
Kommentarer til udvalgte afgørelser - Skattemæssig kvalifikation af en
udenlandsk fond og forholdet mellem intern ret og
dobbeltbeskatningsoverenskomsterne (SKM2018.376.HR)

Af professor, ph.d. Anders Nørgaard Laursen, Juridisk institut, Aarhus Universitet

1. Indledning
I 2017 tog Vestre Landsret stilling til en række væsentlige
spørgsmål, som relaterede sig til udlodningen af udbytte fra et dansk
selskab til en fond (“stichting”) stiftet efter nederlandsk ret, jf.
SKM2017.539. VLR. Jeg har omtalt dommen i et tidligere nummer
af Revision & Regnskabsvæsen.(1)
Den 19. juni 2018 afsagde Højesteret dom i sagen, jf.
SKM2018.376.HR, som skal omtales i det følgende. Omtalen skal
dog begrænses til et enkelt moment ved dommen, nemlig til
spørgsmålet om fondens manglende adgang til at påberåbe sig den
dansk-nederlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst med den
begrundelse, at fonden efter dansk ret var en transparent enhed.
Om de øvrige forhold ved sagen henvises til min kommentar til
landsrettens dom.

2. Faktum
En fysisk person (A) havde i 1971 arvet en større post B-aktier i
et dansk selskab (G1), som oprindeligt var stiftet af hans farfar.
Aktierne var båndlagt indtil 1986, hvor A fyldte 25 år. A-aktierne
i selskabet var ejet af A's far.
I begyndelsen af 1990'erne blev det besluttet, at A skulle sælge
nogle af aktierne og indskyde resten i et nystiftet dansk
holdingselskab (H1). Endvidere skulle der stiftes en nederlandsk
fond (H2), som aktierne i holdingselskabet skulle overdrages til
vederlagsfrit. Transaktionerne blev gennemført i 1992. Fondens
bestyrelse bestod fra stiftelsestidspunktet af A og dennes forældre.
I 2007 udloddede det danske holdingselskab 61 mio. kr. i udbytte
til fonden, som blev deklareret og indberettet til SKAT. A var på
dette tidspunkt (siden 1996) bosiddende og skattemæssigt
hjemmehørende i Storbritannien.
I 2012 traf SKAT afgørelse om, at H1 skulle have indeholdt
9.150.000 kr. i udbytteskat. Dette blev begrundet med, at fonden i
Nederlandene efter dansk ret måtte anses for transparent, hvorfor
A måtte anses for rette indkomstmodtager af udbyttet.
Selskabet påklagede afgørelsen til Landsskatteretten og påstod,
at det ikke havde haft pligt til at indeholde kildeskat på udlodningen.
Påstanden blev bl.a. støttet på et anbringende om, at fonden ikke
var transparent efter dansk ret og derfor måtte anses for rette
indkomstmodtager af udbyttet. Fonden opfyldte desuden
betingelserne til skattefrihed i dagældende SEL § 2, stk. 1, litra c,
idet Danmark i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomstenmed
Nederlandene var forpligtet til at frafalde beskatningsretten til
udbyttet. Følgelig var der ikke pligt til at indeholde kildeskat på
udlodningen, jf. dagældende KSL § 65, stk. 5.
Landsskatteretten stadfæstede ved kendelse af 5. maj 2015 SKATs
afgørelse, jf. SKM2015.458.LSR. Landsskatteretten fandt således,
at H1 burde have indeholdt kildeskat, jf. dagældende KSL § 65,
og at selskabet ved at undlade indeholdelse hæftede for den
manglende kildeskat, jf. KSL § 69. Endelig fandt Landsskatteretten,
at kravet ikke var forældet.

3. Vestre Landsrets dom (SKM2017.539.VLR)
Sagen blev efterfølgende indbragt for domstolene.

For Vestre Landsret blev det gjort gældende af sagsøgerne (det
udloddende danske anpartsselskab (H1) og fonden i Nederlandene
(H2)), at fonden skulle anerkendes som et selvstændigt skattesubjekt
efter dansk ret, at Danmark ikke kunne beskatte fonden af
udbytteudlodningen fra Danmark i henhold til art. 10 i den dansk-
nederlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst, og at det var i strid
med EU-retten ikke at anerkende fonden i Nederlandene som et
selvstændigt skattesubjekt.
Endelig blev det gjort gældende, at H1 ikke havde handlet
forsømmeligt ved ikke at indeholde kildeskat ved udlodningen af
udbyttet og derfor ikke hæftede for den manglende kildeskat, jf.
KSL § 69.
Landsretten afgjorde på alle punkter sagen til fordel for
Skatteministeriet.

