.

(16) Da hovedmålet for dette direktiv er at forbedre det indre markeds modstandsevne som helhed over
for grænseoverskridende metoder til skatteundgåelse, kan dette ikke i tilstrækkelig grad opfyldes ved,
at medlemsstaterne handler hver for sig. De nationale selskabsskattesystemer er meget forskellige,
og selvstændige tiltag fra medlemsstaternes side ville blot gentage den eksisterende fragmentering
i det indre marked inden for direkte beskatning. Dette ville således blot videreføre ineffektivitet
og forvridninger i samspillet mellem forskellige nationale foranstaltninger. Resultatet heraf vil være
manglende koordinering. Eftersom megen ineffektivitet i det indre marked primært giver anledning til
problemer af grænseoverskridende karakter, bør foranstaltninger til afhjælpning heraf snarere vedtages
på EU-plan. Det er derfor afgørende, at der vedtages løsninger, som fungerer for det indre marked som
helhed, og dette kan bedre nås på EU-plan. Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstem‐
melse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse
med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er
nødvendigt for at nå dette mål. Idet dette direktiv fastsætter et minimumsniveau for beskyttelse af det
indre marked, har det udelukkende til formål at sikre det nødvendige minimum af koordinering inden
for Unionen, der skal til for at opfylde dets mål.

(17) Fire år efter ikrafttrædelsen af dette direktiv bør Kommissionen foretage en evaluering af dets
gennemførelse og rapportere til Rådet herom. Medlemsstaterne bør meddele Kommissionen alle oplys‐
ninger, der er nødvendige for denne evaluering —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:
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KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Anvendelsesområde
Dette direktiv finder anvendelse på alle skattesubjekter, som er selskabsskattepligtige i en eller flere

medlemsstater, herunder faste driftssteder i en eller flere medlemsstater for enheder, der er skattemæssigt
hjemmehørende i et tredjeland.

Artikel 2

Definitioner
I dette direktiv forstås ved:

1) »låneomkostninger«: renteudgifter af alle former for gæld, andre udgifter, der økonomisk svarer
til renter, og udgifter i forbindelse med fremskaffelsen af finansiering som defineret i national ret,
herunder, men ikke kun, betalinger til overskudsafhængige lån, imputerede renter på instrumenter som
konvertible obligationer og nulkuponobligationer, beløb under alternative finansieringsordninger sås‐
om islamisk finansiering, finansieringsomkostningselementet ved finansielle leasingbetalinger, kapita‐
liserede renter medtaget i balanceværdien for et tilknyttet aktiv eller nedskrivninger af kapitaliserede
renter, beløb, der måles i forhold til finansieringsafkast i henhold til regler for intern afregning, hvor
det er relevant, fiktive rentebeløb under afledte finansielle instrumenter eller risikoafdækningsordnin‐
ger med hensyn til en enheds lån, visse gevinster og tab ved lån i udenlandsk valuta og instrumenter
i forbindelse med fremskaffelse af finansiering, garantigebyrer for finansieringsordninger, gebyrer for
ordninger og lignende omkostninger i forbindelse med lån af finansielle midler

2) »overstigende låneomkostninger«: det beløb, med hvilket et skattesubjekts fradragsberettigede lå‐
neomkostninger overstiger de skattepligtige renteindtægter og anden økonomisk tilsvarende skatteplig‐
tig indkomst, som skattesubjektet modtager i henhold til national ret

3) »skatteperiode«: skatteår, kalenderår eller enhver anden passende periode til skattemæssige formål
4) »tilknyttet selskab«:

a) en enhed, hvor skattesubjektet har direkte eller indirekte interesse i form af stemmerettigheder eller
kapitalejerskab på 25 % eller mere eller har ret til at modtage 25 % eller mere af overskuddet i
denne enhed

b) en enkeltperson eller enhed, som har direkte eller interesse i et skattesubjekt i form af stemmeret‐
tigheder eller kapitalejerskab på 25 % eller mere eller har ret til at modtage 25 % eller mere af
skattesubjektets overskud.

Hvis en enkeltperson eller enhed har direkte eller indirekte interesse i et skattesubjekt og en eller flere
enheder på 25 % eller mere, anses alle berørte enheder, herunder skattesubjektet, for tilknyttede selskaber.

I forbindelse med artikel 9, og hvis mismatchet omfatter en hybrid enhed, ændres denne definition,
således at kravet om 25 % erstattes med et krav om 50 %
5) »finansielt selskab«: en af følgende enheder:

a) et kreditinstitut eller et investeringsselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i Europa-Parla‐
mentets og Rådets direktiv 2004/39/EF5) eller en forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF)
som defineret i artikel 4, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU6),
eller et administrationsselskab for et institut for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsin‐
stitut) som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/
EF7)
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b) et forsikringsselskab som defineret i artikel 13, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2009/138/EF8)

c) et genforsikringsselskab som defineret i artikel 13, nr. 4), i direktiv 2009/138/EF
d) en arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direk‐

tiv 2003/41/EF9), medmindre en medlemsstat har besluttet ikke at anvende nævnte direktiv helt
eller delvist på denne pensionskasse, jf. nævnte direktivs artikel 5, eller på en repræsentant for den
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasse, jf. nævnte direktivs artikel 19, stk. 1

e) pensionsinstitutter, som forvalter pensionsordninger, der betragtes som sociale sikringsordninger
omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/200410) og Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EF) nr. 987/200911) samt alle retlige enheder, der er oprettet med henblik på
investering i sådanne ordninger

f) en alternativ investeringsfond (AIF), der forvaltes af en FAIF som defineret i artikel 4, stk. 1, litra b),
i direktiv 2011/61/EU, eller en AIF, der er underkastet tilsyn i henhold til gældende national ret

g) et investeringsinstitut, jf. artikel 1, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF
h) en central modpart som defineret i artikel 2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning

(EU) nr. 648/201212)

i) en værdipapircentral som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) nr. 909/201413)

6) »overførsel af aktiver«: en handling, hvorved en medlemsstat mister retten til at beskatte de overførte
aktiver, mens aktiverne forbliver under det samme skattesubjekts retmæssige eller økonomiske ejer‐
skab

7) »flytning af skattemæssigt hjemsted«: en handling, hvorved et skattesubjekt ophører med at være
skattemæssigt hjemmehørende i en medlemsstat, idet det bliver skattemæssigt hjemmehørende i en
anden medlemsstat eller i et tredjeland

8) »flytning af en virksomhed, der videreføres af et fast driftssted«: en handling, hvorved et skatte‐
subjekt ophører med at have en skattepligtig tilstedeværelse i en medlemsstat og opnår en sådan
tilstedeværelse i en anden medlemsstat eller et tredjeland, uden at skattesubjektet bliver skattemæssigt
hjemmehørende i medlemsstaten eller tredjelandet

9) »hybridt mismatch«: en situation mellem et skattesubjekt i en medlemsstat og et tilknyttet selskab i
en anden medlemsstat eller et struktureret arrangement mellem parter i medlemsstater, hvor følgende
resultat skyldes forskelle i den retlige kvalificering af et finansielt instrument eller en finansiel enhed:
a) den samme betaling eller de samme udgifter eller tab fradrages i både den medlemsstat, som

betalingen stammer fra, hvor udgifterne er pådraget, eller tabene er lidt, og i en anden medlemsstat
(»dobbelt fradrag«), eller

b) en betaling fradrages i den medlemsstat, som betalingen stammer fra, mens samme betaling ikke
medregnes skattemæssigt i den anden medlemsstat (»fradrag uden medregning«).

