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Østre Landsret fastslog ved en dom af 11/6 2010, at en dansk skatteyders 
forskud på kapital i en engelsk trust afgiftsretligt måtte anses som afgifts-
pligtig gave fra hendes mor bosat i England, jf. boafgiftslovens § 25, 1. 
pkt., og ikke som et afgiftsfrit forskud på arv, jf. boafgiftslovens § 9.  
 

Ved generationsskifter med internationalt tilsnit er jeg med jævne mellemrum stødt på 

emigranter, der har modtaget rådgivning om etablering af trusts med henblik på at spare 

skatter og afgifter. Sådanne kreative modeller kæver imidlertid et indgående kendskab 

ikke blot til fremmed skatte- og afgiftsret, men også til dansk skatte- og afgiftsret, såle-

des som det også var tilfældet i sagen afgjort ved Østre Landsrets dom af 11/6 2010.  

Sagen afgjort ved Østre Landsrets dom af 11/6 2010 illustrerer tillige problemerne med 

håndtering og indpasning af fremmede retsinstitutter i den danske skattelovgivning. Der 

kan blive tale om overraskende resultater, og sagen maner til navnlig omhu i henseende 

til forudgående undersøgelser.  

Sagen drejede sig om den skatte- og afgiftsmæssige behandling af udbetalinger fra en 

engelsk trust til en dansk skatteyder. 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 kendetegnet ved, at en person betegnet settler (stifteren) 

overfører aktiver til en anden person betegnet trustee, idet stifteren samtidig instruere 

trustee om at forvalte aktiverne til fordel for en eller flere begunstigede. Trustee har en 

ejendomsret til de overførte aktiver i henhold til Common Law og de begunstigede har 

tillige en ejendomsret til de overførte aktiver i equity. Trustee fremstår overfor omver-
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denen som værende ejer af trustaktiverne, men trustee kan ikke frit råde over aktiverne, 

idet trustee er bundet af stifterens instrukser. De begunstigede er i henhold til de særlige 

regler og principper i equity i vidt omfang beskyttet mod trustee´s private kreditorer og 

aftaleerhververe. Det er videre væsentligt at være opmærksom på, at trusten ikke er en 

juridisk person.” 

I den konkrete sag havde skatteyderens morfar ved testamente overladt sin formue til to 

trustees med henblik på salg og investering. Indtægterne heraf skulle tilfalde mormode-

ren, og, efter hendes dødsfald, parrets eneste barn, en nulevende datter bosat i England. 

Datteren var ved samme testamente tillagt retten til at bestemme, hvem af hendes børn 

eller deres afkom, der endeligt skulle erhverve ret til selve trustkapitalen, når datteren 

afgik ved døden. Hvis datteren ikke havde udnyttet udpegningsretten, ville trustkapita-

len ifølge testamentet tilfalde datterens eneste barn, nemlig den danske skatteyder. Ar-

veladers datter havde ikke gjort brug af denne udpegningsret, og havde i 2009, dvs. me-

dens skattesagen verserede, uigenkaldeligt afskrevet sig retten hertil.  

I testamentet var endvidere optaget en særlig bestemmelse om udbetaling af ”forskud”.  

Af testamentet fremgik således, ”… at den lovbefalede ret til forskud skal finde anven-

delse til fordel for et hvilket som helst barn eller anden livsarving af min datter”. Testa-

mentsbestemmelsen skulle ses i lyset af de engelske regler om sådanne udbetalinger, 

hvorefter en trustee bl.a. kan udbetale forskud til en begunstiget på op til halvdelen af 

det beløb, der i sidste ende tilkommer denne begunstigede. Det er en betingelse for ud-

betaling af forskud, at der foreligger et samtykke fra de aktuelt begunstigede. Det er 

derimod ikke til hinder for udbetaling af et forskud, at en anden begunstiget er tillagt 

udpegningsret i relation til, hvem der i sidste ende skal være berettiget til at erhverve 

trustkapitalen.  

Denne særlige bestemmelse blev anvendt til at foretage en udbetaling på godt 9,6 mio. 

kr. til den danske skatteyder, alt med positiv accept fra arveladers datter bosat i Eng-

land.  