4. Højesterets dom
4.1 Parternes anbringender
Centralt for Vestre Landsrets dom var fondens (manglende)
mulighed for at påberåbe sig den dansk-nederlandske
dobbeltbeskatningsoverenskomst.
Problemet var, at fonden H2 i civilretlig henseende utvivlsomt
havde modtaget udlodningen fra det danske selskab H1. Fonden
var gyldigt stiftet og anerkendt efter nederlandsk ret og som sådan
i civilretlig henseende indehaver af udbyttet fra H1. Da fonden i
skattemæssig henseende efter dansk ret imidlertid ikke kunne
anerkendes som et selvstændigt skattesubjekt, var stifteren (A)
følgelig rette indkomstmodtager af udlodningen. A var
hjemmehørende i Storbritannien og kunne derfor påberåbe sig den
dansk-britiske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Dansk beskatning
var i medfør heraf begrænset til 15 pct. af bruttoudlodningen på 61
mio. kr., dvs. til 9,15 mio. kr.
Det var imidlertid opfattelsen hos appellanterne, at fonden
selvstændigt og uafhængigt af den danske kvalifikation af fondens
skattemæssige status kunne påberåbe sig den dansk-nederlandske
dobbeltbeskatningsoverenskomst. Selvom fonden ikke var et
selvstændigt skattesubjekt efter dansk ret og derfor ej heller rette
indkomstmodtager af udlodningen fra det danske selskab, måtte
fonden desuagtet anerkendes som en i Nederlandene
hjemmehørende person, jf. overenskomstens art. 1, jf. art. 3 og 4.
Da fonden samtidig ejede mere end 10 pct. af kapitalen i det danske
selskab H1, var Danmark afskåret fra at beskatte udlodningen, jf.
overenskomstens art. 10, stk. 3.
For landsretten var det afgørende for spørgsmålet om anvendelsen
af den dansk-nederlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst, at en
nederlandsk højesteretsdom fra 2009 (07/10383) blev taget til
indtægt for, at en person (fonden) efter nederlandsk ret kun kunne
anses for hjemmehørende i Nederlandene, hvis personen (fonden)
var såvel subjektiv som objektiv skattepligtig til Nederlandene.
Idet fonden var omfattet af den nederlandske selskabsskattelov
(“wet op de vennootschapsbelasting” af 1969) var den subjektive
betingelse opfyldt. Fonden var imidlertid fritaget for beskatning,
hvorfor der ikke forelå nogen objektiv skattepligt. Af samme årsag
fandt Vestre Landsret, at fonden ikke kunne betragtes som
hjemmehørende i Nederlandene, jf. art. 4, stk. 1, i den dansk-
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nederlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst, og derfor var dansk
beskatningsret til udbyttet ikke begrænset af art. 10, stk. 3, i
overenskomsten.
For Højesteret havde appellanterne – det udbyttebetalende danske
selskab (H1) og den nederlandske stichting (H2) – gentaget
påstanden om, at Skatteministeriet skulle anerkende, at der ikke
kunne kræves udbytteskat i det af H1 til H2 deklarerede udbytte
på 61 mio. kr.
Appellanterne gjorde i den forbindelse gældende, at den opfattelse
af dommen fra den nederlandske højesteret fra 2009, som
landsretten havde baseret sin dom på, ikke nødvendigvis var udtryk
for gældende ret i Nederlandene. Appellanterne henviste således
til, at dommen fra 2009 var konkret begrundet i ordlyden af den
nederlandsk-amerikanske dobbeltbeskatningsoverenskomst.
Appellanterne henviste også til, at det ifølge det nederlandske
finansministerium ikke med sikkerhed kunne udledes af dommen
fra 2009, om skattefritagne enheder kunne anses for omfattet af de
nederlandske dobbeltbeskatningsoverenskomster. I forlængelse af
dette anbringende gjorde appellanterne også gældende, at da
udbytteudlodningen var vedtaget på generalforsamlingen den 24.
maj 2007 – dvs. før den nederlandske højesteretsdom fra 2009,
som skabte tvivl om fortolkningen af art. 4, stk. 1, i nederlandsk
praksis – kunne det ikke lægges til grund, at H1 havde handlet
forsømmeligt ved ikke at indeholde udbytteskat. Derfor kunne H1
ikke pålægges at hæfte over for det offentlige, jf. KSL § 69.
For Højesteret havde kammeradvokaten som et nyt anbringende
gjort gældende, at idet H2 ikke var rette indkomstmodtager af
udbyttet som følge af, at H2 ikke kunne anerkendes som et
selvstændigt skattesubjekt efter dansk ret, var det unødvendigt at
undersøge, om H2 kunne modtage udbyttet skattefrit i medfør af
den dansk-nederlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst.
Om hvorvidt H1 havde handlet forsømmeligt ved ikke at indeholde
udbytteskat og derfor hæftede over for det offentlige, jf. KSL § 69,
gjorde kammeradvokaten gældende, at det fremgik af
ligningsvejledningen for 2007, at en udenlandsk fond, der ikke
opfyldte kravene med hensyn til fondskapitalens effektive
udskillelse fra stifterens formue, herunder ved at være henlagt til
en selvstændig ledelse, ikke kunne forventes at blive godkendt. H1
burde med andre ord have vidst, at fonden ikke kunne anerkendes
i skattemæssig henseende, og derfor havdeH1 handlet forsømmeligt
ved ikke at indeholde udbytteskat.

4.2 Højesterets dom
Højesteret afgjorde sagen til Skatteministeriets fordel.
Højesteret lagde til grund, at det efter fast og langvarig praksis
efter dansk ret var en betingelse for, at en fond kunne anerkendes
som et selvstændigt skattesubjekt, at fondens formue var effektivt
og uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue. Det var i den
forbindelse en betingelse, at fonden havde en uafhængig ledelse.
Højesteret henviste til, at kravet om uafhængighed efter
forarbejderne til fondsloven i almindelighed ansås for opfyldt, hvis
mindst ét medlem af bestyrelsen indtog en i forhold til stifteren
uvildig og uafhængig stilling.
Denne betingelse var imidlertid ikke opfyldt, idet fondens
bestyrelse såvel ved stiftelsen i 1992 som ved udlodningen i 2007
bestod af stifteren (A) og hans forældre. Da bestyrelsen således
alene bestod af stifteren og hans nære slægtninge, opfyldte fonden
ikke betingelserne for at kunne anses for et selvstændigt
skattesubjekt.
Som følge heraf fandt Højesteret, at A som stifter af fonden i
skattemæssig henseende måtte anses for rette indkomstmodtager
af udbyttet fra H1, og beskatning af udbyttet skulle derfor ske hos
ham og ikke hos H2. Af samme årsag kunne udbyttebeskatningen

ikke frafaldes som følge af bestemmelserne i den dansk-
nederlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst, idet denne ikke
fandt anvendelse på forholdet.
På udlodningstidspunktet var A hjemmehørende i Storbritannien.
Som en konsekvens af, at A skulle anses for rette indkomstmodtager
af udbytte fra H1, fandt den dansk-britiske
dobbeltbeskatningsoverenskomst anvendelse. Højesteret kunne
derfor tiltræde, at H1 burde have indeholdt udbytteskat i
udlodningen på 15 pct. af det samlede beløb (9,15 mio. kr.).
Højesteret tiltrådte i øvrigt, at det ikke var i strid med EU-retten
ikke at anerkende fonden i skattemæssig henseende.
Endelig fandt højesteret, at H1 havde handlet forsømmeligt ved
ikke at indeholde udbytteskat ved udlodningen, og H1 hæftede
derfor over for det offentlige, jf. KSL § 69. Højesteret henviste til,
at det fremgik af langvarig praksis såvel som af
ligningsvejledningen 2007-2, pkt. S.H.4.1., at der ved fonde oprettet
i udlandet kunne være behov for en skattemæssig stillingtagen til,
om fonden med hensyn til formuens udskillelse og bestyrelse mv.
opfyldte betingelserne for at kunne anses for et i forhold til stifteren
uafhængigt retssubjekt. Det fremgik endvidere, at en fond, der ikke
opfyldte disse krav, ikke kunne forventes godkendt, og at dette
bevirkede, at fondens midler blev beskattet hos stifteren.

