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En ny ”skattely”-pakke skal på forskellig måde modvirke det tab, som skat-
teydere påfører Danmark ved at anvende skattely. Men de konkrete forslag i 
et lovudkastet til skattely-pakken er vidtgående og vil berøre ikke blot skat-
tesnydere, men også lovlydige borgere og virksomheder, idet selv lovlige 
dispositioner kan blive tilsidesat efter lovudkastet. 
 
Lovudkastet indeholder 3 hovedelementer: Dels skærpede regler om de så-
kaldte ”trusts”. Dels ”censurering” af danskeres lovlige, men skattebetinge-
de, dispositioner i skattelylande. Og endelig mulighed for SKAT for at fragå 
et bindende svar i visse tilfælde.  
 

Gennem de senere år er der særligt i USA og Europa blevet øget fokus på tab af skatteind-

tægter ved borgere og virksomheders aggressive skatteplanlægning og skatteunddragelse, 

herunder gennem skattely.  

 

Brugen af skattely bruges i daglig tale som betegnelse for situationer, hvor borgere eller 

virksomheder lader indkomst beskatte i lande med lav eller ingen skat.  

 

Anvendelse af skattely er bekosteligt for det enkelte land. Efter EU-kommissionens skøn 

bliver EU-landene hvert år snydt for omkring 7.500 milliarder kroner i tabte skatteindtæg-

ter på grund af skattely. Det svarer ifølge Kommissionens opgørelse til det beløb, som 

EU’s medlemsstater samlet bruger på sundhedsydelser. For Danmarks vedkommende har 

forskere vurderet, at der sker skatteunddragelse gennem skattely for 3 - 5 mia. kr. årligt.  

http://www.v.dk/
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Slunkne statsfinanser har skærpet både interessen og behovet for en øget indsats på områ-

det, og en række lande er nu ved at sætte handling bag mange års drøftelser.  

 

 

Skattely  
Rød blok og Dansk Folkeparti blev i december 2014 enige om en række initiativer på 

skatteområdet som et led i indsatsen mod skattely. I slutningen af januar 2015 offentlig-

gjorde Skatteministeriet et udkast til et lovforslag, der skal udmønte denne aftale, og dette 

lovudkast har nu været i høring hos en række interesseorganisationer.  

 

Lovudkastet er vidtgående på flere punkter og vil kunne få betydning ikke blot for perso-

ner og virksomheder med en – som det formuleres i lovudkastet - aggressiv politik for 

skatteplanlægning, men også for lovlydige personer og virksomheder. 

 

 

Omgåelsesklausul 
Lovudkastet indeholder for det første og som noget helt grundlæggende nyt en såkaldt 

”omgåelsesklausul”, dvs. en bestemmelse, der - helt forenklet beskrevet - skal imødegå 

borgere og virksomheders forsøg på at slippe for beskatning i Danmark.  

 

Omgåelsesklausulen er et led i en fælles EU-indsats og skal hindre et misbrug af de fælles 

EU-regler.  

 

Skattevæsenet har efter hidtidig praksis i et vist omfang kunnet imødegå skatteyderes ud-

nyttelse af skattelovgivning. Men de danske skatteregler har ikke hidtil omfattet en generel 

bestemmelse om bekæmpelse af misbrug, således som det nu foreslås indført. 

 

Omgåelsesklausulen er ikke møntet på omgåelse af den danske skattelovgivning i almin-

delighed, men kun på omgåelse af visse regler, der er et udslag af EU-regler, og som så-

danne EU-regler er fælles regler om beskatningen af visse indkomster på tværs af EU-

landene, herunder regler for udbytter mellem moder- og datterselskaber, renter og royalties 
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mellem associerede selskaber på tværs af EU-lande samt for grænseoverskridende om-

struktureringer.  

 

Efter lovudkastet indebærer omgåelsesklausulen, at en skatteyder ikke har ”… de fordele, 

der er ved direktiverne om direkte beskatning som implementeret i dansk lovgivning … til 

arrangementer eller serier af arrangementer, der er tilrettelagt med det hovedformål, el-

ler der som et af hovedformålene har, at opnå en skattefordel, som virker mod indholdet 

af eller formålet med direktiverne, og som ikke er reelle under hensyntagen til alle rele-

vante faktiske forhold og omstændigheder. Et arrangement kan omfatte flere trin eller 

dele.” 

  

Arrangementer eller serier af arrangementer anses efter lovudkastet ikke som reelle, i det 

omfang de ikke er tilrettelagt af velbegrundede kommercielle årsager, der afspejler den 

økonomiske virkelighed.  

