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I   FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER OG DE PRÆJUDICIELLE 
SPØRGSMÅL  

1. Østre Landsret har stillet Domstolen en række spørgsmål vedrørende fortolkningen 

af direktiv 2003/49/EF1 (herefter blot ”direktivet”) og traktatens bestemmelser om 

den fri etableringsret, artikel 49 og 54 TEUF, samt om kapitalens fri bevægelighed, 

artikel 63 TEUF. For så vidt angår de faktiske omstændigheder i de tre forenede 

sager henviser Kommissionen til de tre forelæggelseskendelser.  

2. Størstedelen af spørgsmålene i de tre sager er identiske, og derudover er der enkelte 

spørgsmål, der er særlige for en eller flere af de forenede sager. Kommissionen har 

for at lette læsningen af spørgsmålene valgt at opstille dem samlet, således at der 

først svares på spørgsmål, der er fælles for alle tre sager, hvorefter de individuelle 

spørgsmål besvares. 

II RETSFORSKRIFTER 

II.1 – EU-retlige regler 

3. Direktiv 2003/49/EF        

"Artikel 1 

Anvendelsesområde og procedure 

1. Betalinger af renter eller royalties, der opstår i en medlemsstat, fritages for enhver 
form for skat i denne stat, hvad enten den opkræves ved indeholdelse ved kilden eller ved 
skatteansættelse, forudsat at den retmæssige ejer af de pågældende renter eller royalties 
er et selskab i en anden medlemsstat eller et fast driftssted beliggende i en anden 
medlemsstat og tilhørende et selskab i en medlemsstat. 

[…] 

4. Et selskab i en medlemsstat anses kun for at være den retmæssige ejer af renter eller 
royalties, hvis det modtager disse betalinger til eget brug og ikke som formidler, 
herunder som agent, mandatar eller bemyndiget signatar for en anden person. 

                                                 
1  Rådets direktiv 2003/49/EF af 3. juni 2003 om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, 

der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater, EFT L 157 af 26.6.2003, s. 49–
54  
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7. Denne artikel finder kun anvendelse, hvis det selskab, der er betaleren, eller det 
selskab, hvis faste driftssted anses for at være betaleren af renter eller royalties, er et 
selskab, som er associeret med det selskab, der er den retmæssige ejer, eller hvis faste 
driftssted anses for at være den retmæssige ejer af disse renter eller royalties." 

"Artikel 3 

Definition af selskab, associeret selskab og fast driftssted 

I dette direktiv forstås ved: 

a) »selskab i en medlemsstat«: ethvert selskab, 

i) der har en af de former, der er nævnt på listen i bilaget, og 

ii) som i overensstemmelse med skattelovgivningen i medlemsstaten anses for at være 
hjemmehørende i denne stat, og som ikke i henhold til en 
dobbeltindkomstbeskatningsoverenskomst med et tredjeland kan anses for at være 
hjemmehørende uden for Fællesskabet i skattemæssig henseende, og 

iii) som er omfattet af en af følgende skatter uden fritagelse eller af en identisk eller 
næsten tilsvarende skat, der efter dette direktivs ikrafttræden pålignes som supplement til 
eller i stedet for de eksisterende skatter: 

[…] 

— selskabsskat i Danmark 

[…] 

— impôt sur le revenu des collectivités i Luxembourg 

[…] 

b) »associeret selskab«: et selskab, der er associeret med et andet selskab, som minimum 
ved at: 

i) det direkte besidder en andel på mindst 25 % af det andet selskabs kapital, eller 

ii) det andet selskab direkte besidder en andel på mindst 25 % af dets kapital, eller 

iii) et tredje selskab direkte besidder en andel på mindst 25 % af både dets kapital og af 
det andet selskabs kapital. 

Kapitalandelene må kun angå selskaber, der er hjemmehørende i Fællesskabet. 

Medlemsstaterne kan imidlertid erstatte kriteriet om en minimumsandel af kapitalen med 
kriteriet om en minimumsandel af stemmerettighederne. 

c) »fast driftssted«: et fast forretningssted beliggende i en medlemsstat, hvorigennem 
aktiviteterne i et selskab i en anden medlemsstat udføres fuldstændig eller delvis." 
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"Artikel 5 

Svig og misbrug 

1. Dette direktiv udelukker ikke anvendelse af nationale eller overenskomstmæssigt 
fastsatte bestemmelser til bekæmpelse af svig eller misbrug. 