5. Kommentarer
5.1 Indledende bemærkninger
Kan en højesteretsdom være forkert?
Meget er gennem tiden sagt og skrevet om dette spørgsmål. På
den ene side er det klart, at selv Højesterets dommere er mennesker.
Og da det som bekendt er en indlejret del af denmenneskelige natur
at fejle – errare humanum est – kan det vel ikke udelukkes, at en
højesteretsdom fra tid til anden er forkert.
Omvendt er det på den anden side også klart, at hvis man tager
Højesterets rolle i retsordenen som øverste retsanvendende domstol
i betragtning, er det vanskeligt at klistre etiketten “forkert” på en
højesteretsdom.(2) Selvom det naturligvis kan være endog meget
fristende – navnlig for den tabende advokat eller den
retsvidenskabsmand, der havde forudset et andet resultatet eller en
anden domsbegrundelse – at drage et hjertens suk og erklære en
højesteretsdom for forkert, må det fastholdes, at en sådan øvelse
primært tjener et mentalhygiejnisk formål. Dommen ligger nu
engang fast, uanset hvor mange gode argumenter der kan rejses
imod den.
Et andet problem ved at diskutere, om en højesteretsdom nu
virkelig også er korrekt, er, at det er svært at finde en egnet målestok
for vurderingen. Eller formuleret anderledes: hvis ikke Højesteret
kan betros opgaven med at udfinde gældende dansk ret, hvem kan
så? Som et skræmmende eksempel på, hvor galt det kan gå, såfremt
man ikke respekterer domstolenes evne til at fastlægge gældende
ret, fremhæver Alf Ross den franske exegetiske skole fra omkring
midten af det 19. århundrede. Tilhængerne af denne skole ville i
fremstillinger af “gældende ret” fremlægge deres egen fortolkning
af loven uafhængigt af praksis – for siden at bemærke evt. i en
fodnote, at en anden fortolkning “fejlagtigt” følges i praksis.(3)
Det turde være åbenlyst, at den, som forsøger at tilegne sig viden
om gældende ret uden at skele til praksis, er dømt til at fejle. En
sådan adskillelse mellem teori og praksis har ingen plads i juraen.
I mødet med en Højesteretsdom, som umiddelbart forekommer
vanskelig at forene med den eksisterende teori og praksis på et
givent område, må det være retsvidenskabens rolle – fremfor at
forkaste den som forkert – at udlægge den pågældende dom og
indpasse den i det bestående system.
Det følgende skal derfor opfattes som et forsøg herpå.
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5.2 Højesterets syn på forholdet mellem
dobbeltbeskatningsoverenskomster og intern dansk
ret
Som nævnt ovenfor i afsnit 4.1 gjorde kammeradvokaten for
Højesteret et nyt anbringende gældende.(4) Kammeradvokaten
gjorde nu – i modsætning til for landsretten – gældende, at først
når det var afgjort, hvem der efter dansk ret var rette
indkomstmodtager, kunne der efterfølgende tages stilling til, hvilken
dobbeltbeskatningsoverenskomst (den dansk-nederlandske eller
den dansk-britiske) der skulle finde anvendelse.
Kammeradvokaten udtalte:
Inden der skal tages stilling til anvendelse af
dobbeltbeskatningsoverenskomsten, skal der således tages stilling
til, hvem der efter dansk ret er rette indkomstmodtager.
I det foreliggende tilfælde fører dansk ret til, at H2 ikke kan anses
for skattepligtig til Danmark af det omhandlede udbytte, idet
udbyttet i skattemæssig henseende skal anses for oppebåret af A
[dvs. fondens stifter, min tilføjelse]. Allerede af den grund kan
dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og
Nederlandene ikke finde anvendelse.
Dette anbringende skulle vise sig at blive udslagsgivende for
Højesteret. I domsbegrundelsen udtalte Højesteret således:
Højesteret finder, at spørgsmålet om, hvem der må anses for rette
indkomstmodtager af det udbytte, som blev udloddet fra det danske
selskab H1, skal afgøres efter dansk ret.
Kun hvis H2 efter dansk ret er rette indkomstmodtager, skal der
tages stilling til, om beskatning af udbyttet er i strid med den dansk-
nederlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst.
Idet fonden (H2) i overensstemmelse med dansk praksis ikke
opfyldte de i dansk ret opstillede krav om en af stifteren uafhængig
bestyrelse, kunne fonden ikke anerkendes som et selvstændigt
skattesubjekt. Som en følge heraf skulle udbyttet i skattemæssig
henseende anses for udloddet til stifteren (A). A var med andre ord
rette indkomstmodtager af udbyttet. Efter denne konstatering udtalte
Højesteret:
Højesteret har herefter ikke anledning til at tage stilling til, om
H2 var hjemmehørende i Nederlandene, som defineret i artikel 4,
stk. 1, i den dansk-nederlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst.
Da A på tidspunktet for udlodningen var hjemmehørende i
Storbritannien, finder den dansk-britiske
dobbeltbeskatningsoverenskomst anvendelse.
Hvor Vestre Landsret og Højesteret dermed nåede frem til samme
resultat – A var skattepligtig af udbyttet, og H1 hæftede for den
manglende indeholdelse af udbytteskat – var der afgørende forskel
på begrundelsen.
Landsretten havde således anerkendt muligheden for, at H2
potentielt kunne modtage udbyttet skattefrit i medfør af art. 10, stk.
3, i den dansk-nederlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst,
selvom H2 ikke var rette indkomstmodtager efter intern dansk ret.
Konkret fandt Vestre Landsret dog, at H2 ikke kunne anses for at
være en i Nederlandene hjemmehørende person. Selvom H2
subjektivt var skattepligtig i henhold til den nederlandske
selskabsskattelov, var fonden objektivt fritaget, hvilket forhold
tilsyneladende resulterede i, at fonden efter nederlandsk ret ikke
kunne anses for en “hjemmehørende person”, jf. art. 4, stk. 1, i
dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Nederlandene og
Danmark. Det var imidlertid omtvistet, om dette nu også var
retstilstanden i Nederlandene. Den dom fra den nederlandske
højesteret,(5) som var blevet taget til indtægt for retstilstanden i
Nederlandene, forsøgte appellanterne for Højesteret ikke
overraskende at så tvivl om bl.a. ved at henvise til en udtalelse fra
det nederlandske finansministerium.

