
Skatteministeriet har sen

standsordning for dansk

fælde adgang til genopta

exit-skat i indkomståren

EU-Domstolen har den 18. ju
kendt de danske regler i selsk
§ 8, stk. 4, stk. 3 om beskatni
der flytter aktiver/passiver til
eller EØS-medlemsstat (sag C

Skatteministeriet har nu som
den klare dom fra EU-Domst
udkast til lovforslag i høring,
mål at justere de nuværende
således at der i overensstemm
Domstolens faste praksis ind
standsordning for betaling af
exit-skat ved flytning af aktiv
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Oktober 2013
dt et nyt lovudkast i høring. Lovforslaget indfører en hen-

exit-skat fra og med indkomståret 2013, og giver i visse til-

gelse og tilbagebetaling af skat for selskaber, der har betalt

e 2008-2012.
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ningsaftale; eller fordi de pågældende akti-

ver/passiver flyttes til et udenlandsk fast

driftssted eller hovedkontor. Muligheden for

at opnå henstand med skattebetalingen gæl-

der dog kun i de tilfælde, hvor akti-

ver/passiver er overført til et EU/EØS-land.

Reglerne om henstandsordning gælder for

alle typer af aktiver/passiver, og der sondres

ikke mellem exit-skat på fx immaterielle akti-

ver, driftsmidler mv.

Henstandsordningen, der skal tilvælges i for-

bindelse med indsendelse af selvangivelse for

det indkomstår, hvori aktiver/passiver er flyt-

tet, fungerer ved, at exit-skat opgjort efter de

nugældende regler ikke skal betales i ”fraflyt-

ter-året”, men kan betales/afdrages løbende

over en periode på maksimalt syv år. Hen-

standsbeløbet, der beregnes ved fraflytning,

skal således i henhold til de foreslåede be-

stemmelser løbende betales/afdrages med et



beløb svarende til dansk skat af det skatte-

pligtige afkast (opgjort efter danske regler),

som det/de flyttede aktiver/passiver ville ha-

ve genereret, hvis der ikke var sket flytning.

Dog gælder det samtidig, at der hvert år

mindst skal afdrages et beløb svarende til 1/7

af det oprindelige henstandsbeløb. I tillæg til

de årlige betalinger/afdrag på henstandsbe-

løbet lægges der i lovforslaget herudover op

til, at der skal betales en årlig rente af den til

en hver tid resterende henstandssaldo.

Skatteyder skal – så længe der består en hen-

standssaldo – i hvert af det følgende ind-

komstår indsende selvangivelse med opgørel-

se af afdragsbeløbet, dvs. det afkast, som de

flyttede aktiver ville have genereret i Dan-

mark, eller mindst 1/7 af det oprindelige hen-

standsbeløb (den skattepligtige avance ved

fraflytning). Skatteyder er dog ikke forpligtet

til at anvende henstandsordningen og kan

vælge slet ikke at anvende denne, dvs. blot

betale exit-skat ved fraflytning, eller kan når

som helst vælge af indfri en resterende hen-

standssaldo med den konsekvens, at der ikke

fremadrettet skal indsendes selvangivelser

vedrørende de flyttede aktiver/passiver.

Et efterfølgende salg af aktiver/passiver, der

er omfattet af henstandsordning, eller en ef-

terfølgende flytning af aktiver/passiver uden

for EU/EØS, behandles i relation til hen-

standsordningen som et salg af de pågælden-

de aktiver/passiver til den aktuelle handels-

værdi. Skatten af den opgjorte avance (efter

danske regler) skal herefter afregnes som et

afdrag på henstandsbeløbet, og en eventuelt

resterende henstandssaldo bortfalder ikke

som følge heraf, men skal – uanset at akti-

ver/passiver måske ikke længere ejes – fort-

sat betales/afdrages i henhold til reglerne i

henstandsordningen. Dette skyldes, at hen-

standsordningen ikke har til formål at tillade

en ”omberegning” af den danske exit-skat,

men blot tillade en udskydelse af betalingen

af den danske exit-skat, der fastsættes ende-

ligt på flytningstidspunktet.