Den foreliggende skattesag drejede sig nu om, hvorvidt de 9,6 mio. kr. måtte anses som 

skatteyderens arv efter morfaderen, og dermed afgiftsfri efter boafgiftslovens § 9, såle-

des som anført af skatteyderen. Eller om beløbet rettelig måtte anses som en afgiftsplig-

tig gave fra arveladers datter til den danske skatteyder, som anført af SKAT, jf. boaf-
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giftslovens § 25, 1. pkt., der hjemler afgiftspligt af gaver, hvis enten gavegiver eller 

gavemodtager har hjemting i Danmark.  

Skattemyndighedernes hovedsynspunkt var her, at ganske vist stammede trustens midler 

fra morfaderen, men arveladers datter havde en kvalificeret indflydelse på, hvem der 

ved hendes død erhvervede kapitalen og vilkårene herfor. Denne beføjelse måtte efter 

skattemyndighedernes opfattelse anses som så væsentlig, at beføjelsen gav grundlag for 

at antage, at arveladers datter måtte anses som ejer af trustkapitalen efter danske regler. 

Kravet om samtykke fra arveladers datter til udbetalingen fandt skattemyndighederne 

bestyrkede dette resultat. Kapitalen havde med andre ord passeret datterens økonomi. 

Følgelig måtte forskuddet efter skatteyderens opfattelse anses som en gave fra datteren 

til den danske skatteyder.  

Skatteyderen anførte heroverfor, at arveladers datters udpegningsret var meget begræn-

set, nemlig begrænset til at valg mellem hendes egne livsarvinger, der omfattede den 

danske skatteyder som enebarn og skatteyderens 5 børn, og at denne ret ikke havde væ-

ret anvendt og nu var uigenkaldeligt bortfaldet Og videre, at initiativet og retten til at 

træffe beslutning om ydelse af et forskud tilkom trustee – og altså ikke arveladers datter, 

der alene havde en vetoret. Flere andre omstændigheder pegede efter skatteyderens op-

fattelse i samme retning.  

Både skattemyndighederne og skatteyder anførte – udover de gengivne synspunkter – 

flere yderligere synspunkter, der støttede de respektive parters hovedsynspunkter i sa-

gen.  

Østre Landsret tilsluttede sig Skatteministeriets synspunkter.  

Landsretten konstaterede for det første, at beløbet på de 9,6 mio. kr.  efter morfaderens 

testamente og reglerne i engelsk trustret var et forskud på hendes ret til trustkapitalen. 

Videre bemærkede landsretten, at selv om det efter sektion 32 i The Trustee Act 1925 

[den relevante engelsk lovgivning] var trustee,  der som administrator besluttede, om og 

hvornår et sådant forskud skulle udbetales, kunne udbetalingen alene gennemføres med 

arveladers datters skriftlige samtykke. 
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Videre konstaterede landsretten, at arveladers datter ved testamentet var tillagt en ret til 

i eget testamente frit at kunne bestemme, hvem af hendes børn eller disses efterkomme-

re, der ved hendes død endeligt skulle erhverve ret til trustkapitalen. 

På denne baggrund tilkendegav landsretten, at når hensås til, at arveladers datter ved 

testamente var tillagt ret til at testere over trustkapitalen, og at hun som følge af kravet 

om hendes skriftlige samtykke til udbetaling af forskud havde rådighed over kapitalen i 

hendes levende live, måtte datteren i dansk afgiftsmæssig henseende anses for ejer af 

trustkapitalen.  

Der stilles med Østre Landsrets dom ikke store krav til de beføjelser, der anses som 

ejerbeføjelser og som derfor konstituerer et efter landsrettens opfattelse fornødent 

grundlag for at anse midlerne for at have ”passeret skatteyderens økonomi”.  

Til forskel fra eksempelvis selskabers udredelse af goder til hovedaktionærens nærtstå-

ende, der som udgangspunkt må anses som ekstraordinært i forhold til selskabets formål 

og virksomhed, er der i den foreliggende sag tale om en førtidig udredelse af et beløb, 

som skatteyderen ville have modtaget i sidste ende, med mindre arveladers datter havde 

truffet en positiv, modstående bestemmelse.   

 
_______ o _______ 

 
 