Den nederlandske kvalifikation af fonden viste sig imidlertid at
være helt uden betydning.
Allerede fordi H2 efter dansk ret ikke var rette indkomstmodtager,
kunne dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og
Nederlandene ifølge Højesteret som nævnt ikke bringes i
anvendelse.
Dette ræsonnement er efter min opfattelse opsigtsvækkende og
potentielt af vidtrækkende betydning.
En dobbeltbeskatningsoverenskomst er som bekendt en folkeretlig
aftale (en “traktat”) og skal følgelig fortolkes i overensstemmelse
med Wienerkonventionen om Traktatretten, herunder art. 26.(6)
Denne bestemmelse fastslår dels princippet om, at traktater skal
overholdes – “pacta sunt servanda” – dels at anvendelsen af
traktaterne skal ske i god tro. Art. 27 i Wienerkonventionen om
Traktatretten fastslår endvidere, at en traktats parter ikke kan
påberåbe sig internretlige bestemmelser som begrundelse for ikke
at overholde en traktat. Det forekommer på den baggrund
overraskende, at Højesteret alene med henvisning til, at A efter
intern dansk ret var rette indkomstmodtager af udbyttet, helt undlod
at undersøge nærmere, om den dansk-nederlandske
dobbeltbeskatningsoverenskomst evt. fandt anvendelse.
I d a n s k r e t e r f o r h o l d e t m e l l em e n
dobbeltbeskatningsoverenskomst og intern ret, at en
dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke i sig selv kan hjemle
beskatning; overenskomsten kan kun lempe beskatning. Dette
forhold beskrives ikke sjældent som “den gyldne regel”.(7)
I kraft af forholdet mellem dobbeltbeskatningsoverenskomsterne
og intern dansk ret må prøvelsen af, om Danmark kan gennemføre
en beskatning i en situation, hvor skatteyderen eller indkomsten
har tilknytning til flere lande ske efter følgende skema: Først må
der etableres et internretligt hjemmelsgrundlag for beskatning.
Konkret var der tale om en udbytteudlodning fra et dansk selskab
til en udenlandsk fysisk person, hvormed hjemmel fandtes i KSL
§ 2, stk. 1, nr. 6. Efterfølgende må det så undersøge, om Danmarks
ret til at beskatte (konkret som overenskomstens kildeland) er
begrænset som følge af bestemmelserne i en
dobbeltbeskatningsoverenskomst.(8)
En dobbeltbeskatningsoverenskomst har til formål at fordele
beskatningsretten til indkomst og evt. formue mellem de
kontraherende stater, således at dobbeltbeskatning undgås.
Overenskomster så som den dansk-nederlandske, der bygger på
OECD's modeloverenskomst, grunder sig på et princip om
domicillandets forrang, jf. art. 21. Domicillandet kan således altid
beskatte indkomst fra kildelandet (men kan være forpligtet til at
yde lempelse), mens kildelandet alene kan beskatte indkomst, som
kildelandet er tillagt beskatningsretten til i overenskomstens
fordelingsbestemmelser, jf. art. 6-21 (for så vidt angår indkomst)
og art. 22 (for så vidt angår formue).
Når udbytte udloddes fra et dansk selskab til en udenlandsk
aktionær, er Danmark kildeland i overenskomstens forstand, og
dansk beskatningsret kan følgelig være begrænset af
overenskomstens fordelingsbestemmelse om udbytte (typisk art.
10).(9) Begrænsningen fordrer dog naturligvis, at forholdet er
omfattet af en dobbeltbeskatningsoverenskomst, som begrænser
Danmarks ret til at beskatte som kildeland.
Herved er vi nået til sagens kerne. Var dansk beskatningsret som
kildeland begrænset af bestemmelserne i den dansk-nederlandske
dobbeltbeskatningsoverenskomst?
Efter art. 1, i dobbeltbeskatningsoverenskomstenmellemDanmark
og Nederlandene skulle overenskomsten finde anvendelse på
“personer”, jf. definitionen i art. 3, stk. 1, litra d, som var
“hjemmehørende”, jf. art. 4, stk. 1, i en af eller begge de
kontraherende stater.
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Begrænsningen i Danmarks (kildelandets) beskatningsret over
udbyttet var i henhold til art. 10, stk. 3, betinget af, at
udbyttemodtageren (fonden H2) var et selskab, som var
hjemmehørende i Nederlandene.(10) Som nævnt i afsnit 4.1 var
det usikkert, omH2 var “hjemmehørende” i Nederlandene, og dette
forhold havde været afgørende for Vestre Landsrets dom i sagen,
jf. SKM2017.539.VLR.(11)
Her kanman så rejse spørgsmålet: hvorfor skulle den nederlandske
kvalifikation af fonden overhovedet være af betydning, når fonden
ikke kunne anerkendes som et selvstændigt skattesubjekt efter
dansk ret?
Det korte svar på dette spørgsmål er, at Danmark formodningsvis
ønsker at overholde sine internationale forpligtelser, herunder sine
dobbeltbeskatningsoverenskomster. Vished for ikke at gennemføre
en beskatning i strid med overenskomstens bestemmelser måtte
vel som absolutminimum forudsætte en analyse af overenskomstens
bestemmelser, konkret art. 1, 3, 4 og 10.
Med SKM2018.376.HR kan det imidlertid konstateres, at en sådan
analyse er unødvendig. Når en enhed efter dansk ret ikke kan anses
for et selvstændigt skattesubjekt og derfor ikke er rette
indkomstmodtager, vil der efter dansk ret ikke være anledning til
at tage stilling til – for nu at bruge Højesterets egen lakoniske
formulering – om den pågældende enhed er en hjemmehørende
person i den anden stat, jf. art. 1.
Det er for mig overraskende, at Højesteret ikke indlod sig på en
sådan analyse, fordi det som nævnt måtte være en forudsætning
for at opnå sikkerhed for, at Danmark ikke gennemførte en
beskatning af udbytteudlodningen i strid med den dansk-
nederlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Ved ikke at
gennemføre en sådan analyse – og ved at afvise analysen som
relevant i temmelig kategoriske vendinger – synes dommen
endvidere at skabe usikkerhed om den retskildemæssige værdi af
kommentarerne til OECD's modeloverenskomst, jf. straks i det
følgende afsnit.