Artikel 3

Minimumsniveau af beskyttelse
Dette direktiv er ikke til hinder for anvendelsen af nationale eller aftalebaserede bestemmelser, der har

til formål at sikre et højere beskyttelsesniveau for nationale selskabsskattegrundlag.
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KAPITEL II

FORANSTALTNINGER TIL BEKÆMPELSE AF SKATTEUNDGÅELSE

Artikel 4

Regel om begrænsning af rentebetalinger
1. Overstigende låneomkostninger er fradragsberettigede i den skatteperiode, hvor de påløber, men kun op

til 30 % af skattesubjektets resultat før renter, skat og af- og nedskrivninger (EBITDA).
I forbindelse med denne artikel kan medlemsstaterne også behandle følgende som et skattesubjekt:
a) en enhed, der har tilladelse eller er forpligtet til at anvende reglerne på vegne af en koncern som

defineret i henhold til national skatteret
b) en enhed i en koncern som defineret i henhold til national skatteret, som ikke skattemæssigt

konsoliderer sine medlemmers resultater.
Under sådanne omstændigheder kan overstigende låneomkostninger og EBITDA beregnes på koncern‐

plan, og de omfatter resultaterne for alle dens medlemmer.
2. EBITDA beregnes ved at lægge beløbene justeret for skat for overstigende låneomkostninger samt

beløbene justeret for skat for af- og nedskrivninger til den selskabsskattepligtige indkomst i skattesub‐
jektets medlemsstat. Indkomst, der er fritaget for skat, udelukkes fra et skattesubjekts EBITDA.

3. Uanset stk. 1 kan et skattesubjekt gives ret:
a) til fradrag af overstigende låneomkostninger op til 3 000 000 EUR
b) til fuldt fradrag af overstigende låneomkostninger, hvis skattesubjektet er en selvstændig enhed.

I forbindelse med stk. 1, andet afsnit, gælder beløbet på 3 000 000 EUR for hele koncernen.
I forbindelse med første afsnit, litra b), forstås ved selvstændig enhed et skattesubjekt, der ikke i

regnskabsmæssig henseende er en del af en koncern og ikke har noget tilknyttet selskab eller fast
driftssted.
4. Medlemsstaterne kan undtage overstigende låneomkostninger fra anvendelsesområdet for stk. 1 i

forbindelse med:
a) lån, som er optaget inden den 17. juni 2016, men undtagelsen omfatter ikke efterfølgende ændringer

af sådanne lån
b) lån, som anvendes til finansiering af et langsigtet offentligt infrastrukturprojekt, hvor den projektan‐

svarlige, låneomkostningerne, aktiverne og indtægterne alle befinder sig i Unionen.
I forbindelse med første afsnit, litra b), forstås ved langsigtet offentligt infrastrukturprojekt et projekt

om levering, opgradering, drift og/eller vedligeholdelse af et stort aktiv, som en medlemsstat anser for at
være i offentlighedens interesse.

Hvis første afsnit, litra b), finder anvendelse, udelukkes enhver indkomst fra et langsigtet offentligt
infrastrukturprojekt fra skattesubjektets EBITDA, og enhver udelukket overstigende låneomkostning
medtages ikke i koncernens overstigende låneomkostninger i forhold til tredjeparter, som er omhandlet i
stk. 5, litra b).
5. Hvis skattesubjektet i regnskabsmæssig henseende er medlem af en koncern, kan skattesubjektet gives

ret til enten:
a) fuldt fradrag af sine overstigende låneomkostninger, hvis det kan påvise, at dets egenkapitalandel

i forhold til dets samlede aktiver svarer til eller er højere end koncernens tilsvarende egenkapitalan‐
del, og på følgende betingelser:
i) skattesubjektets egenkapitalandel i forhold til dets samlede aktiver anses for at svare til kon‐

cernens tilsvarende egenkapitalandel, hvis skattesubjektets egenkapitalandel i forhold til dets
samlede aktiver er op til to procentpoint lavere, og
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ii) alle aktiver og passiver er værdiansat efter den samme metode, der anvendes i det konsoliderede
regnskab, der er omhandlet i stk. 8,

Eller
b) fradrag af overstigende låneomkostninger til et beløb, der overstiger det beløb, som det i henhold

til stk. 1 ville have ret til at fradrage. Denne højere grænse for retten til fradrag af overstigende
låneomkostninger vedrører i regnskabsmæssig henseende den koncern, som skattesubjektet er med‐
lem af, og beregnes i to trin:

i) først fastsættes koncernens andel ved at dividere koncernens overstigende låneomkostninger i
forhold til tredjeparter med koncernens EBITDA, og

ii) derefter multipliceres koncernens andel med skattesubjektets EBITDA, der beregnes i henhold til
stk. 2.

6. Skattesubjektets medlemsstat kan fastsætte regler for enten:
a) fremførsel, uden tidsbegrænsning, af overstigende låneomkostninger, som i henhold til stk. 1-5 ikke

kan fradrages i den indeværende skatteperiode
b) fremførsel, uden tidsbegrænsning, og tilbageførsel, i højst tre år, af overstigende låneomkostninger,

som i henhold til stk. 1-5 ikke kan fradrages i den indeværende skatteperiode, eller
c) fremførsel, uden tidsbegrænsning, af overstigende låneomkostninger og, i højst fem år, af uudnyttet

rentefradragskapacitet, som i henhold til stk. 1-5 ikke kan fradrages i den indeværende skatteperio‐
de.

7. Medlemsstaterne kan undtage finansielle selskaber fra anvendelsesområdet for stk. 1-6, herunder hvis
sådanne finansielle selskaber i regnskabsmæssig henseende er en del af en koncern.

8. I forbindelse med denne artikel omfatter koncernen i regnskabsmæssig henseende alle de enheder, der
fuldt ud indgår i de konsoliderede regnskaber, som er udarbejdet i overensstemmelse med International
Financial Reporting Standards eller en medlemsstats nationale regnskabssystem. Skattesubjektet kan
gives ret til at anvende konsoliderede regnskaber, der er udarbejdet i henhold til andre regnskabsstan‐
darder.

Artikel 5

Exitbeskatning
1. Et skattesubjekt er skattepligtigt af et beløb svarende til markedsværdien af de overførte aktiver på

aktivernes udflytningstidspunkt, minus deres skattemæssige værdi, hvis en af følgende betingelser er
opfyldt:
a) et skattesubjekt overfører aktiver fra sit hovedsæde til sit faste driftssted i en anden medlemsstat

eller i et tredjeland, for så vidt som den medlemsstat, hvor hovedsædet er beliggende, på grund af
overførslen ikke længere har ret til at beskatte de overførte aktiver

b) et skattesubjekt overfører aktiver fra sit faste driftssted i en medlemsstat til sit hovedsæde eller et
andet fast driftssted i en anden medlemsstat eller i et tredjeland, for så vidt som den medlemsstat,
hvor det faste driftssted er beliggende, på grund af overførslen ikke længere har ret til at beskatte de
overførte aktiver

c) et skattesubjekt flytter sit skattemæssige hjemsted til en anden medlemsstat eller til et tredjeland,
med undtagelse af de aktiver der i praksis reelt forbliver knyttet til et fast driftssted i den første
medlemsstat

d) et skattesubjekt overfører den virksomhed, som dets faste driftssted viderefører, fra en medlemsstat
til en anden medlemsstat eller til et tredjeland, for så vidt som den medlemsstat, hvor det faste
driftssted er beliggende, på grund af overførslen ikke længere har ret til at beskatte de overførte
aktiver.
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2. Et skattesubjekt gives ret til at få henstand med betalingen af den exitskat, der er omhandlet i stk. 1,
ved at betale afdrag over fem år i følgende situationer:
a) et skattesubjekt overfører aktiver fra sit hovedsæde til sit faste driftssted i en anden medlemsstat

eller i et tredjeland, som er part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
(EØS-aftalen)

b) et skattesubjekt overfører aktiver fra sit faste driftssted i en medlemsstat til sit hovedsæde eller et
andet fast driftssted i en anden medlemsstat eller et tredjeland, som er part i EØS-aftalen

c) et skattesubjekt flytter sit skattemæssige hjemsted til en anden medlemsstat eller til et tredjeland,
som er part i EØS-aftalen

d) et skattesubjekt overfører den virksomhed, som dets faste driftssted viderefører, til en anden
medlemsstat eller et tredjeland, som er part i EØS-aftalen.