 

Eller udtrykt på en anden måde: Selv om dispositionerne i og for sig er lovlige, kan de 

tilsidesættes - og vil altså ikke blive tillagt de tilsigtede skattemæssige virkninger - hvis de 

ikke er tilrettelagt af velbegrundede kommercielle årsager, men har til hovedformål eller 

som et af hovedformålene at opnå en skattefordel, der strider mod indholdet eller formålet 

med lempelser i direktiverne (skattelovgivningen). 

 

Den fordel, der tales om i den meget kryptiske formulering af loven, kan f.eks. være ud-

lodning af udbytte fra et selskab i et EU-land til et postkasseselskab i andet EU-land, der 

ejes af et moderselskab i et tredjeland, dvs. uden for EU. Forestiller man sig, at udbytte fra 

det første selskab med afsæt i EU-regler kan placeres hos moderselskabet i et tredjeland 

uden beskatning efter EU-reglerne, og står det klart, at hele selskabskonstruktionen er de-

signet til at opnå denne skattefrihed, kan den nye omgåelsesklausul anvendes til at gen-

nemføre beskatning af udbyttet fra selskabet i det første EU-land. 

 

En lignende omgåelsesklausul er medtaget i lovudkastet vedrørende tilfælde, hvor et af de 

væsentligste formål med et konkret arrangement eller en transaktion efter alt at dømme er 

at opnå en fordel efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst. I disse tilfælde kan fordelen 
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fortabes, med mindre skatteyderen kan dokumentere, at fordelen vil være i overensstem-

melse med indholdet af og formålet med dobbeltbeskatningsoverenskomsten. 

 

 

Trusts 
Et andet problemområde, som adresseres i lovudkastet, er de skattemæssige forhold om-

kring de såkaldte trusts, der er udbredte bl.a. i USA og England. Trusts kendes ikke i 

dansk lovgivning, men bl.a. verserer der af og til skattesager i Danmark vedrørende de 

skattemæssige forhold omkring trusts i udlandet oprettet efter det pågældende lands lov-

givning, herunder beskatningen af personer i Danmark, der modtager penge fra trusts i 

udlandet.  

 

I lovudkastet beskrives en trust som kendetegnet ved, at stifteren (settlor) overfører f.eks. 

en likvid formue til en person (trustee), og samtidig instruerer trustee om at forvalte for-

muen til fordel for en eller flere begunstigede (beneficiaries). Trustee fremstår overfor 

omverdenen som ejer af trust-formuen, men trustee kan ikke frit råde over formuen, da 

trustee er bundet af stifterens instrukser om forvaltning af formuen.  

 

Når trusts påkalder sig opmærksomhed i drøftelserne omkring skatteplanlægning og skat-

teunddragelse, skal det ses i lyset af, at en skatteyders placering af formue hos trustee kan 

føre til, at der ikke sker den fornødne beskatning af det afkast, som genereres af formuen.  

 

Og - som det anføres i lovudkastet - er det væsentligste problem, at det i praksis kan være 

meget svært for SKAT at opdage og derefter føre de fornødne beviser for, at afkastet rette-

lig skulle have været beskattet hos stifteren (settlor).  

 

Med lovudkastet har aftaleparterne søgt at løse dette problem ved et forslag til regler, 

hvorefter en skatteyder, der som stifter (settlor) placerer formue i en trust, medens skatte-

yderen er skattepligtig til Danmark, skal beskattes personligt af afkastet af denne formue. 

Det samme gælder, hvis trusten stiftes af skatteydernes nærtstående.  

 

Efter lovudkastet skal de kommende regler endvidere have en vis tilbagevirkende kraft. 

Det er således tanken, at stifterens skattepligt af formueafkastet også bliver aktuel, hvis 
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stifteren oprindeligt har været skattepligtig til Danmark, men herefter stifter trusten, me-

dens han bor i udlandet, og han herefter - sidenhen - igen bliver skattepligtig til Danmark. 

Dog kræves det i denne situation, at stiftelsen af trusten eller overførslen af formue til tru-

sten er foretaget indenfor de sidste 10 år forud det tidspunkt, hvor skatteyderen igen bliver 

skattepligtig til Danmark.  

 

Undtaget fra disse skærpede regler om beskatning af formueafkastet hos stifteren er dog 

tilfælde, hvor stifteren beviser, at midlerne i trusten kun skal anvendes til almenvelgøren-

de formål til fordel for en større kreds af personer.  

 

Vedtages disse regler, vil der samtidig ske ophævelse af en gældende bestemmelse om 

udredelse af en 20 pct.´s afgift på danske skatteyderes indskud i udenlandske fonde eller 

trusts i lande, hvor fonde eller truster beskattes væsentligt lavere end efter danske regler.     