5.3 Behandlingen af hybride enheder og
kommentarerne til OECD's modeloverenskomst
Da det efter Højesterets opfattelse var uden betydning, om fonden
kunne betragtes som hjemmehørende i Nederlandene i henhold til
art. 4, stk. 1, i dobbeltbeskatningsoverenskomstenmellemDanmark
og Nederlandene, blev dette spørgsmål naturligvis ikke belyst
yderligere.
Hvis det havde vist sig, at fonden i Nederlandene blev betragtet
som en hjemmehørende person, jf. art. 4, stk. 1, i
dobbeltbeskatningsoverenskomsten, ville fonden være en såkaldt
“hybrid enhed”, dvs. en enhed, som fra et lands synsvinkel betragtes
som transparent, og fra et andet lands synsvinkel betragtes som et
selvstændigt skattesubjekt.
Hvorvidt en sådan hybrid enhed kan påberåbe sig en
dobbeltbeskatningsoverenskomst, har i international teori ofte været
genstand for opmærksomhed og diskussion.
Centralt for behandlingen af dette spørgsmål står enOECD-rapport
fra 1999: The Application of the OECD Model Tax Convention to
Partnerships (“Partnershiprapporten”).(12)
Som navnet antyder, omhandlede Partnershiprapporten en række
forskellige aspekter ved “partnerships” (i dansk ret bl.a.
interessentskaber og kommanditselskaber).(13) Partnershiprapporten
behandlede bl.a. spørgsmålet, om et partnership kunne påberåbe
sig en dobbeltbeskatningsoverenskomst, altså om et partnership
kunne anses for en “hjemmehørende person”. Det blev lagt til grund
i rapporten, at et partnership utvivlsomt kunne anses for en
“person”, og det afgørende spørgsmål var således i hvilket omfang,

et partnership kunne anses for “hjemmehørende” i en kontraherende
stat, jf. OECD-modellens art. 4.
Partnershiprapporten analyserede dette spørgsmål fra såvel
kildelandets som fra domicillandets synsvinkel, jf. rapportens afsnit
II og III hhv.
Hvad angik spørgsmålet om, hvorvidt et hybridt partnership i
kildelandet kunne påberåbe sig overenskomstens fordele, knæsatte
Partnershiprapporten et princip om, at kildelandet skulle følge
domicillandets kvalifikation. Hvis kildelandet anså et partnership
for at være en transparent enhed, ville kildelandet desuagtet være
forpligtet til at indrømme partnershippet overenskomstens fordele,
såfremt partnershippet blev betragtet som en “hjemmehørende
person” i det land, hvori det var etableret (domicillandet). Dette
gjaldt uanset, om ejerne (“partnerne”) var hjemmehørende i et
tredjeland.(14) Denne del af Partnershiprapportens konklusioner
blev “implementeret” i kommentarerne til art. 1 i OECD's
modeloverenskomst i forbindelse med opdateringen heraf i 2000,
jf. pkt. 6.5, 4. punktum:
Hvis […] interessentskabet(15) beskattes som en person, der er
hjemmehørende i den stat, i hvilken det er etableret, kan
interessentskabet selv påberåbe sig fordele i henhold til
overenskomsten mellem den stat, hvori det er etableret, og
kildestaten.
Den måde at håndtere problemet med hybride partnerships på,
som prætenderes i det citerede pkt. 6.5, er blevet kritiseret i
teorien.(16) Der kan imidlertid ikke herske nogen tvivl om, at det
rent faktisk er sådan, OECD siden 2000-opdateringen af
modeloverenskomsten har afgjort hybride partnerships mulighed
for at være omfattet af en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Det
kan også konstateres, at det siden 2017-opdateringen af OECD's
modeloverenskomst er den måde, hvor overenskomstbeskyttelsen
helt generelt afgøres for alle hybride enheder, jf. nedenfor i afsnit
5.5.(17)
Partnershiprapporten omhandlede alene “partnerships”,(18) og
som det ses, omtaler pkt. 6.5 i kommentarerne til art. 1 i OECD's
modeloverenskomst alene “interessentskaber”. Da
SKM2018.376.HR omhandlede en fond (“stickting”), var det derfor
heller ikke givet, at Partnershiprapportens konklusioner og pkt. 6.5
i kommentarerne til art. 1 kunne overføres på det konkrete
sagsforhold.(19) Dette måtte – formodningsvis – ske ved en
fortolkning af de relevante overenskomstbestemmelser, dvs. art.
1, 3 og 4(20) samt kommentarerne til OECD's modeloverenskomst
og evt. under inddragelse af Partnershiprapportens konklusioner
ad modum. Denne formodning var baseret på tre forhold.
For det første at OECD som nævnt i Partnershiprapporten gav
udtryk for, at de principper, der blev udviklet i rapporten, kunne
overføres på andre (hybride) enheder.(21)
For det andet at fonde generelt anerkendes som “personer” i
OECD's modeloverenskomst, jf. pkt. 2 i kommentarerne til art. 3
i OECD'smodeloverenskomst, hvilket umiddelbart er ensbetydende
med, at fonde er omfattet af en dobbeltbeskatningsoverenskomst,
såfremt de er “hjemmehørende” i en kontraherende stat.
For det tredje at hverken Partnershiprapporten eller andre
relevante fortolkningsbidrag, herunder navnlig kommentarerne til
OECD's modeloverenskomst, på nogen måde gav anledning til en
modsætningsslutning om, at kun hybride partnerships kunne være
omfattet af en dobbeltbeskatningsoverenskomst, mens alle andre
hybride enheder pr. definition var udelukket. Tvært imod – som
netop påpeget – var det antaget, at Partnershiprapportens
konklusioner i et vist omfang kunne overføres på andre hybride
enheder, hvilket rent faktisk også er sket efterfølgende, jf. nedenfor
i afsnit 5.5.
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Med SKM2018.376.HR kan det med sikkerhed konstateres, at
denne formodning var forkert.
Baseret på dommen kan det konstateres, at Partnershiprapportens
konklusioner og de deraf affødte kommentarer til OECD's
modeloverenskomst ikke kan overføres på andre hybride enheder.
Når en enhed er konstateret som værende transparent efter dansk
ret, kan den ikke være rette indkomstmodtager, hvilket medfører,
at enheden ikke kan nyde beskyttelse under en dansk
dobbeltbeskatnignsoverenskomst. Sammenfattende kan en enhed
herefter kun være omfattet af en dobbeltbeskatningsoverenskomst
efter dansk ret, hvis den består en to-leddet test. Enheden skal være
1) rette indkomstmodtager og 2) være hjemmehørende i den stat,
hvori den er etableret. Det er helt uden betydning, hvordan den
anden stat skattemæssigt kvalificerer enheden.