Dette stykke finder anvendelse på tredjelande, som er parter i EØS-aftalen, hvis de har indgået en aftale
med skattesubjektets medlemsstat eller med Unionen om gensidig bistand ved inddrivelse af skattekrav
svarende til den gensidige bistand, der er omhandlet i Rådets direktiv 2010/24/EU14).
3. Hvis et skattesubjekt får henstand med betalingen, jf. stk. 2, kan der opkræves renter i overensstemmel‐

se med lovgivningen i skattesubjektets eller det faste driftssteds medlemsstat, alt efter omstændighe‐
derne.

Hvis der er en påviselig og reel risiko for manglende inddrivelse, kan skattesubjektet tillige pålægges
pligt til at stille sikkerhed som betingelse for at få henstand med betalingen efter stk. 2.

Andet afsnit finder ikke anvendelse, hvis lovgivningen i skattesubjektets eller det faste driftssteds
medlemsstat giver mulighed for at opkræve den skyldige skat gennem et andet skattesubjekt, der er
medlem af den samme koncern og er skattemæssigt hjemmehørende i den pågældende medlemsstat.
4. Hvis stk. 2 finder anvendelse, ophæves henstanden øjeblikkeligt, og den skyldige skat kan inddrives i

følgende situationer:
a) de overførte aktiver eller den virksomhed, der videreføres af skattesubjektets faste driftssted, sælges

eller afhændes på anden måde
b) de overførte aktiver overføres efterfølgende til et tredjeland
c) skattesubjektets skattemæssige hjemsted eller den virksomhed, der videreføres af dets faste drifts‐

sted, flyttes efterfølgende til et tredjeland
d) skattesubjektet går konkurs eller afvikles
e) skattesubjektet opfylder ikke sine forpligtelser i forbindelse med afdrag og bringer ikke sin situation

i overensstemmelse med reglerne inden for et rimeligt tidsrum, der ikke må overstige 12 måneder.
Litra b) og c) finder ikke anvendelse på tredjelande, som er parter i EØS-aftalen, hvis de har indgået

en aftale med skattesubjektets medlemsstat eller med Unionen om gensidig bistand ved inddrivelse af
skattekrav svarende til den gensidige bistand, der er omhandlet i direktiv 2010/24/EU.
5. Hvis aktiverne, det skattemæssige hjemsted eller den virksomhed, der videreføres af et fast driftssted,

overføres eller flyttes til en anden medlemsstat, anvender denne medlemsstat den værdi, der blev
fastslået af skattesubjektets eller det faste driftssteds medlemsstat, som aktivernes skattemæssige
indgangsværdi, medmindre denne ikke afspejler markedsværdien.

6. I forbindelse med stk. 1-5 er »markedsværdien« det beløb, et aktiv kan handles for, eller for hvilket
gensidige fordringer mellem villige, ikkeforbundne købere og sælgere kan opgøres i en direkte trans‐
aktion.

7. Forudsat at aktiverne inden for en periode på 12 måneder skal føres tilbage til den overførende
enheds medlemsstat, finder denne artikel ikke anvendelse på overførsler af aktiver i forbindelse med
værdipapirfinansiering, aktiver stillet som sikkerhed, eller hvis overførslen af aktiver sker med henblik
på at opfylde tilsynsmæssige kapitalkrav eller af hensyn til likviditetsstyring.
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Artikel 6

Generel regel om bekæmpelse af misbrug
1. Ved beregning af selskabsskattetilsvaret ser en medlemsstat bort fra arrangementer eller serier af

arrangementer, der er tilrettelagt med det hovedformål, eller der som et af hovedformålene har, at opnå
en skattefordel, som virker mod formålet og hensigten med gældende skatteret, og som ikke er reelle
under hensyntagen til alle relevante faktiske forhold og omstændigheder. Et arrangement kan omfatte
flere trin eller dele.

2. Med hensyn til stk. 1 betragtes arrangementer eller serier af arrangementer som værende ikke reelle,
i det omfang de ikke er tilrettelagt af velbegrundede kommercielle årsager, der afspejler den økonomi‐
ske virkelighed.

3. Hvis der ses bort fra arrangementer eller serier af arrangementer, jf. stk. 1, beregnes skattetilsvaret i
overensstemmelse med national ret.

Artikel 7

Regler for kontrollerede udenlandske selskaber (CFC-regler)

1. Et skattesubjekts medlemsstat behandler en enhed eller et fast driftssted, hvis overskud ikke er skatte‐
pligtigt eller er skattefritaget i den pågældende medlemsstat, som et kontrolleret udenlandsk selskab, hvis
følgende betingelser er opfyldt:

a) skattesubjektet har, hvis der er tale om enhed, selv eller sammen med sine tilknyttede selskaber en
direkte eller indirekte interesse på mere end 50 % af stemmerettighederne eller ejer direkte eller
indirekte mere end 50 % af kapitalen eller har ret til at modtage mere end 50 % af overskuddet i
denne enhed, og

b) den reelle selskabsskat, som enheden eller det faste driftssted har betalt af sit overskud, er lavere
end forskellen mellem den selskabsskat, der ville være blevet pålagt enheden eller det faste drifts‐
sted i henhold til det gældende selskabsskattesystem i skattesubjektets medlemsstat, og den reelle
selskabsskat, som enheden eller det faste driftssted har betalt af sit overskud.

I forbindelse med første afsnit, litra b), tages et kontrolleret udenlandsk selskabs faste driftssted, som
ikke er skattepligtigt eller er skattefritaget i det kontrollerede udenlandske selskabs jurisdiktion, ikke i be‐
tragtning. Endvidere forstås ved selskabsskat, som ville være blevet pålagt i skattesubjektets medlemsstat,
den selskabsskat, som beregnes i henhold til reglerne i skattesubjektets medlemsstat.
2. Hvis en enhed eller et fast driftssted behandles som et kontrolleret udenlandsk selskab i henhold til stk.

1, skal medlemsstaten i skattegrundlaget medregne følgende:
a) enhedens ikkeudloddede indkomst eller indkomst fra det faste driftssted, der stammer fra følgende

kategorier:
i) renter eller anden indkomst fra finansielle aktiver
ii) royalties eller anden indkomst fra intellektuelle ejendomsrettigheder
iii) dividende og indkomst fra afhændelse af andele
iv) indkomst fra finansiel leasing
v) indkomst fra forsikrings- og bankvirksomhed samt anden finansiel virksomhed
vi) indkomst fra faktureringsselskaber, der opnår indkomst fra salg og tjenesteydelser på varer og

tjenesteydelser, der købes af og sælges til tilknyttede selskaber, og som bidrager med ingen eller
ringe økonomisk værdi.

Dette litra finder ikke anvendelse, når det kontrollerede udenlandske selskab viderefører en væsentlig
økonomisk aktivitet, der understøttes af personale, udstyr, aktiver og lokaler, som det fremgår af de
relevante faktiske forhold og omstændigheder.
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Hvis det kontrollerede udenlandske selskab er hjemmehørende eller beliggende i et tredjeland, der ikke er
part i EØS-aftalen, kan medlemsstaterne beslutte at undlade at anvende foregående afsnit,

Eller
b) enhedens ikkeudloddede indkomst eller indkomst fra faste driftssteder, der hidrører fra arrangemen‐

ter, der ikke er reelle, og som udelukkende er oprettet med det hovedformål at opnå en skattefordel.
I forbindelse med dette litra betragtes et arrangement eller en serie af arrangementer som ikkereelle, i

det omfang enheden eller det faste driftssted ikke ville eje aktiverne eller ikke ville have påtaget sig den
risiko, der genererer alle eller dele af dens indkomst, hvis den ikke havde været kontrolleret af et selskab,
hvor de ledelsesopgaver, som vedrører disse aktiver og risici, varetages og er medvirkende til skabelsen af
den kontrollerede enheds indkomst.
3. Hvis et skattesubjekts skattegrundlag efter reglerne i en medlemsstat beregnes i henhold til stk. 2,

litra a), kan medlemsstaten vælge ikke at behandle en enhed eller et fast driftssted som et kontrolleret
udenlandsk selskab i henhold til stk. 1, hvis en tredjedel eller mindre af den indkomst, der tilfalder
enheden eller det faste driftssted, falder ind under en af kategorierne i stk. 2, litra a).