2. Medlemsstaterne kan tilbagekalde fordele i henhold til dette direktiv eller nægte at 
anvende direktivet i tilfælde af transaktioner, der har skatteunddragelse, skatteundgåelse 
eller misbrug som væsentligste bevæggrund eller en af de væsentligste bevæggrunde." 

II.2 – Nationale regler 

4. Selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra d) 

"§ 2. Skattepligt i henhold til denne lov påhviler endvidere selskaber og foreninger m.v. 
som nævnt i § 1, stk. 1, der har hjemsted i udlandet, for så vidt de   

[…] 
d) oppebærer renter fra kilder her i landet vedrørende gæld, som et selskab eller en 
forening m.v. omfattet af § 1 eller litra a har til juridiske personer som nævnt i 
skattekontrollovens § 3 B (kontrolleret gæld). […] Skattepligten omfatter ikke renter, 
hvis beskatningen af renterne skal frafaldes eller nedsættes efter direktiv 2003/49/EF om 
en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede 
selskaber i forskellige medlemsstater, eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med 
Færøerne, Grønland eller den stat, hvor det modtagende selskab m.v. er hjemmehørende. 
Dette gælder dog kun, hvis det betalende selskab og det modtagende selskab er associeret 
som nævnt i dette direktiv i en sammenhængende periode på mindst 1 år, inden for 
hvilken betalingstidspunktet skal ligge. […]"  

5. For så vidt angår den øvrige danske lovgivning henvises til forelæggelseskendelsen.  

III   RETLIGE BEMÆRKNINGER 

III.1 – Det første præjudicielle spørgsmål i sag C-115/16, sag C-118/16 og sag C-
119/16 

6. Med det første præjudicielle spørgsmål, ønsker den forelæggende ret oplyst om 

begrebet "retsmæssig ejer" som anvendt i artikel 1, stk. 1 i direktivet omfatter de i 

hovedsagerne omhandlede situationer. I underordnede spørgsmål har den 

forelæggende ret nærmere bestemt anmodet om retningslinjer for så vidt angår 

relevansen af OECD's kommentar til dennes modeloverenskomst for denne 

fortolkning. 
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7. Kommissionen bemærker indledningsvis, at afgørelsen af om der foreligger misbrug, 

i sager som de i hovedsagerne omhandlede, kræver en indgående analyse af samtlige 

faktiske omstændigheder og beviser i sagerne. Selvom forelæggelseskendelserne 

indeholder en beskrivelse af de faktuelle hovedpunkter i hver af de tre sager, kan 

Kommissionen ikke alene på baggrund heraf tage stilling til, hvorvidt der er tale om 

misbrug i hver af de enkelte sager. Denne afgørelse må træffes af den forelæggende 

ret på baggrund af de fortolkningselementer, som Domstolen udstikker i sit svar på 

de præjudicielle spørgsmål. 

Begrebet "retmæssig ejer" — generelle bemærkninger 

8. Det skal indledningsvis bemærkes, at den undtagelse, der er fastsat i artikel 1, stk. 1 i 

direktivet finder anvendelse, hvis den retmæssige ejer af betalingen er et selskab i en 

anden medlemsstat eller et fast driftssted beliggende i en anden medlemsstat og 

tilhørende et selskab i en medlemsstat (artikel 3 i direktivet). 

9. Det er derfor ikke nødvendigt for at nyde godt af direktivets fordele i form af 

fritagelse for kildebeskatning, at den direkte modtager af betalingerne også er den 

retmæssige ejer af disse betalinger. En sådan ret består for den retmæssige ejer, der 

opfylder betingelserne i artikel 3 direktivet, uanset om denne samtidig er den direkte 

modtager af betalingerne. 

Begrebet "retmæssig ejer" — fortolkning 

10. Det skal indledningsvis bemærkes, at begrebet "retmæssig ejer", således som det er 

anvendt og summarisk defineret i direktivet om renter og royalties er et selvstændigt 

begreb i EU-retten.  