5.4 Dommens betydning for behandlingen af hybride
partnerships
Konklusionerne om dommens betydning for hybride enheder, som
ikke er partnerships, kan drages med nogenlunde sikkerhed.
Blandt de spørgsmål, som herefter står tilbage, er, om
SKM2018.376.HR tillige har betydning for behandlingen af
partnerships? Hvis fonden H2 således havde været et nederlandsk
partnership, som efter dansk ret var transparent, og hvis A således
havde været partner i H2 frem for stifter af en fond, ville Højesteret
så alligevel været nået frem til, at den dansk-nederlandske
dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke fandt anvendelse med den
begrundelse, at partnershippet ikke var rette indkomstmodtager
efter dansk ret? Eller ville Højesteret da have fundet anledning til
a t a n a l y s e r e d e n d a n s k - n e d e r l a n d s k e
dobbeltbeskatningsoverenskomst nærmere under inddragelse af
kommentarerne til OECD's modeloverenskomst vedr. netop
partnerships?
På baggrund af Højesterets meget kategoriske afvisning af at
tillægge den nederlandske kvalifikation af fonden nogen betydning,
forekommer det umiddelbart nærliggende at udstrække dommens
præjudikatværdi til egentlige “partnerships”. I så fald vil en række
administrative afgørelser ikke (længere) være i overensstemmelse
med gældende ret.
Som et eksempel kan nævnes SKM2012.426.SR. I sagen blev
udbytte udloddet fra et dansk anpartsselskab til et britisk Limited
Liability Partnership (LLP). Det britiske selskab blev efter dansk
ret anset for et selvstændigt skattesubjekt, men var transparent efter
britisk ret. Selskabet var ejet af tre fysiske personer, som var
hjemmehørende i Schweiz. Det britiske LLP blev anset for et
selvstændigt skattesubjekt efter schweizisk ret. I sagen udtalte
Skatteministeriet, at det britiske LLP ikke var hjemmehørende i
Storbritannien efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem
Storbritannien og Danmark, fordi selskabet var transparent efter
britisk ret. Dette forhold ved afgørelsen er givetvis i
overensstemmelse med SKM2018.376.HR, hvis det antages, at
dommens præjudikatværdi kan udstrækkes til partnerships. Som
nævnt i afsnit 5.3 må SKM2018.376.HR opfattes som udtryk for,
at en enhed efter dansk ret skal bestå en to-leddet test for at kunne
påberåbe sig en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Enheden skal
således dels være rette indkomstmodtager efter dansk ret, dels skal
enheden betragtes som en hjemmehørende person i det land, hvori
den er etableret. I SKM2012.426.SR bestod LLP'et som det ses
ikke testens 2. led.
I sagen udtalte Skatteministeriet imidlertid også, at de schweiziske
ejere ikke kunne påberåbe sig den dansk-schweiziske overenskomst
med henblik på at opnå nedsættelse af den danske kildeskat på
udbyttet. Dette blev konkret begrundet med, at LLP'et efter
schweizisk ret blev anset for at være et selvstændigt skattesubjekt,