Hvis et skattesubjekts skattegrundlag efter reglerne i en medlemsstat beregnes i henhold til stk. 2,
litra a), kan medlemsstaten vælge ikke at behandle finansielle selskaber som kontrollerede udenlandske
selskaber, hvis en tredjedel eller mindre af enhedens indkomst fra kategorierne i stk. 2, litra a), hidrører
fra transaktioner med skattesubjektet eller dets tilknyttede selskaber.
4. Medlemsstaterne kan undtage en enhed eller et fast driftssted fra anvendelsesområdet for stk. 2, litra b),

a) med et regnskabsmæssigt overskud på højst 750 000 EUR og ikkedriftsmæssige indtægter på højst
75 000 EUR eller

b) hvis regnskabsmæssige overskud udgør højst 10 % af enhedens eller det faste driftssteds driftsom‐
kostninger for den pågældende skatteperiode.

I forbindelse med første afsnit, litra b), må driftsomkostningerne ikke omfatte omkostninger til varer,
der sælges uden for det land, hvor enheden er skattemæssigt hjemmehørende, eller hvor det faste drifts‐
sted er beliggende, og betalinger til tilknyttede selskaber.

Artikel 8

Beregning af det kontrollerede udenlandske selskabs indkomst
1. Hvis artikel 7, stk. 2, litra a), finder anvendelse, beregnes den indkomst, der medregnes i skatte‐

subjektets skattegrundlag, i overensstemmelse med selskabsskattereglerne i den medlemsstat, hvor
skattesubjektet er skattemæssigt hjemmehørende eller beliggende. Enhedens eller det faste driftssteds
tab medregnes ikke i skattegrundlaget, men kan fremføres i henhold til national ret og tages med i
beregningen i efterfølgende skatteperioder.

2. Hvis artikel 7, stk. 2, litra b), finder anvendelse, begrænses den indkomst, der skal medregnes i
skattesubjektets skattegrundlag, til de beløb, der genereres gennem aktiver og risici, som knytter sig
til de ledelsesopgaver, der varetages af det kontrollerende selskab. Henføringen af det kontrollerede
udenlandske selskabs indkomst beregnes i overensstemmelse med armslængdeprincippet.

3. Den indkomst, der skal medregnes i skattegrundlaget, beregnes i forhold til skattesubjektets interesser i
enheden som defineret i artikel 7, stk. 1, litra a).

4. Indkomsten medregnes i den skatteperiode for skattesubjektet, hvor enhedens skatteår ophører.
5. Hvis enheden udlodder overskud til skattesubjektet, og dette udloddede overskud medregnes i skatte‐

subjektets skattepligtige indkomst, fradrages de indkomstbeløb, som tidligere var medregnet i skatte‐
grundlaget i henhold til artikel 7, i skattegrundlaget, når den skyldige skat beregnes for det udloddede
overskud, for at sikre, at der ikke sker dobbeltbeskatning.
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6. Hvis skattesubjektet afhænder sine interesser i enheden eller i den virksomhed, der udøves af det
faste driftssted, og dele af provenuet fra afhændelsen, som tidligere var medregnet i skattegrundlaget
i henhold til artikel 7, fradrages det pågældende beløb i skattegrundlaget ved beregningen af den
skyldige skat af dette provenu, for at sikre, at der ikke sker dobbeltbeskatning.

7. Skattesubjektets medlemsstat giver mulighed for at fradrage den skat, som enheden eller det faste
driftssted har betalt, i skattesubjektets skattetilsvar i det land, hvor det har sit skattemæssige hjemsted
eller er beliggende. Fradraget beregnes i overensstemmelse med national ret.

Artikel 9

Hybride mismatch
1. I det omfang et hybridt mismatch fører til dobbelt fradrag, gives fradraget kun i den medlemsstat, som

en sådan betaling stammer fra.
2. I det omfang et hybridt mismatch fører til et fradrag uden medregning, nægter betalerens medlemsstat

fradrag af en sådan betaling.

KAPITEL III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 10

Evaluering
1. Kommissionen foretager senest den 9. august 2020 en evaluering af dette direktivs gennemførelse,

navnlig indvirkningen af artikel 4, og rapporterer til Rådet herom. Kommissionens rapport ledsages
om nødvendigt af et lovgivningsforslag.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen alle oplysninger, der er nødvendige for evalueringen af dette
direktivs gennemførelse.

3. De medlemsstater, der er omhandlet i artikel 11, stk. 6, sender inden den 1. juli 2017 Kommissionen
alle de oplysninger, der er nødvendige for at vurdere effektiviteten af de nationale målrettede regler for
forebyggelse af risici for udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud (BEPS).

Artikel 11

Gennemførelse
1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2018 de love og administrative

bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen
teksten til disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. januar 2019.
Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal

ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af
medlemsstaterne.
2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de

udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.
3. Hvor der i dette direktiv nævnes et monetært beløb i euro (EUR), kan medlemsstater, der ikke har

euroen som valuta, vælge at beregne den tilsvarende værdi i national valuta den 12. juli 2016.
4. Uanset artikel 5, stk. 2, kan Estland, så længe det ikke beskatter ikkeudloddet overskud, betragte

en overførsel af aktiver af monetær eller ikkemonetær art, herunder kontanter, fra et fast driftssted
beliggende i Estland til et hovedsæde eller et andet fast driftssted i en anden medlemsstat eller i
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et tredjeland, der er part i EØS-aftalen, som overskudsudlodning og opkræve indkomstskat, uden at
skattesubjekterne gives ret til at få henstand med betalingen af en sådan skat.

5. Uanset stk. 1 vedtager og offentliggør medlemsstaterne senest den 31. december 2019 de love og
administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme artikel 5. De meddeler straks
Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. januar 2020.
Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal

ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af
medlemsstaterne.
6. Uanset artikel 4 kan medlemsstater, der har nationale målrettede regler for forebyggelse af risici for

BEPS den 8. august 2016, som er lige så effektive som reglen om begrænsning af rentebetalinger
i dette direktiv, anvende disse målrettede regler indtil udgangen af det første hele skatteår efter
datoen for offentliggørelse af aftalen mellem OECD᾽s medlemmer på det officielle websted om en
minimumsstandard med hensyn til BEPS-aktion 4, dog senest indtil den 1. januar 2024.

Artikel 12

Ikrafttræden
Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 13

Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2016.

På Rådets vegne
P. KAŽIMÍR

Formand
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1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af

personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).
4) Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysnin‐

ger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).
5) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/

EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF (EUT L 145 af 30.4.2004,
s. 1).

6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF
og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).

7) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for
kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).

8) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed
(Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).

9) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed (EUT L
235 af 23.9.2003, s. 10).

10) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 166 af 30.4.2004,
s. 1).

11) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr.
883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1).

12) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af
27.7.2012, s. 1).

13) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om
værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012 (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1).

14) Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltnin‐
ger (EUT L 84 af 31.3.2010, s. 1).
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Bilag 2
Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering Lovforslaget

§ 1

I selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr.
1084 af 26. juni 2020, foretages følgende ændrin‐
ger:

§ 8. ---
Stk. 2. Til den skattepligtige indkomst medreg‐

nes ikke indtægter og udgifter, som vedrører et
fast driftssted eller en fast ejendom beliggende i
en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland,
jf. dog § 31 A. Som indkomst fra fast driftssted
og fast ejendom anses indkomst som nævnt i
§ 2, stk. 1, litra a og b. 1. pkt. omfatter ikke
indkomst ved international skibs- og luftfartsvirk‐
somhed eller tilfælde, hvor kildelandet frafalder
beskatningsretten i henhold til en dobbeltbeskat‐
ningsoverenskomst eller anden international afta‐
le med Danmark. Uanset 1. pkt. beskattes et sel‐
skab af positiv indkomst, der ville være omfattet
af CFC-beskatningen i § 32, hvis det faste drifts‐
sted havde været et datterselskab. Såvel ved be‐
dømmelsen af, om der skal medregnes CFC-ind‐
komst, som ved opgørelsen af CFC-indkomsten
anvendes indkomstopgørelsesprincipperne for fas‐
te driftssteder. § 32 finder tilsvarende anvendelse,
bortset fra stk. 7, 1. pkt., og stk. 10. Ved afståelse
af fast ejendom i fremmed stat, på Færøerne eller
i Grønland, hvor anskaffelsessummen er nedsat
efter ejendomsavancebeskatningslovens §§ 6 A og
6 C, skal den del af fortjenesten, der vedrører fast
ejendom beliggende i Danmark, medregnes ved
opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 3-8. ---

1. I § 8, stk. 2, 6. pkt., ændres »stk. 7, 1. pkt., og
stk. 10« til: »stk. 7, 10 og 14«.

§ 32. Hvis et selskab eller en forening m.v. som
nævnt i § 1 eller § 2, stk. 1, litra a, er et modersel‐
skab for et selskab eller en forening m.v. (datter‐
selskabet), jf. stk. 6, skal moderselskabet ved ind‐
komstopgørelsen medregne det beløb, som er an‐
givet i stk. 7-10, når beløbet er positivt. Ejes den
samme andel af aktiekapitalen i et datterselskab
direkte eller indirekte af flere moderselskaber,
medregnes andelen hos det moderselskab, der ejer

2. § 32, stk. 1 og 2, affattes således:
»Er et selskab eller en forening m.v. som nævnt

i § 1 eller § 2, stk. 1, litra a, et moderselskab for
et selvstændigt skattesubjekt (datterselskabet), jf.
stk. 6, skal moderselskabet ved opgørelsen af den
skattepligtige indkomst medregne det beløb, der er
angivet i stk. 7-10, når beløbet er positivt. Beskat‐
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den største direkte eller indirekte ejerandel. Hvis
flere moderselskaber ejer lige store andele, med‐
regnes andelen hos det øverste moderselskab. Det
er en forudsætning for beskatning efter 1. pkt., at
følgende betingelser er til stede:

1) Datterselskabets CFC-indkomst, jf. stk. 4 og
5, i indkomståret udgør mere end ½ af dattersel‐
skabets samlede skattepligtige indkomst opgjort
efter stk. 4. Ved bedømmelsen ses der bort fra
skattepligtig indkomst hidrørende fra selskaber
under datterselskabets bestemmende indflydelse,
hvis selskaberne er hjemmehørende i samme land
som datterselskabet. I stedet inddrages skatteplig‐
tig indkomst i de pågældende selskaber forholds‐
mæssigt efter datterselskabets direkte eller indi‐
rekte ejerandele. Ved opgørelsen af datterselska‐
bets samlede skattepligtige indkomst bortses fra
skattepligtige tilskud.

2) Datterselskabets finansielle aktiver gennem‐
snitligt i indkomståret udgør mere end 10 pct.
af selskabets samlede aktiver. Ved finansielle ak‐
tiver forstås aktiver, hvis afkast er omfattet af
stk. 5. Opgørelsen foretages på baggrund af de
regnskabsmæssige værdier, dog medregnes imma‐
terielle aktiver, hvis afkast er omfattet af stk. 5,
nr. 6, til de handelsmæssige værdier. Aktiver, hvis
afkast er skattefrit, indgår ikke i opgørelsen. Ufor‐
rentede fordringer på varedebitorer m.v. indgår ik‐
ke i opgørelsen. Ved bedømmelsen finder nr. 1, 2.
og 3. pkt., tilsvarende anvendelse.

3) Moderselskabets aktier i datterselskabet er
ikke aktier eller investeringsbeviser m.v. i investe‐
ringsselskaber efter aktieavancebeskatningslovens
regler.

4) Moderselskabets aktier i datterselskabet ejes
ikke gennem en juridisk person, der beskattes efter
reglerne i § 13F.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis kon‐
cernen har valgt international sambeskatning efter
§ 31 A. Skatterådet kan tillade, at et datterselskab
med koncession til at udøve forsikrings-, realkre‐
dit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller
bankvirksomhed og underlagt offentligt tilsyn ik‐
ke skal være omfattet af stk. 1, hvis den væsent‐
ligste del af indkomsten kommer fra virksomhed
med kunder i det land, hvor datterselskabet er
hjemmehørende, den væsentligste del af indkom‐

ning efter 1. pkt. sker kun, når følgende betingel‐
ser er opfyldt:

1) Datterselskabets CFC-indkomst, jf. stk. 4 og
5, i indkomståret udgør mere end 1/3 af dattersel‐
skabets samlede skattepligtige indkomst opgjort
efter stk. 4. Ved bedømmelsen ses der bort fra
skattepligtig indkomst hidrørende fra selskaber
under datterselskabets bestemmende indflydelse,
hvis selskaberne er skattemæssigt hjemmehøren‐
de i samme land som datterselskabet. I stedet
inddrages skattepligtig indkomst i de pågældende
selskaber forholdsmæssigt efter datterselskabets
direkte eller indirekte ejerandele. Nedbringer mo‐
derselskabet direkte eller indirekte sin ejerandel
i datterselskabet, medregnes den indkomst, som
datterselskabet ville have oppebåret, hvis det hav‐
de afstået samtlige aktiver og passiver til handels‐
værdien på samme tidspunkt, dog højst et beløb,
der forholdsmæssigt svarer til den nedbragte ejer‐
andel. Stk. 10, 3.-8. pkt., finder tilsvarende anven‐
delse. Skattepligtige tilskud medregnes ikke ved
opgørelsen af datterselskabets samlede skatteplig‐
tige indkomst.

2) Koncernen har ikke valgt international sam‐
beskatning efter § 31 A.

3) Moderselskabets aktier i datterselskabet er
ikke aktier eller investeringsbeviser m.v. i investe‐
ringsselskaber efter aktieavancebeskatningslovens
§ 19.

4) Moderselskabets aktier i datterselskabet ejes
ikke gennem et investeringsselskab omfattet af ak‐
tieavancebeskatningslovens § 19, og moderselska‐
bet eller den direkte ejer af investeringsbeviserne
m.v. beskattes efter aktieavancebeskatningslovens
§ 19 A.

5) Moderselskabets aktier i datterselskabet ejes
ikke gennem en juridisk person, der beskattes efter
reglerne i § 13 F.

6) Moderselskabets aktier i datterselskabet ejes
ikke gennem et arbejdsmarkedsrelateret livsforsik‐
ringsaktieselskab omfattet af § 307 i lov om fi‐
nansiel virksomhed, der beskattes efter pensions‐
afkastbeskatningsloven.

Stk. 2. Er datterselskabet et finansielt selskab,
finder stk. 1 alene anvendelse, hvis mere end 1/3
af CFC-indkomsten, jf. stk. 5, hidrører fra transak‐
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sten kommer fra virksomhed med kunder, som
ikke er koncernforbundne med datterselskabet, jf.
ligningslovens § 2, stk. 2, og datterselskabets ka‐
pitalgrundlag ikke overstiger, hvad driften af for‐
sikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investerings‐
forvaltnings- eller bankvirksomheden tilsiger. Det
er en betingelse, at datterselskabet er dansk, eller
at beskatningen af udbyttet fra datterselskabet til
moderselskabet vil skulle frafaldes eller nedsæt‐
tes efter bestemmelserne i direktiv 2011/96/EU
eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med
Færøerne, Grønland eller den stat, hvor dattersel‐
skabet er hjemmehørende. Skatterådet fastsætter
vilkår for tilladelsen, som ikke kan overstige 10
indkomstår.

tioner med moderselskabet eller dets tilknyttede
personer, jf. stk. 6. Ved finansielt selskab forstås
enheder som nævnt i artikel 2, nr. 5, i direktiv
2016/1164/EU om regler til bekæmpelse af meto‐
der til skatteundgåelse, der direkte indvirker på det
indre markeds funktion.«

Stk. 3. Indkomsten og aktiverne i datterselskabet
opgøres efter territorialprincippet, jf. § 8, stk. 2,
1.-3. pkt. Stk. 1, 2 og 4-13 finder tilsvarende an‐
vendelse på datterselskabets faste driftssteder, som
er beliggende uden for den stat, hvori datterselska‐
bet er hjemmehørende.