Der lægges i lovforslaget op til, at lovændrin-

gerne om henstandsordning skal gennemfø-

res med tilbagevirkende kraft fra og med ind-

komståret 2013. Herudover åbnes der op for

en genoptagelsesadgang for indkomstårene

2008-2012 for de skatteydere, der i de på-

gældende år har betalt exit-skat, som i hen-

hold til de foreslåede regler kunne være om-

fattet af henstandsordningen. Det er dog en

betingelse, at skatteyder stadig ejer de pågæl-

dende aktiver/passiver, og at disse stadig be-

finder sig inden for EU/EØS, ligesom hen-

standsordningen for de pågældende ind-

komstår kun omfatter den del af henstands-

beløbet, som ikke allerede ville være be-

talt/afdraget siden flytningen af akti-

ver/passiver.

PwC kommentar
Den foreslåede henstandsordning imøde-

kommer på en række punkter de krav og be-

tingelser, der i henhold til EU-Domstolens

praksis, herunder også dommen i sagen mod

Danmark, er nødvendige, hvis regler om exit-

beskatning skal være i overensstemmelse

med Traktatens bestemmelser om etable-

ringsfrihed.

EU-Domstolens praksis indeholder dog ingen

konkrete retningslinjer for udarbejdelse af

nationale henstandsordninger, og det kan

derfor være vanskeligt at vurdere, om de fo-

reslåede danske regler fuldt ud er i overens-

stemmelse med EU-retten. Dette gælder bl.a.

i forhold til kravet om, at henstandsbeløbet

skal afdrages over maksimalt syv år. Uanset

at dette kan synes rimeligt og afbalanceret,

har EU-Domstolen i sin hidtidige praksis blot

tilkendegivet, at medlemsstaterne ikke er

forpligtet til at tillade henstand helt frem til

det faktiske salg mv. af de flyttede akti-

ver/passiver, og at medlemsstaterne i stedet

kan opstille alternative kriterier for skattebe-

talingen. Det kan ikke udledes af EU-

domstolens praksis, at netop en henstands-

ordning løbende i op til syv år medfører, at de

danske regler nu er i overensstemmelse med

EU-retten. Desuden kan henstandsordningen

indebære så væsentlige ulemper i form af den

løbende opgørelse mv., at det kan være van-

skeligt at anvende den som et reelt alternativ

til en betaling af exit-skatten på fraflytnings-

tidspunktet. Det kan derfor ikke udelukkes, at

også de justerede danske regler om exit-

beskatning vil være for byrdefulde i forhold

til de krav, der følger at selskabers ret til fri

etablering inden for EU/EØS.

Samtidig er det bemærkelsesværdigt, at den

foreslåede henstandsordning for exit-skat

kun finder anvendelse i forhold til selskaber,

der flytter ledelsens sæde eller som ophører

med at være fuldt skattepligtige til Danmark



(selskabsskattelovens § 5, stk. 7-8); eller sel-

skaber der flytter aktiver/passiver til et fast

driftssted eller hovedkontor i en anden med-

lemsstat (selskabsskattelovens § 8, stk. 4, 3.

pkt.). Uanset at det selvfølgelig alene var dis-

se flytninger af aktiver/passiver, der direkte

var omfattet af Kommissionens søgsmål mod

Danmark i sagen C-261/11, må EU-

Domstolens dom i sagen mod Danmark dog

ligeledes give anledning til at ændre øvrige

danske regler om exit-beskatning af selska-

ber. Dette gælder særligt for reglerne om

grænseoverskridende fusioner, spaltning og

tilførsel af aktiver (fusionsskattelovens §§ 15-

15 d), da disse regler i vidt omfang svarer til

de regler om exit-beskatning, der nu foreslås

ændret.

PwC står naturligvis til rådighed med nød-

vendig vejledning og yderligere rådgivning

om exit-beskatning af selskaber, herunder

også i forhold til selskaber, der tidligere er

blevet exit-beskattet, da der for disse selska-

ber kan være en mulighed for tilbagebetaling

af dele af den opkrævede danske skat.
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