hvorfor indkomsten fra LLP'et ikke blev allokeret til partnerne med
henblik på beskatning i Schweiz, jf. pkt. 6.5, 3. punktum i
kommentarerne til art. 1 i OECD's modeloverenskomst (2014).(22)
Selskabsdeltagerne kunne derfor ikke opnå overenskomstbeskyttelse
i forbindelse med udlodningen efter den dansk-schweiziske
overenskomst.
Som følge af SKM2018.376.HR kunne det vel hævdes, at den
schweiziske kvalifikation af selskabet i Storbritannien var uden
betydning, så længe partnerne i Schweiz ikke var rette
indkomstmodtagere efter dansk ret. Igen forudsat, at
præjudikatværdien af SKM2018.376. HR kan udstrækkes til alle
hybride enheder, dvs. også til partnerships, ville det vel være
tilstrækkeligt at henvise til, at de schweiziske partnere ikke var
rette indkomstmodtagere efter dansk ret.
Som et andet eksempel kan nævnes den meget omdiskuterede
skatterådsafgørelse SKM2008.491.SR.
I sagen var et dansk anpartsselskab (A) ejet af et udenlandsk
partnership (B). B ville være et selvstændigt skattesubjekt i
domicillandet, men transparent efter dansk ret. B var ejet af et dansk
selskab (C), som efter dansk ret blev anset for et selvstændigt
skattesubjekt.(23) I sagen bekræftede Skatterådet, at Danmark som
k i l d e l a nd e f t e r a r t . 1 0 i d en no r d i s k e
dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke kunne beskatte udbytte fra
det danske selskab til den udenlandske hybride enhed B, når B blev
betragtet som en hjemmehørende person efter intern ret i det land,
hvor B var etableret (domicillandet).
Henset til SKM2018.376.HR kunne Skatterådet have nået det
modsatte resultat ved at henvise til, at C efter intern dansk ret var
rette indkomstmodtager af udbyttet, idet B var en transparent enhed
efter intern dansk ret. Det ville ifølge SKM2018.376.HR være
unødvendigt at overveje, om dobbeltbeskatningsoverenskomsten
fandt anvendelse på B.(24)
Såvel SKM2012.426.SR som SKM2008.491.SR er afgjort ved at
f o r t o l k e b e s t emme l s e r i d e r e l e v a n t e
dobbeltbeskatningsoverenskomster i overensstemmelse med
kommentarerne til OECD's modeloverenskomst. Spørgsmålet er
herefter, om disse afgørelser ville være faldet anderledes ud, hvis
de var afgjort efter SKM2018.376.HR?
Eller formuleret anderledes: Er præjudikatværdien af
SKM2018.376. HR begrænset til tilfælde, som ligger uden for det
eksplicitte anvendelsesområde af Partnershiprapporten og de deraf
affødte kommentarer til OECD's modeloverenskomst? Eller
knæsætter dommen et helt generelt princip om, at kun en enhed,
der er rette indkomstmodtager efter dansk ret, kan nyde beskyttelse
efter en dansk dobbeltbeskatningsoverenskomst?
På den ene side taler den meget kategoriske domsbegrundelse
sammenholdtmed kammeradvokatens anbringende ombetydningen
af princippet om rette indkomstmodtager for, at der nu efter dansk
ret gælder et sådan generelt princip. Såfremt dette er tilfældet, vil
kun enheder, der efter intern dansk ret kan anses for selvstændige
skattesubjekter og følgelig være rette indkomstmodtager efter dansk
ret, kunne nyde beskyttelse efter de danske
dobbeltbeskatningsoverenskomster.
På den anden side vil et sådan princip have uoverskuelige
konsekvenser, hvilket taler imod en sådan fortolkning. Hvis igen
det antages, at H2 var et partnership (og ikke en fond), som var
transparent efter dansk ret, men var et selvstændig skattesubjekt
efter nederlandsk ret, ville det være i strid med pkt. 6.5, 4. punktum
(citeret ovenfor i afsnit 5.3), i kommentarerne til art. 1 i OECD's
modeloverenskomst (2014) ikke at lade H2 være omfattet af den
dansk-nederlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst.
Der er i dansk praksis, også højesteretspraksis, tradition for at
følge kommentarerne til OECD's modeloverenskomst ved
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fortolkning af dobbeltbeskatningsoverenskomster.(25) Hvis
SKM2018.376.HR er udtryk for Højesterets helt generelle opfattelse
af forholdet mel lem intern dansk re t og
dobbeltbeskatningsoverenskomsterne, er resultatet, at Danmark
som kildeland helt generelt ikke skal acceptere den udenlandske
kvalifikation af “partnerships”, når det pågældende “partnership”
ikke er rette indkomstmodtager efter dansk ret, hvilket ellers
fremgår af pkt. 6.5, 4. punktum i kommentarerne til art. 1 i OECD-
modellen (2014).(26)
Da dette som nævnt vil være i strid med den sædvanlige opfattelse
i dansk ret af den retskildemæssige værdi af kommentarerne til
OECD's modeloverenskomst, forekommer det mig – under tvivl –
rigtigst at fortolke SKM2018.376.HR indskrænkende, således at
dommens resultat ikke kan overføres på partnerships. For hybride
partnerships må det antages, at domicillandets kvalifikation fortsat
skal lægges til grund i kildelandet, også efter dansk ret.

5.5 Det multilaterale instrument, 2017-opdateringen
af OECD's modeloverenskomst og BEPS Action 2
Et andet interessant forhold ved SKM2018.376.HR er dommens
præjudikatværdi i relation til dels fremtidige
dobbeltbeskatningsoverenskomster baseret på 2017-versionen af
OECD's modeloverenskomst, dels allerede eksisterende
dobbeltbeskatningsoverenskomster i det omfang, de bliver dækket
af Det multilaterale instrument (MLI).
Som led i OECD/G20-landenes Base Erosion and Profit
Shifting-projekt (BEPS) udsendte OECD i 2015 Action 2:
Neutralising the Effect of HybridMismatch Arrangements. I Action
2 blev det anbefalet at udbrede Partnershiprapportens konklusioner
vedr. hybride partnerships til hybride enheder helt generelt.(27)
I overensstemmelse med disse anbefalinger blev der tilføjet art.
1 i OECD's modeloverenskomst to nye bestemmelser, jf. art. 1, stk.
2 og stk. 3. Tilsvarende bestemmelser findes i MLI art. 3, stk. 1 og
3.(28)