3. I § 32, stk. 3, 1. pkt., udgår »og aktiverne«.

4. I § 32, stk. 3, 2. pkt., ændres »4-13« til: »4-18«.

5. I § 32, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »hvori
datterselskabet er«: »skattemæssigt«.

Stk. 4. ---
Stk. 5. CFC-indkomsten opgøres som summen af

følgende indtægter og udgifter:
1) Skattepligtige renteindtægter og fradragsbe‐

rettigede renteudgifter.
2) Skattepligtige gevinster og fradragsberettige‐

de tab på fordringer, gæld eller finansielle kon‐
trakter, der omfattes af kursgevinstloven. Gevinst
og tab på kontrakter (terminskontrakter m.v.), som
tjener til sikring af driftsindtægter og driftsudgif‐
ter, medregnes ikke. Gevinst og tab på termins‐
kontrakter m.v. medregnes dog, hvis den skatte‐
pligtige udøver næring ved køb og salg af fordrin‐
ger og finansielle kontrakter eller driver nærings‐
virksomhed ved finansiering.

3) Provisioner og lign., der er fradragsberettige‐
de efter ligningslovens § 8, stk. 3, og de tilsvaren‐
de skattepligtige provisioner og lign.

4) Skattepligtige udbytter og skattepligtige afstå‐
elsessummer vedrørende aktier m.v., der omfattes
af aktieavancebeskatningsloven.

6. § 32, stk. 5-7, affattes således:
»Stk. 5. CFC-indkomsten opgøres som summen

af følgende indtægter og udgifter:
1) Skattepligtige renteindtægter og fradragsbe‐

rettigede renteudgifter samt provisioner og lignen‐
de, der er fradragsberettigede efter ligningslovens
§ 8, stk. 3, og de tilsvarende skattepligtige provisi‐
oner og lign.

2) Skattepligtige gevinster og fradragsberettige‐
de tab på fordringer, gæld eller finansielle kon‐
trakter, der omfattes af kursgevinstloven. Gevinst
og tab på terminskontrakter m.v., som tjener til
sikring af driftsindtægter og driftsudgifter, med‐
regnes ikke, medmindre den skattepligtige udøver
næring ved køb og salg af fordringer og finansiel‐
le kontrakter eller driver næringsvirksomhed ved
finansiering.

3) Skattepligtige royalties eller anden indkomst
fra immaterielle aktiver, jf. dog stk. 17. Immateri‐
elle aktiver omfatter enhver ophavsret til et litte‐
rært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde, her‐
under spillefilm, ethvert patent, varemærke eller
mønster eller enhver model, tegning, hemmelig
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5) Skattepligtig fortjeneste og tab vedrørende
aktier m.v., der omfattes af aktieavancebeskat‐
ningsloven.

6) Betalinger af enhver art, der modtages som
vederlag for anvendelsen af eller retten til at an‐
vende immaterielle aktiver samt fortjeneste og tab
ved afståelse af immaterielle aktiver. 1. pkt. fin‐
der dog ikke anvendelse, for så vidt angår betalin‐
ger fra selskaber, som ikke er koncernforbundne
med datterselskabet, jf. § 31 C, for anvendelsen
af eller retten til at anvende immaterielle aktiver,
som er foranlediget af datterselskabets egen forsk‐
nings- og udviklingsvirksomhed. Immaterielle ak‐
tiver omfatter enhver ophavsret til et litterært,
kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde, herunder
spillefilm, ethvert patent, varemærke eller møns‐
ter eller enhver model, tegning, hemmelig formel
eller fremstillingsmetode eller oplysninger om in‐
dustrielle, kommercielle eller videnskabelige erfa‐
ringer.

7) Skattemæssige fradrag, der vedrører indtægter
som nævnt i nr. 1-6.

8) Skattepligtige indkomster ved finansiel lea‐
sing, herunder fortjeneste og tab ved afståelse af
aktiver, som har været anvendt til finansiel lea‐
sing.

9) Skattepligtige indkomster i forbindelse med
forsikringsvirksomhed, virksomhed som penge-
eller realkreditinstitut eller finansiel virksomhed
i øvrigt.

10) Skattepligtig fortjeneste og tab ved afståelse
af CO -kvoter og CO -kreditter, jf. afskrivningslo‐
vens § 40 A.

Stk. 6. Selskabet anses for at være moderselskab
for datterselskabet, hvis selskabet direkte eller in‐
direkte er aktionær i datterselskabet og koncernen
har bestemmende indflydelse i datterselskabet ef‐
ter § 31 C. Ved bedømmelsen af den bestemmen‐
de indflydelse medregnes stemmerettigheder m.v.,
som besiddes af personlige aktionærer og deres
nærtstående, jf. ligningslovens § 16 H, stk. 6, eller
af en fond eller trust stiftet af nærtstående m.v. el‐
ler af fonde eller trusts stiftet af disse. Tilsvarende
medregnes stemmerettigheder m.v., som indeha‐
ves af selskabsdeltagere, med hvem moderselska‐
bet har en aftale om udøvelse af kontrol, eller som

formel eller fremstillingsmetode eller oplysninger
om industrielle, kommercielle eller videnskabelige
erfaringer samt CO2-kvoter og CO2-kreditter, jf.
afskrivningslovens § 40 A. Skattepligtige royalties
og anden indkomst fra immaterielle aktiver med‐
regnes dog kun, når aktiverne er erhvervet fra
et andet land end det land, hvor datterselskabet
er skattemæssigt hjemmehørende, eller er oparbej‐
det ved aktiviteter udført af tilknyttede personer
i et andet land end det land, hvor datterselskabet
er skattemæssigt hjemmehørende. Er immaterielle
aktiver delvist omfattet af 3. pkt., medregnes en
forholdsmæssig del af indkomsten fra de immate‐
rielle aktiver. Den forholdsmæssige del opgøres
som den del af den samlede indkomst fra de im‐
materielle aktiver, der kan henføres til værdien
af de aktiver, der er erhvervet fra et andet land
end det land, hvor datterselskabet er skattemæssigt
hjemmehørende, eller værdien af de aktiviteter,
der er udført af tilknyttede personer i et andet land
end det land, hvor datterselskabet er skattemæssigt
hjemmehørende.

4) Skattepligtige udbytter.
5) Skattepligtig fortjeneste og tab vedrørende

aktier m.v., der omfattes af aktieavancebeskat‐
ningsloven.

6) Skattemæssige fradrag, der vedrører indkomst
som nævnt i nr. 1-5.

7) Skattepligtige indkomster ved finansiel lea‐
sing, herunder fortjeneste og tab ved afståelse af
aktiver, som har været anvendt til finansiel lea‐
sing.

8) Indkomst fra forsikrings- og bankvirksomhed
samt anden finansiel virksomhed.

9) Indkomst fra faktureringsselskaber, der opnår
indkomst fra varer og tjenesteydelser, der købes
fra og sælges til tilknyttede personer, og som bi‐
drager med ingen eller ringe økonomisk værdi.

Stk. 6. Et selskab anses for at være modersel‐
skab for datterselskabet, hvis det selv eller sam‐
men med tilknyttede personer har en direkte eller
indirekte indflydelse på mere end 50 pct. af stem‐
merettighederne eller direkte eller indirekte ejer
mere end 50 pct. af kapitalen eller har ret til at
modtage mere end 50 pct. af overskuddet i datter‐
selskabet. Ved tilknyttede personer forstås et selv‐
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indehaves af et selskab eller en forening m.v. som
nævnt i ligningslovens § 2, stk. 1, 2. pkt. (transpa‐
rent enhed), hvori moderselskabet deltager.