11. Ifølge fast praksis, når en EU-retlig bestemmelse ikke henviser til medlemsstaternes 

ret med henblik på at fastlægge dens betydning og rækkevidde, kræver en ensartet 

anvendelse af EU-retten og lighedsprincippet, at bestemmelsen tillægges en 
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selvstændig og ensartet fortolkning, som skal søges under hensyntagen til 

bestemmelsens kontekst og formålet med den pågældende lovgivning2. 

12. I det omfang, de samme begreb anvendes i international praksis og denne 

internationale praksis anses for at være afspejlet i OECD's modeloverenskomst og 

kommentarerne dertil, kan sådanne ikke-EU-retlige retskilder være nyttig ved 

fortolkningen af et begreb, som er et selvstændigt begreb i EU-retten. 

13. Dette bekræftes af retspraksis, hvorved Domstolen har fastslået, at "med hensyn til 

fordelingen af beskatningskompetencen […][kan] medlemsstaterne hensigtsmæssigt 

støtte sig på international praksis og navnlig på den af OECD udarbejdede 

modelkonvention".3 OECD-begreber finder imidlertid ikke automatisk anvendelse 

inden for EU-retten.  

14. Dette synes logisk, for så vidt som ikke alle EU-medlemsstater er medlemmer af 

OECD, og samtidig har OECD har en væsentlig større medlemskabskreds end EU. 

Det følger heraf, at OECD's modelaftale og kommentarerne dertil også afspejler 

international praksis fra jurisdiktioner, der ikke er en del af EU, og derfor ikke er 

underlagt alle de samme begrænsninger, som EU's medlemsstater er underlagt som 

følge af deres forpligtelser i henhold til EU-traktaterne.  OECD's 

modeloverenskomst og kommentarerne dertil kan således ikke uden videre og 

automatisk overføres til EU's retsforskrifter.  

15. Når det er sagt, da begrebet "retmæssig ejer" er formuleret enslydende i OECD's 

modeloverenskomst og i direktivet, forekommer det ikke urimeligt, at en 

medlemsstat i sin fortolkning af begrebet kan inddrage OECD's 

modeloverenskomster og kommentarerne dertil som fortolkende elementer4. 

                                                 
2 Jf. bl.a. dom af 21. oktober 2010, Padawan, C-467/08, EU:C:2010:620, præmis 32; dom af 18. januar 

1984, Ekro, 327/82, EU:C:1984:11, præmis 11; dom af 6. februar 2003, SENA, C-245/00, 
EU:C:2003:68, præmis 23 og dom af 2. april 2009, A, C-523/07, EU:C:2009:225, præmis 34. 

3 Jf. dom af 15. maj 2008, Lidl Belgium, C-414/06, EU:C:2008:278, præmis 22, vedrørende "definition 
af det faste driftssted som en selvstændig skattemæssig enhed" og også dom af 12. maj 1998, Gilly, C-
336/96, EU:C:1998:221, præmis 31, og dom af 23. februar 2003, van Hilten-van der Heijden, C-
513/03, EU:C:2006:131, præmis 48. 

4 dom af 15. maj 2008, Lidl Belgium, C-414/06, EU:C:2008:278, hvor anvendelsen af OECD's 
definition af fast driftssted, var "ikke urimelig". 
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16. En række betragtninger bekræfter dette synspunkt. 

17. Begrebet "retmæssig ejer" er defineret i artikel 1, stk. 4 i direktiv som en enhed (et 

selskab eller et fast forretningssted), som "modtager disse betalinger [renter eller 

royalties] til eget brug og ikke som formidler, herunder som agent, mandatar eller 

bemyndiget signatar for en anden person". 

18. Selv om direktivets definition synes at indeholde både en positiv betingelse: 

"modtager disse betalinger til eget brug", og en negativ betingelse: "ikke som 

formidler [...] for en anden person", forekommer det mere korrekt at antage, at 

sidstnævnte betingelse kun er en forklaring eller er accessorisk i forhold til den første 

betingelse. Hvis modtageren af betalingerne ikke modtager dem "til eget brug", må 

betalingerne nødvendigvis være modtaget til fordel for andre, i hvilket tilfælde 

modtageren bliver et mellemled mellem betaleren og den retmæssige ejer. 