 

 

Bindende svar om værdiansættelse.  
Lovudkastet indeholder som det tredje element særlige bestemmelser om bindende svar 

om værdiansættelse af konkrete aktiver. Denne del kan få væsentlig betydning for genera-

tionsskifte, familieoverdragelse m.v. særligt set i sammenhæng med en anden regelæn-

dring, hvorefter formueskattekursen for aktier ophæves, jf. herved Spørg om Penge den 7. 

februar 2015.  

 

Efter de gældende regler er det muligt hos skattevæsenet at indhente et såkaldt ”bindende 

svar” om de skattemæssige konsekvenser af en disposition, som en skatteyder enten på-

tænker at foretage eller allerede har foretaget kort tid i forvejen.  

 

Med et bindende svar fra skattemyndighederne får skatteyderen klar besked om de skatte-

mæssige konsekvenser. Endvidere kan skatteyderen som det meget klare udgangspunkt 

regne med, at skattemyndighederne ikke på et senere tidspunkt ændrer standpunkt og 

iværksætter en anden beskatning, end den beskatning, der er tilkendegivet i det bindende 

svar – heraf betegnelsen ”bindende” svar. Det bindende svar giver derfor skatteyderen en 

sikkerhed for ikke at blive mødt med andre og måske væsentligt større skattekrav, end 

skatteyderen havde forventet. 
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I lovudkastet foreslås nu en væsentlig modifikation til reglerne om bindende svar.  

 

For det første foreslås det, at et bindende svar om et aktivs værdi kun skal være bin-

dende for skattemyndighederne i 6 mdr. efter, at skatteyderen har modtaget svaret.  

 

For det andet foreslås, at et bindende svar om et aktivs værdi - alligevel - ikke skal være 

bindende for skattevæsenet, hvis skattevæsenet enten ved et efterfølgende salg eller ud fra 

størrelsen af det efterfølgende afkast på aktivet kan sandsynliggøre, at aktivets værdi på 

tidspunktet for afgivelsen af det bindende svar afveg mindst 30 pct. og samtidig mindst 1 

mio. kr. fra værdien i det bindende svar, og denne værdi må anses som en mere retvisende 

værdi.  

 

Eksempelvis kan nævnes den situation, at en hovedaktionær aftaler med sit selskab at 

overdrage selskabets faste ejendom til hovedaktionæren for 1,5 mio. kr. – efter behørig 

forelæggelse af sagen for skattevæsenet og modtagelsen af et bindende svar om accept af 

værdiansættelsen på 1,5 mio. kr. Lykkes det imidlertid senere hovedaktionæren at videre-

sælge ejendommen for 2,6 mio. kr., kan det efter lovudkastet komme på tale at se bort fra 

værdien ifølge det bindende svar, og beskatte selskab og aktionær ud fra en højere værdi, 

hvis denne højere værdi må anses som en mere retvisende værdi på tidspunktet for afgi-

velse af det bindende svar.  

 

Efter lovudkastet skal skattemyndighederne under sådanne omstændigheder kunne se bort 

fra et bindende svar, og i stedet beskatte skatteyderen med udgangspunkt i den eksempel-

vis højere værdi. Det vil i nogle tilfælde indebære, at skattevæsenet kan ændre beskat-

ningen i helt op til 6 år efter udløbet af det år, hvor dispositionen er foretaget.  

 

De nye regler skal efter lovudkastet gælde, ikke blot for dispositioner på tværs af lande-

grænser, men også for dispositioner mellem parter indenfor landets grænser. De nye regler 

vil således berøre mange danskere, der har et endog meget fjernt forhold til skattely og 

andre kreative skattebesparende konstruktioner, og som blot ønsker et klart og navnlig 

bindende svar, som parterne kan disponere i tillid til.  
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Ikrafttræden 
Som allerede nævnt er der tale om et lovudkast, der indtil videre har været fremsendt i 

høring til en række organisationer på området. Høringsfristen er nu udløbet, men der er 

endnu ikke fremsat et formeligt lovforslag om skattelypakken i Folketinget.  

 

Efter det foreliggende lovudkast er det imidlertid tanken, at nye regler på området - efter 

Folketingets vedtagelse af lovforslag herom - skal træde i kraft den 1. maj 2015, men med 

virkningstidspunkt den 1. juli 2015 for nogle af bestemmelserne.  

 

 

Andre initiativer 
Ovenfor er omtalt de initiativer, der som led i skattelypakken lanceres på skatteområdet. 

