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 Skatterådet fandt ved et bindende svar af 25/10 2011, at en formueoverfør-
sel fra en amerikansk trust måtte anses som arv til to herboende skatteyde-
re.  
 

Skatterådets bindende svar af 25/10 2011 peger på den stadigt hyppigere forekommende 

problemstilling om den skatte- og afgiftsretlige kvalifikation af formueoverførsler fra de 

såkaldte trusts etableret i udlandet.  

 

Der er tale om et for alle involverede parter vanskeligt farbart område. Som jeg anførte i 

JUS 2010, 29+30, er jeg i generationsskifter med internationalt tilsnit med jævne mel-

lemrum stødt på emigranter, der har modtaget rådgivning om etablering af trusts med 

henblik på at spare skatter og afgifter. Sådanne kreative modeller kræver imidlertid et 

indgående kendskab ikke blot til fremmed skatte- og afgiftsret, men også til dansk skat-

te- og afgiftsret. En forudsætning, der ikke altid synes opfyldt.  

 

Selve trust-instituttet er beskrevet bl.a. af Thøger Nielsen, TfS 1989, 213, der bl.a. 

fremhæver, at den fundamentale forskel på trust og fond er, at trusten ikke er en juridisk 

person. Feldthusen, Trusts 2002, anfører s. 83 den karakteristik, at: ”En trust er kende-

tegnet ved, at en person betegnet settler (stifteren) overfører aktiver til en anden person 

betegnet trustee, idet stifteren samtidig instruerer trustee om at forvalte aktiverne til 

fordel for en eller flere begunstigede. Trustee har en ejendomsret til de overførte akti-

ver i henhold til Common Law og de begunstigede har tillige en ejendomsret til de over-

http://www.v.dk/


- 2 – 
Offentliggjort d. 20. december 2011 
 

 

 
 

tommy@v.dk 
www.v.dk 

Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc (R) 

førte aktiver i equity. Trustee fremstår overfor omverdenen som ejer af trustaktiverne, 

men trustee kan ikke frit råde over aktiverne, idet trustee er bundet af stifterens instruk-

ser. De begunstigede er i henhold til de særlige regler og principper i equity i vidt om-

fang beskyttet mod trustee´s private kreditorer og aftaleerhververe. Det er videre væ-

sentligt at være opmærksom på, at trusten ikke er en juridisk person.” 

 

I sagen afgjort ved Østre Landsrets dom ref. i TfS 2010, 746 Ø, omtalt i JUS 

2010/29+30, fandtes en udbetaling på 9,6 mio. kr. fra en engelsk trust oprettet af skatte-

yderens morfar, der var englænder, at måtte anses som en gave – og ikke som arv – fra 

England. Der skulle følgelig udredes gaveafgift af gaven til Danmark, jf. boafgiftslo-

vens § 25, 1. pkt. Hovedsynspunktet bag denne konklusion var, at midlerne ansås at 

have passeret skatteyderens, i England bosiddende, mor. Selv om udbetalingen fra tru-

sten efter skatteyderens morfaders testamente og reglerne i engelsk trustret var et for-

skud på skatteyderen ret til trustkapitalen, måtte udbetalingen efter dansk skatte- og 

afgiftslovgivning således anses som en afgiftspligtig gave fra moderen – og altså ikke 

afgiftsfri arv fra morfaderen.  

 

Ved Skatterådets bindende svar ref. i TfS 2010, 56 og nu med Skatterådets bindende 

svar af 25/10 2011 har Skatterådet imidlertid tilkendegivet, at udbetalinger fra en trust 

under visse omstændigheder kan anses som en afgiftsfri arv fra udlandet, jf. boafgiftslo-

vens § 9.  

 

Sagen afgjort ved Skatterådets bindende svar af 25/10 2011 drejede sig om den skatte- 

og afgiftsmæssige kvalifikation af udbetalinger fra to amerikanske trusts til to danske 

skatteydere. De to trusts var stiftet af en moster til de to danske skatteydere. Mosteren, 

der var bosat i USA, var enke og barnløs, og var nu afgået ved døden i 2011. De to 

trusts var stiftet med det formål, at formue tilhørende de to trusts skulle tilfalde de i tru-

sten indsatte begunstigede, herunder de to danske skatteydere, dvs. stifterens niecer, 

efter nærmere bestemmelser herom i stiftelsesdokumenterne. 

 

Niecerne havde på den baggrund anmodet om et bindende svar på, om udbetalingerne 

fra de to trusts kunne anses som afgiftsfri arv fra udlandet, jf. boafgiftslovens § 9.  
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Skatterådet lagde her til grund, at der i første række måtte foretages en vurdering af, 

hvorvidt den foretagne stiftelse og eventuelle testering gennem trusten kunne sidestilles 

med båndlagt arv, der udbetaltes gradvis, eller om trusten måtte sidestilles med en fond, 

hvor fondens udbetalinger skulle beskattes hos modtagerne, henholdsvis om ydelserne 

fra trusten måtte anses for erhvervet ifølge en rentenydelsesret af båndlagt kapital med 

eller uden udlagt kapitalejer. 