Stk. 7. Ved moderselskabets indkomstopgørelse
medregnes den del af datterselskabets indkomst,
der svarer til den gennemsnitlige direkte eller indi‐
rekte andel af datterselskabets samlede aktiekapi‐
tal, som moderselskabet har ejet i indkomstperio‐
den. Der medregnes dog kun indkomst optjent af
datterselskabet i den del af moderselskabets ind‐
komstår, hvor koncernen har bestemmende indfly‐
delse i datterselskabet.

stændigt skattesubjekt, hvori moderselskabet har
direkte eller indirekte indflydelse i form af stem‐
merettigheder eller kapitalejerskab på 25 pct. eller
mere, eller hvorfra moderselskabet har ret til at
modtage 25 pct. eller mere af overskuddet. Ved til‐
knyttede personer forstås desuden en fysisk person
eller et selvstændigt skattesubjekt, som har direkte
eller indirekte indflydelse i form af stemmerettig‐
heder eller kapitalejerskab på 25 pct. eller mere
i moderselskabet eller har ret til at modtage 25
pct. eller mere af moderselskabets overskud. Har
en fysisk person eller et selvstændigt skattesubjekt
direkte eller indirekte indflydelse i moderselskabet
og et eller flere selvstændige skattesubjekter på 25
pct. eller mere, anses alle berørte enheder, herun‐
der moderselskabet, for tilknyttede personer. Ved
bedømmelsen af en fysisk persons ejerbesiddelser
efter 3. og 4. pkt. medregnes direkte og indirekte
indflydelse, som besiddes af den fysiske persons
nærtstående, jf. ligningslovens § 16 H, stk. 6, af en
fond eller trust stiftet af den fysiske person eller
dennes nærtstående, eller af fonde og truster stif‐
tet af disse. Tilsvarende medregnes ejerbesiddelser
i en trust, hvori den fysiske person eller dennes
nærtstående har indskudt aktiver uden at være stif‐
ter. Agerer moderselskabet sammen med en fysisk
person eller et selvstændigt skattesubjekt for så
vidt angår stemmerettigheder eller kapitalejerskab
af et andet selvstændigt skattesubjekt, skal moder‐
selskabet anses som indehaver af alle de berørte
stemmerettigheder eller hele den berørte kapital i
det pågældende selvstændige skattesubjekt.

Stk. 7. Et moderselskab skal ved indkomstopgø‐
relsen medregne den del af datterselskabets ind‐
komst opgjort efter danske regler, der svarer til
moderselskabets gennemsnitlige direkte eller indi‐
rekte indflydelse i datterselskabet, jf. stk. 6, 1.
pkt., som moderselskabet har været i besiddelse af
i indkomståret. Besiddes den samme indflydelse
i et datterselskab direkte eller indirekte af flere
moderselskaber, medregnes indflydelsen hos det
moderselskab, der besidder den største direkte
eller indirekte indflydelse. Besidder flere moder‐
selskaber lige stor indflydelse, medregnes indfly‐
delsen hos det øverste moderselskab. Der medreg‐
nes dog kun indkomst optjent af datterselskabet i
den del af moderselskabets indkomstår, hvor mo‐
derselskabet anses for at være moderselskab for
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datterselskabet. Indkomsten medregnes i det ind‐
komstår for moderselskabet, hvor datterselskabets
indkomstår afsluttes.«

Stk. 8. Ved afståelse af datterselskabets aktiver
og passiver, der er erhvervet eller oparbejdet, før
koncernen fik bestemmende indflydelse i datter‐
selskabet, skal handelsværdien på det tidspunkt,
hvor koncernen fik kontrol over datterselskabet,
anvendes i stedet for anskaffelsessummen. § 4
A, stk. 1, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anven‐
delse. Når datterselskabet opfylder betingelserne
i stk. 1 uden at have opfyldt dem i det forudgåen‐
de indkomstår, anses aktiverne for afskrevet med
de udenlandske skattemæssige afskrivninger i de
forudgående indkomstår, dog finder stk. 4, 4. pkt.,
tilsvarende anvendelse. Genvundne afskrivninger
kan højst udgøre det beløb, hvormed summen af
afskrivninger foretaget i år under beskatning efter
denne bestemmelse overstiger det faktiske værdi‐
tab efter det tidspunkt, hvor koncernen fik kontrol
over datterselskabet. 1.-4. pkt. gælder kun, hvis
fortjeneste og tab på de pågældende aktiver og
passiver ikke i forvejen medregnes ved den dan‐
ske indkomstopgørelse. Sker der en overdragelse
til et andet selskab, hvor det modtagende selskab
efter udenlandske regler indtræder i datterselska‐
bets anskaffelsessummer og anskaffelsestidspunk‐
ter og moderselskabet efter overdragelsen fortsat
er moderselskab for det modtagende selskab med
samme direkte eller indirekte ejerandel, medreg‐
nes fortjeneste og tab ikke ved den danske ind‐
komstopgørelse.

7. § 32, stk. 8, 1. pkt., affattes således:
»Ved afståelse af datterselskabets aktiver og pas‐

siver, der er erhvervet eller oparbejdet før moder‐
selskabet blev moderselskab for datterselskabet,
skal handelsværdien på det tidspunkt, hvor moder‐
selskabet blev moderselskab for datterselskabet,
anvendes i stedet for anskaffelsessummen, hvis
moderselskabet er blevet moderselskab for datter‐
selskabet som følge af direkte eller indirekte er‐
hvervelse af ejerandele i datterselskabet fra en ik‐
ketilknyttet person, jf. stk. 6.«

8. I § 32, stk. 8, 4. pkt., ændres »hvor koncernen
fik kontrol over datterselskabet« til: »hvor moder‐
selskabet blev moderselskab for datterselskabet«.

Stk. 9. ---
Stk. 10. Hvis moderselskabet direkte eller indi‐

rekte nedbringer sin ejerandel i datterselskabet,
skal der ved bedømmelsen af, om moderselska‐
bet skal medregne datterselskabets indkomst, og
ved moderselskabets indkomstopgørelse medreg‐
nes den indkomst, som datterselskabet ville have
oppebåret, hvis det havde afstået samtlige aktiver
og passiver omfattet af kursgevinstloven og ak‐
tieavancebeskatningsloven til handelsværdien på
samme tidspunkt, dog højst et beløb forholds‐
mæssigt svarende til den nedbragte ejerandel. På
samme måde medregnes skattemæssige hensættel‐
ser i datterselskabet. I indkomst efter 1. og 2. pkt.
fradrages den skattepligtige indkomst, som moder‐
selskabet medregner efter aktieavancebeskatnings‐

9. § 32, stk. 10, affattes således:
»Stk. 10. Nedbringer moderselskabet direkte el‐

ler indirekte sin ejerandel i datterselskabet, skal
der ved moderselskabets opgørelse af indkomsten
i datterselskabet medregnes den indkomst, som
datterselskabet ville have oppebåret, hvis det hav‐
de afstået samtlige aktiver og passiver, hvis afkast
er omfattet af stk. 5, til handelsværdien på samme
tidspunkt, dog højst et beløb, der forholdsmæssigt
svarer til den nedbragte ejerandel. Har modersel‐
skabet valgt, at der ved indkomstopgørelsen efter
stk. 7 alene skal ske medregning af CFC-indkom‐
sten, jf. stk. 15, medregnes alene den hertil sva‐
rende del af indkomsten efter 1. pkt. På samme
måde medregnes skattemæssige hensættelser i dat‐

58



lovens § 17 som følge af aktieoverdragelsen, idet
fradraget dog ikke kan overstige indkomsten efter
1. og 2. pkt. 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse,
hvis moderselskabet fortsat er moderselskab for
datterselskabet. Der sker dog en forholdsmæssig
beskatning, i det omfang moderselskabets ejeran‐
del nedbringes. 1. og 2. pkt. finder ikke anvendel‐
se, hvis aktierne direkte eller indirekte overdrages
til en nærtstående, som omfattes af ligningslovens
§ 16 H, eller til et sambeskattet selskab, jf. §
31. Den nærtstående henholdsvis det sambeskatte‐
de selskab indtræder i moderselskabets anskaffel‐
sessummer og -tidspunkter efter stk. 8. Der sker
dog en forholdsmæssig beskatning, i det omfang
ejerandelen nedbringes.