Med tilslutning også fra Venstre og Det Konservative Folkeparti blev i december 2014 

endvidere indgået en aftale om styrket indsats på erhvervsområdet, der bl.a. vil medføre en 

øget åbenhed om ejere af aktieselskaber, kommanditselskaber m.v.  

 

 

 
_______ o _______ 
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Hvornår træder de nye regler om fratrædelsesgodtgørelse i 
kraft? Er det med tilbagevirkende kraft?  © 

 

Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 

www.v.dk 
  

 

Spørgsmål 1777 

 

Jeg læste med interesse dit svar i JP, lørdag den 21. februar 2015 vedrørende fratrædelses-

godtgørelse. 

 

Jeg forstår det sådan, at det kun er fra 1. februar 2015, at den nye lov gælder.  Sidst i janu-

ar skrev en journalist om det samme ”problem”. Jeg fik desværre ikke gemt artiklen, men 

mener, at han skrev, det ville være med tilbagevirkende kraft.  

 

I en artikel for ca. 4 år siden i Jyllands Posten skrev man bl.a. om en ingeniør, der vandt 

sin sag ved EU domstolen, netop i forbindelse med en fratrædelsesgodtgørelse. 

 

Netop denne sag har stor betydning for mig, idet jeg blev afskediget fra Region Midt for 4 

år siden som 62-årig efter ca. 39 års ansættelse. 

 

Det skal siges, at jeg i forbindelse med min afskedigelse påbegyndte udbetaling af min 

arbejdsgiverpension. Jeg påbegyndte deltidsarbejde som bedemand derefter, og har som 

sådan ikke gået ledig og ville det heller ikke. 

Venlig hilsen  

NJG 

 

http://www.v.dk/
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Svar  

I Spørg om Penge den 31. januar 2015 blev omtalt de nye regler om arbejdstageres krav på 

fratrædelsesgodtgørelse ved opsigelse efter mange års ansættelse.  

 

Reglerne indebærer, at opsiges en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme 

virksomhed i 12 eller 17 år, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udrede et 

beløb svarende til henholdsvis 1 eller 3 mdr.´s løn.  

 

Reglerne blev vedtaget af Folketinget den 22. januar 2015 og trådte i kraft den 1. februar 

2015. Loven skal anvendes på opsigelser, der finder sted efter lovens ikrafttræden. 

 

Det betyder, at spørgsmål om fratrædelsesgodtgørelse til en funktionær, der opsiges inden 

den 1. februar 2015, afgøres efter de hidtil gældende regler, uanset at fratræden først sker 

efter den 1. februar 2015. En opsigelse, der afgives af arbejdsgiver efter den 1. februar 

2015, vil derimod kunne udløse en fratrædelsesgodtgørelse efter de nye regler.  

 

Det er ancienniteten på fratrædelsestidspunktet, der er afgørende for, om der skal betales 

fratrædelsesgodtgørelse, og om der skal betales 1 eller 3 måneders godtgørelse. Det vil 

sige, at hvis funktionæren på opsigelsestidspunktet har været ansat uafbrudt i den pågæl-

dende virksomhed i 11 år og 11 måneder, vil funktionæren i kraft af dennes opsigelsesvar-

sel have været ansat i mere end 12 år på fratrædelsestidspunktet, og funktionæren vil såle-

des have krav på en månedsløn i fratrædelsesgodtgørelse.  

 

Med disse ikrafttrædelsesbestemmelser har loven på den ene side ikke tilbagevirkende 

kraft i traditionel forstand. Der er opsigelsen fra arbejdsgiverside, der udløser ret til fra-

trædelsesgodtgørelse, og kun opsigelser, der finder sted efter den 1. februar 2015, vil såle-

des give funktionæren krav på fratrædelsesgodtgørelse efter de nye regler.  

 

Men loven giver på den anden side krav på fratrædelsesgodtgørelse på grundlag af en an-

sættelse, der går tilbage i tid, forstået på den måde, at en funktionær gennem mangeårig 

ansættelse før den 1. februar 2015 kan have optjent ret til fratrædelsesgodtgørelse, opgjort 

efter de nye regler.  
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For Deres vedkommende betyder det videre, at De desværre ikke har krav på fratrædelses-

godtgørelse efter de nye regler, da De blev opsagt før 1. februar 2015, nemlig for 4 år si-

den.  

 

Det kan tilføjes, at de nye regler – i lighed med de hidtil gældende regler – også gælder, 

hvor der sker bortvisning af en funktionær, og denne bortvisning er uberettiget.  

 
_______ o _______ 

 
 


