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Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

 

Høringssvaret er sendt elektronisk til lovgivningogoekonomi@skm.dk med kopi til 

klh@skm.dk og sli@skm.dk  

Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om CFC-regler, definition af fast driftssted, adgang til 

fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber, transfer pricing-

dokumentation mv. 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til lovforslaget. Landbrug 

& Fødevarer har følgende bemærkningerne vedrørende forslag til ændring af CFC-reglerne og 

transfer pricing dokumentation.  
 

1. Forslaget om implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til 

medlemsstaternes CFC-regler   

 

Landbrug & Fødevarer vil indledende pointere, at formålet med CFC-reglerne er at skabe et 

effektivt værn mod at mobile indkomster flyttes ud af landet og videre til lande med en langt lavere 

effektiv beskatning. Kort sagt et værn mod skatteunddragelse. CFC-reglerne har dermed ikke til 

formål at beskatte almindelig udenlandsk driftsindkomst. 

  

I udkastet til lovbemærkninger anføres det, at lovforslaget ikke medfører væsentlig 

ekstrabeskatning af danske koncerner. Den analyse deler Landbrug & Fødevarer ikke. Det vil 

forudsætte, at virksomhederne ændrer deres aktiviteter i udlandet, hvis ikke det skal udløse en 

yderligere beskatning.  

  

Skatteundgåelsesdirektivet medfører en række restriktioner, som er nødvendige i relation til 

implementeringskravet i forhold til dansk lovgivning. Disse restriktioner i 

skatteunddragelsesdirektivet står dog sammenskrevet med en række undtagelser til CFC-

beskatning. Det gælder 1) i tilfælde, hvor den udenlandske aktivitet udføres i lande, der opretholder 

et fornuftigt niveau af beskatning af denne aktivitet (den såkaldte “lavskattelandstest”) og 2) hvor 

datterselskabet i øvrigt anses for at have tilstrækkeligt med kommerciel substans til at udføre den 

pågældende aktivitet (den såkaldte “substanstest”). 

  

Landbrug & Fødevarer finder det uhensigtsmæssigt, at der med lovforslaget er lagt op til, at 

restriktionerne af CFC-reglerne implementeres, men at de nævnte undtagelser ikke er medtaget 

som værende en fremtidig del af den danske regulering. Resultatet af implementeringen kommer 

herved til at savne en høj grad af forholdsmæssighed, idet de manglende undtagelser netop skal 

fungere som en ”sikkerhedsventil” for, at CFC-reglerne ikke spreder sig over et utilsigtet 

anvendelsesområde. I så fald er det ikke længere et rent værn mod skatteunddragelse i tråd med 

reglerne oprindelige formål.   

  

Som konsekvens af lovforslaget vil Danmark ende med en CFC-beskatning, som er langt mere 

vidtgående end reglerne i EU-skatteundgåelsesdirektivet, og Danmark lægger dermed afstand til 

arbejdet med fælles internationale løsninger inden for skatteunddragelse. Dermed 
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forspilder Danmark også en god mulighed for at implementere de internationalt standardiserede 

CFC-regler i dansk ret, og gør det samtidig dyrere at drive international virksomhed med base i 

Danmark. 

 

Herudover omhandler de danske CFC-regler udelukkende danske virksomheder med udenlandske 

datterselskaber og ikke udenlandske virksomheder med dansk aktivitet. Det betyder, at forslaget 

forringer danske virksomheders muligheder for at konkurrere på lige vilkår med deres udenlandske 

konkurrenter.  

  

I Implementeringsrådet har Landbrug & Fødevarer tilbage den 14. marts 2017 indstillet, at Danmark 

så vidt muligt bør følge direktivet og ikke indføre eller beholde danske særregler, der går længere 

end direktivet. Det vil styrke virksomhedernes retssikkerhed, begrænse de ekstra administrative 

byrder samt minimere risikoen for tvister og dobbeltbeskatning. 

 

Landbrug & Fødevarer anbefaler på den baggrund, at Skatteministeriet i implementeringen af 

skatteuddragelsesdirketivet også implementerer undtagelsesbestemmelserne om hhv. 

”Lavskattelandstest” og ”Substanstest”. 

 

Landbrug & Fødevarer beklager, at Skatteministeriet med lovforslaget synes at have forspildt 

muligheden for en mere tilbundsgående forenkling eller standardisering af de danske regler. Fokus 

bør ikke være at gøre implementeringen så enkel som mulig, men at gøre de fremadrettede regler 

enkle og standardiserede. Landbrug & Fødevarer anbefalinger derfor, at Skatteministeriet 

genovervejer den foreslåede implementering og i stedet sammentænker implementeringen i en 

forenkling og standardisering af de i eksisterende regler, selvom det måtte betyde en større revision 

af lovforslaget.  

  

2. Forslaget om tydeliggørelse af muligheden for skønsmæssige ansættelser vedrørende 

transfer pricing-dokumentation  

  

Af forslaget fremgår følgende:   

  

“Ved justeringen i lovforslaget foreslås det at tydeliggøre, at der efter de gældende regler ikke 

rettidigt kan udarbejdes en transfer pricing-dokumentation efter udløbet af oplysningsfristen, samt 

at der er mulighed for at foretage en skønsmæssig ansættelse alene, fordi transfer pricing-

dokumentationen ikke er udarbejdet rettidigt. Som hidtil skal den skønsmæssige ansættelse 

vedrørende de kontrollerede transaktioner foretages i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet i ligningslovens § 2, stk. 1.”  

  

Landbrug & Fødevarer finder det forvirrende, at det ikke tydeligere fremgår af lovforslaget, at en 

fremrykket oplysningsfrist ikke påvirker adgangen og grundlaget for den skønsmæssige 

ansættelse. Det bør således præciseres, at Skattestyrelsen uændret er forpligtet til at tage alt 

relevant materiale i betragtning i forbindelse med den skønsmæssige ansættelse. Også selv om 

skatteyderen ikke har indsendt materialet rettidigt. Andet vil være i strid med de almindelige 

forvaltningsretlige principper, hvilket ikke kan have været hensigten med formuleringen.   

 

 

 

2.1. Rene danske transaktioner   
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Landbrug & Fødevarer opfordrer til, at rene danske transaktioner undtages for 

dokumentationspligten, som ikke giver anledning til ukorrekte opgørelser.  En sådan ændring vil 

minimere administrationsbyrden for en lang række virksomheder, der hvert år bruger unødigt 

mange ressourcer på udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation.   

  

Ønskes ovenstående uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede.   

 

 

Med venlig hilsen 

 
 

 

 

Maria Eun Elkjær  
Chefkonsulent  
  

Erhvervspolitik, Afd. for Vækst- og strukturpolitik  

T +45 3339 4678 

M +45 2388 4667   
E maee@lf.dk  
  
  

 

Benjamin Dickow 

Chefkonsulent 

 

Erhvervspolitik, Afd. for Vækst- og strukturpolitik 

D +45 3339 4264 

M +45 5122 0420 

E bend@lf.dk 
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