Stk. 11. ---
Stk. 12. ---

terselskabet. 1.-3. pkt. finder ikke anvendelse,
hvis moderselskabet fortsat er moderselskab for
datterselskabet. Der sker dog en forholdsmæssig
beskatning, i det omfang moderselskabets ejeran‐
del nedbringes. 1.-3. pkt. finder ikke anvendelse,
hvis ejerandelene direkte eller indirekte overdra‐
ges til en nærtstående, som omfattes af lignings‐
lovens § 16 H, eller til et sambeskattet selskab,
jf. § 31. Den nærtstående eller det sambeskattede
selskab indtræder i moderselskabets anskaffelses‐
summer og -tidspunkter efter stk. 8. Der sker dog
en forholdsmæssig beskatning, i det omfang ejer‐
andelen nedbringes.«

Stk. 13. Hvis et moderselskab har betalt skat
af et udenlandsk datterselskabs indkomst for et
indkomstår efter denne bestemmelse, kan denne
skat modregnes i moderselskabets øvrige skatter
i et senere indkomstår, i det omfang summen af
datterselskabets betalte skatter som nævnt i stk. 11
og den betalte skat som følge af denne bestemmel‐
se overstiger summen af den danske skat af dat‐
terselskabets indkomst for de pågældende og mel‐
lemliggende indkomstår. Beløb, der ikke kan rum‐
mes i moderselskabets øvrige skatter, udbetales
kontant. De 3 indkomstår, der ligger forud for det
første indkomstår, hvor datterselskabet opfylder
betingelserne i stk. 1, kan medregnes i opgørelsen
efter 1. pkt. Dette stykke finder kun anvendelse,
hvis koncernen i hele perioden har bestemmende
indflydelse i datterselskabet, jf. stk. 6.

10. I § 32, stk. 13, 4. pkt., ændres »koncernen i
hele perioden har bestemmende indflydelse i dat‐
terselskabet« til: »moderselskabet i hele perioden
har været moderselskab for datterselskabet«.

11. I § 32 indsættes som stk. 14-18:
»Stk. 14. Modtager moderselskabet skattepligti‐

ge udbytter fra datterselskabet, eller er modersel‐
skabet skattepligtigt af aktieavance ved afståelse
af ejerandele i datterselskabet, kan indkomst, der
er medregnet i moderselskabets indkomstopgørel‐
se efter denne bestemmelse, modregnes i det skat‐
tepligtige udbytte eller den skattepligtige aktie‐
avance. Dette gælder dog ikke, i det omfang der er
sket modregning eller udbetaling efter stk. 13. Har
moderselskabet valgt, at der ved indkomstopgø‐
relsen efter stk. 7 alene skal ske medregning af
CFC-indkomsten, jf. stk. 15, kan modregning ef‐
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ter 1. pkt. alene ske i den hertil svarende del af
det skattepligtige udbytte eller den skattepligtige
aktieavance.

Stk. 15. Moderselskabet kan vælge alene at
medregne datterselskabets CFC-indkomst ved ind‐
komstopgørelsen efter stk. 7. Datterselskabets
fremførte og overførte underskud medregnes for‐
holdsmæssigt svarende til den andel, som dat‐
terselskabets CFC-indkomst udgør af dattersel‐
skabets samlede indkomst i det pågældende ind‐
komstår. Den resterende del af underskuddet kan
ikke medregnes eller fremføres. Indkomsten efter
dette stykke kan ikke overstige moderselskabets
andel af datterselskabets samlede skattepligtige
indkomst.

Stk. 16. Moderselskabet skal senest i forbindel‐
se med afgivelse af oplysninger til told- og skat‐
teforvaltningen efter skattekontrollovens § 2 for
det første indkomstår, hvor moderselskabet skal
medregne et datterselskabs indkomst efter stk. 1,
vælge, om der ved indkomstopgørelsen efter stk.
7 alene skal ske medregning af CFC-indkomsten,
jf. stk. 15. Valget, der er bindende i 5 indkomstår,
gælder for alle moderselskabets datterselskaber,
jf. stk. 6. Hvis valget ikke angives, eller oplys‐
ningerne efter skattekontrollovens § 2 ikke afgi‐
ves rettidigt, anses moderselskabet for at have
valgt medregning af datterselskabets samlede ind‐
komst. Indgår moderselskabet i en sambeskatning,
er det ultimative moderselskabs valg i bindingspe‐
rioden bindende for samtlige danske moderselska‐
ber i sambeskatningen. Moderselskabet skal ved
udløbet af bindingsperioden på ny vælge, om der
alene skal ske medregning af CFC-indkomsten,
jf. stk. 15, for en ny bindingsperiode på 5 ind‐
komstår. Ændrer moderselskabet medregningsme‐
tode, kan datterselskabets underskud fra tidligere
indkomstår ikke fremføres.

Stk. 17. Bliver et selskab moderselskab for et
datterselskab som følge af direkte eller indirek‐
te erhvervelse af ejerandele i datterselskabet fra
en ikketilknyttet person, jf. stk. 6, medregnes ind‐
komst fra datterselskabets eksisterende immateri‐
elle aktiver ikke til selskabets CFC-indkomst efter
stk. 5, nr. 3. Ved eksisterende immaterielle aktiver
forstås de immaterielle aktiver, som datterselska‐
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bet ejer på det tidspunkt, hvor moderselskabet bli‐
ver moderselskab for datterselskabet.

Stk. 18. Stk. 17 finder ikke anvendelse, når vær‐
dien af datterselskabets CFC-aktiver på det tids‐
punkt, hvor moderselskabet bliver moderselskab
for datterselskabet, udgør mere end 50 pct. af vær‐
dien af selskabets samlede aktiver. Ved CFC-akti‐
ver forstås aktiver, hvis afkast er omfattet af stk.
5. Skal kun en del af afkastet af et immaterielt
aktiv medregnes ved opgørelsen af CFC-indkom‐
sten efter stk. 5, nr. 3, 3.-5. pkt., medregnes kun
en forholdsmæssig del af værdien af aktivet ved
opgørelsen af værdien af CFC-aktiverne. Opgørel‐
sen foretages på baggrund af de regnskabsmæssi‐
ge værdier, dog medregnes immaterielle aktiver
til handelsværdien. Aktiver, hvis afkast er skatte‐
frit, indgår ikke i opgørelsen. Uforrentede fordrin‐
ger på varedebitorer m.v. indgår ikke i opgørel‐
sen. Ved bedømmelsen efter 1. pkt. finder stk. 1,
nr. 1, 2. og 3. pkt., tilsvarende anvendelse.«

§ 2

I fondsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse
nr. 961 af 17. august 2015, som ændret senest
ved § 5 i lov nr. 1052 af 30. juni 2020, foretages
følgende ændring:

§ 3 A. ---
Stk. 2. ---
Stk. 3. Indskud, der foretages af udenlandske

selskaber og foreninger m.v., som kontrolleres, jf.
selskabsskattelovens § 32, stk. 6, af en afgiftsplig‐
tig omfattet af stk. 1, anses for foretaget af den
afgiftspligtige.

Stk. 4-6. ---

1. I § 3 A, stk. 3, ændres »som kontrolleres, jf. sel‐
skabsskattelovens § 32, stk. 6, af en afgiftspligtig
omfattet af stk. 1« til: »hvormed en afgiftspligtig
omfattet af stk. 1 har en forbindelse som omhand‐
let i ligningslovens § 2«.
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