Art. 1, stk. 2, i OECD's modeloverenskomst (2017) har følgende
ordlyd:
For the purposes of this Convention, income derived by or through
an entity or arrangement that is treated as wholly or partly fiscally
transparent under the tax law of either Contracting State shall be
considered to be income of a resident of a Contracting State but
only to the extent that the income is treated, for purposes of taxation
by that State, as the income of a resident of that State.(29)
Med denne formulering sikres det, at indkomst erhvervet “af eller
gennem” en enhed, som af den ene kontraherende stat betragtes
som skattemæssigt transparent, er beskyttet af overenskomsten, så
længe indkomsten i en af de kontraherende stater behandles som
indkomst for en hjemmehørende person. Herefter følger der altså
for kildelandet en udtrykkelig forpligtelse til at acceptere
domicillandets kvalifikation, såfremt den indkomst, som hidrører
fra kildelandet, i domicillandet bliver beskattet hos enheden som
en hjemmehørende person.
Som anført indledningsvis må det forventes, at fremtidige danske
dobbeltbeskatningsoverenskomster, som bygger på OECD's
modeloverenskomst vil få en tilsvarende bestemmelse, jf. allerede
art. 1, stk. 2, i kommende dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem
Danmark og Japan. Og i det omfang allerede bestående danske
dobbeltbeskatningsoverenskomster engang i fremtiden bliver
dækket af Det multilaterale instrument, herunder af MLI art. 3, stk.
1, vil en tilsvarende bestemmelse som nævnt følge heraf.
For disse overenskomster vil der således være en udtrykkelig
forpligtelse til at tage den anden kontraherende stats kvalifikation
af en enhed i betragtning, når det skal afgøres, om Danmark skal
indrømme overenskomstfordele til en enhed, der efter dansk ret er
transparent.
Idet en sådan forpligtelse – i modsætning til den dansk-
nederlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst – udtrykkeligt
fremgår af overenskomsterne, må det antages, at SKM2018.376.HR
for disse overenskomster ingen præjudikatværdi har.
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dobbeltbeskatning, 2010, s. 28 ff., NielsWinther-Sørensen m.fl., Skatteretten
3, 6. udg. 2013, s. 502, Michael Lang og Claus Staringer, Cahiers de Droit
Fiscal International, 99b 2014, s. 40, Alexander Rust i Reimer/Rust (Edt.),
Klaus Vogel on Double Taxation Conventions I, 4. udg. 2015, s. 107, m.no.
18.

(15) “Interessentskab” er den danske oversættelse af ordet “partnership” i den
engelske originalversion af pkt. 6.5, 4. punktum, i kommentarerne til art. 1
i OECD's modeloverenskomst (“la société de personnes” i den franske
originalversion). Pkt. 6.5 er slettet ved 2017-opdateringen.

(16) Jf. Michel Lang, The Application of the OECDModel Tax Convention to
Partnerships – A Critcal Analysis of the Report Prepared by the OECD
Committee on Fiscal Affairs, 2000, s. 37 ff., s. 57 f. og s. 90 ff., samme,
Introduction to the Law of Double Taxation Conventions, 2. udg. 2013, s.
81, m.no. 201, Frank A. Engelen og Frank P.G. Pötgens i European Taxation
2000, s. 250 ff., Raffaele Russo i European Taxation 2003, s. 123 ff. og Jesper
Barenfeld, Taxation of Cross-Border Partnerships, 2005, s. 150.

(17) I dansk teori er der argumenteret for, at den løsning, som siden 2000 har
været fastlagt i kommentarerne til OECD's modeloverenskomst, også før
2000 ville følge af en almindelig fortolkning af art. 3 og 4 i OECD's
modeloverenskomst, jf. NielsWinther-Sørensen, Beskatning af international
erhvervsindkomst – indkomstopgørelsen for et fast driftssted, 2000, s. 180
ff.

(18) Jf. Partnershiprapporten s. 7 pkt. 1.
(19)Hvilket naturligvis yderligere måtte forudsætte, at fonden rent faktisk blev
betragtet som hjemmehørende i Nederlandene efter nederlandsk ret.

(20) Og konkret i relation til SKM2018.376.HR tillige art. 10.
(21) Jf. Partnershiprapporten s. 7 pkt. 1.
(22) Dette punkt er ophævet med 2017-opdateringen af OECD's
modeloverenskomst.

(23) C ville evt. være et udenlandsk selskab med ledelsens sæde her i landet,
jf. SEL § 1, stk. 6.

(24) Jf. for denne betragtning Lena Engdahl i SU 2008, 314 men modsat Jakob
Bundgaard og Morten Reinholdt Nielsen i SU 2008, 313. Ved afgørelsen
overses imidlertid, at Danmark ikke – heller ikke selvom domicillandets
kvalifikation af partnershippet lægges til grund – er afskåret fra at beskatte
C i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Det antages således, at
dobbeltbeskatningsoverenskomsten ikke forhindrer de kontraherende stater
(konkret Danmark) i at beskatte landes egne hjemmehørende personer (i
sagen C), jf. pkt. 6.1, 2. punktum, i kommentarerne til art. 1 i OECD's
modeoverenskomst (2014) og Partnershiprapporten s. 45 f. (eksempel 16
med pkt. 125-129). Se også Jane Bolander og Steffen Sværke i den danske
nationalrapport til IFA-kongressen i Mumbai, Cahiers de Droit Fiscal
International, 99b, 2014, s. 293 og Mogens Rasmussen, International
dobbeltbeskatning 2010, s. 31 f. Med 2017-opdateringen af OECD's
modeloverenskomst fremgår dette nu udtrykkeligt af art. 1, stk. 3. En
tilsvarende bestemmelse findes i art. 3, stk. 3, i Det multilaterale instrument.

(25) Jf. TfS 1992, 291 Ø, TfS 1993, 7 H, TfS 1996, 532 H, TfS 1996, 715 Ø,
SKM2003.62.HR, SKM2012.121.ØLR og SKM2018.60.HR. Se også Niels
Winter-Sørensen m.fl., Skatteretten 3, 6. udg. 2013, s. 48 ff. og Aage
Michelsen m.fl., Lærebog om indkomstskat, 17. udg. 2017, s. 1113.

(26) Med samme begrundelse som SKM2018.376.HR kunne det tilsvarende
antages, at Danmark som domicilland ej heller ville være forpligtet til at
lægge den anden stats kvalifikation af et partnership til grund i forbindelse
med lempelse for dobbeltbeskatning betalt af et udenlandsk hybridt
partnership. Dette er ellers hidtil accepteret i dansk administrativ praksis på
baggrund af kommentarerne til OECD's modeloverenskomst, jf.
SKM2002.513.LR, 2008.761.SR og SKM2014.10.SR

(27) BEPS Action 2, s. 139 pkt. 434-435, og pkt. 2-4 i kommentarerne til art.
1 i OECD's modeloverenskomst (2017). Se også Frederik Zimmer,
Internasjonal inntektsskatterett, 5. udg. 2017, s. 92 f.

(28) Jf. Jens Wittendorff i SU 2017, 197.
(29) Der findes (endnu) ingen dansk oversættelse af 2017-udgaven af OECD's
modeloverenskomst. En bestemmelse svarende til art. 1, stk. 2, findes i art.
4, stk. 1, litra d, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og
USA.
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