 

Skatterådet anførte dernæst, at de to trusts ikke havde hjemsted i Danmark, og derfor 

ikke var omfattet af de krav, der efter dansk lovgivning stilles for, at en formueoverfør-

sel til en trust kan anerkendes som udskillelse til en ny selvstændig juridisk enhed som 

danske fonde, eller ny selvstændig kapitaldannelse som båndlagt kapital m.v. Ved den 

skattemæssige kvalifikationen af de to trusts samt midler hidrørende herfra til kredsen 

af begunstigede, måtte der på den baggrund foretages en vurdering af, hvad de to trusts 

mindede mest om efter dansk ret. Der var således Skatterådets opfattelse, at en trust, 

hvor kapitalen er definitivt og endeligt udskilt, skattemæssigt bør behandles som enten 

en fond eller en båndlagt kapital med rentenydelsesret, uanset om alle formkrav var 

opfyldt. 

 

I den konkrete sag var der tale om to forskellige trusts, der hvilede på væsensforskellige 

vedtægtsbestemmelser om rådighedsret m.v. over trustens formue.  

 

For så vidt angik den ene trust, der var en såkaldt ”irrevocable” (uigenkaldelig) trust, 

bemærkede Skatterådet, at bl.a. de to niecer efter vedtægterne havde mulighed for at 

trække midler ud af trusten, mens stifteren, dvs. den afdøde moster, var i live, men dog 

kun inden for visse rammer. Videre anførte Rådet, at først efter stifterens død tilkom 

trustmidlerne endeligt de begunstigede, dog under forudsætning af, at den begunstigede 

var myndig m.v. Herefter tilkom midlerne i trusten i henhold til vedtægterne endeligt de 

to begunstigede niecer samt en yderligere moster bosiddende i Danmark.  

 

Det var på denne baggrund Skatterådets vurdering, at de begunstigedes endelige ret til 

trustformuen i henhold til stiftelsesvedtægterne først indtrådte ved mosterens dødsfald. 

Skatterådet fandt, at trustformuen på dette tidspunkt måtte kvalificeres som arv efter 

mosteren, givet gennem truststiftelsen og som først endelig tilkom de begunstigede i 
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forbindelse med stifterens død. Skatterådet fandt herefter, at formue udbetalt fra trusten 

kunne anses som udbetaling af arv efter mosteren, og dermed var afgiftsfri efter boaf-

giftslovens § 9, stk. 2. 

 

Den anden trust var en ”revocable” (genkaldelig) trust, hvor stifteren i enhver henseen-

de havde kunnet disponere over aktiverne i trusten, herunder ved ændring af vedtægter-

ne, hvilket var sket 4 gange, ved opløsning af trusten og ved til enhver tid helt eller del-

vist at udtage aktiver fra trusten. Ved stifterens dødsfald blev trusten imidlertid uigen-

kaldelig.  Trustee var tillagt fulde beføjelser som sådan, herunder ret til at modtage mid-

ler til trusten, forvalte trustens midler, afholde omkostninger, investere i fast ejendom, 

aktier, obligationer m.v. Efter stifterens død skulle Trustee sørge for at afholde alle ud-

gifter til sidste sygdomstid, begravelse, alle udestående forpligtelser tilhørende stifteren 

m.v., at specifikke genstande og personlige ejendele, som stifteren havde bestemt, skul-

le gives til personer, organisationer, juridiske enheder m.v., og at der dernæst skete ud-

deling af formuen til stifterens tilbagelevende søskende og disses afkom i et nærmere 

angivet forhold. Det fremgik videre, at trustens formue ikke var genstand for begunsti-

gedes kreditorer, og at de begunstigede ikke kunne over disponere over trustens midler. 

 

Efter Skatterådets opfattelse forelå der efter danske retsregler ikke en endelig og effek-

tiv udskillelse af stifterens midler til trusten i forbindelse med trustens stiftelse og mid-

lernes overførsel hertil. Trusten kunne derfor ikke anses som en fondslignende trust 

eller båndlagt kapital, hvis formue og midler skulle anses for adskilt fra stifterens for-

muesfære. Formuen og indkomsten måtte efter dansk ret således fortsat anses for at 

henhøre under stifterens formuesfære. Ved stifterens død blev trusten imidlertid til en 

uigenkaldelig trust, hvorefter trustens midler i henhold til vedtægterne skulle fordeles 

og uddeles i overensstemmelse med stifterens nærmere bestemmelser.  

 

Skatterådet konkluderede herefter, at trustmidlerne måtte anses som arv efter mosteren, 

givet gennem truststiftelsen og efterfølgende dispositioner, og som først endelig tilkom 

trustens begunstigede i forbindelse med stifterens død. Denne arv var afgiftsfri for de i 

Danmark bosiddende niecer, jf. boafgiftslovens § 9.  
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Som det fremgår, har det vedrørende begge trusts været centralt for den skatte- og af-

giftsretlige kvalifikation af midler fra fonden efter stifterens dødsfald, at modtagerne, 

dvs. de to niecer med bopæl i Danmark, ved stifterens dødsfald opnåede en endelig ret 

til at modtage trustens midler. Set fra et helt overordnet synspunkt har trust-

konstruktionen således tjent samme formål og haft samme virkning som et testamente.  

 

Skatterådets afgørelse ligger herved på linie med Skatterådets bindende svar i sagen ref. 

i TfS 2010, 56 SR, hvor der var tale om midler fra en trust etableret i Californien.   

 

Med Skatterådets bindende svar af 25/10 2011 har Skatterådet således fundamenteret 

praksis om kvalifikation af midler fra trusts som arv i skatte- og afgiftsretlig forstand.  

 
_______ o _______ 

 
 
 
 