19. Det defineres ikke i direktivet, hvad der forstås med udtrykket "modtager disse 

betalinger til eget brug", men der gives i direktivets artikel 1, stk. 4, en række 

eksempler på begrebet "formidler", idet der henvises til "formidler, herunder agent, 

mandatar eller bemyndiget signatar". Det står klart, at lovgiver med brugen af ordet 

"herunder" ikke har tiltænkt disse eksempler, som udgørende en udtømmende liste 

over, hvad der må forstås ved begrebet "formidler". Det er således muligt, at der 

findes andre former for "formidlere", og sådanne andre typer af "formidlere" vil på 

samme måde heller ikke kunne anses for at være "retmæssige ejere" i forbindelse 

med direktivet. Direktivet indeholder imidlertid ikke nærmere retningslinjer for, 

hvilke andre formidlere kan være tale om. 

20. I denne forbindelse ønsker den forelæggende ret vejledning om, hvorvidt de 

eksempler, der gives i OECD's kommentar til artikel 11 OECD's modeloverenskomst 

kan anvendes til at fortolke begrebet "retmæssig ejer", som fastsat i artikel 1, stk. 4 i 

direktivet.  
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21. Den forelæggende ret henviser for det første til OECD's kommentar som revideret i 

2003, hvoraf fremgår følgende vedrørende "gennemstrømningsenheder": 

"8.1  […]Det ville ligeledes ikke være i overensstemmelse med hensigten og 
formålet med overenskomsten, hvis kildestaten skulle indrømme lempelse af eller 
fritagelse for skat i tilfælde hvor en person, der er hjemmehørende i en 
kontraherende stat, på anden måde end som agent eller mellemmand, blot fungerer 
som "gennemstrømningsenhed" (conduit) for en anden person, der rent faktisk 
modtager den pågældende indkomst. [...] et gennemstrømningsselskab [kan], 
normalt ikke […] anses for den retmæssige ejer, hvis det, skønt den formelle ejer, 
reelt har meget snævre beføjelser, som, i relation til den pågældende indkomst, gør 
det til en "nullitet" eller administrator, der handler på vegne af de interesserede 
parter".5 

22. Den forelæggende ret henviser herefter til OECD's kommentar som revideret i 2014, 

hvoraf følgende fremgår vedrørende "kontraktuelle og juridiske forpligtelser": 

"10.2  I disse forskellige eksempler […](agent, mellemmand, conduit selskab i dets 
egenskab af bemyndiget eller administrator), er den direkte modtager af renter ikke 
“den retmæssige ejer”, fordi modtagerens ret til at bruge og nyde renterne er 
begrænset af kontraktuelle eller juridiske forpligtelser til at videreformidle de 
modtagne betalinger til en anden person. En sådan forpligtelse vil sædvanligvis 
fremgå af relevante, juridiske dokumenter, men kan eventuelt også være til stede 
allerede i kraft af de faktiske omstændigheder, som ganske klart viser, at modtageren 
substantielt ikke har rettighederne til at bruge og nyde de renter, dog uden at være 
bundet af en kontraktuel eller juridisk forpligtelse til at videreformidle de modtagne 
betalinger til en anden person. Denne type af forpligtelse omfatter ikke kontraktuelle 
eller juridiske forpligtelser, som ikke er betingede af, at betalingen tilgår den direkte 
modtager, det kan være en forpligtelse, der ikke er afhængig af modtagelsen af en 
sådan betaling, og som den direkte modtager har som debitor eller som part i 
finansielle transaktioner eller sædvanlige fordelingsforpligtelser i henhold til en 
pensionsaftale eller til kollektive investerings enheder, som vil være berettigede til 
overenskomstfordele efter principperne angivet i pkt. 6.8 til 6.34 i kommentaren til 
art. 1. Hvor modtageren af en rente har retten til at bruge og nyde udbyttet, uden at 
være bundet af kontraktuelle eller juridiske forpligtelser til at videreformidle de 
betalinger, som han har modtaget, til en anden person, er modtageren “den 
retmæssige ejer” af disse renter. Det bør også bemærkes, at art. 11 henviser til den 
retmæssige ejer af renterne i modsætning til ejeren af de forskrivninger, hvorfra ren-
terne kommer, og de kan være forskellige i visse situationer."6 

                                                 
5  Det bemærkes, for det første, at kommentarerne til OECD's modeloverenskomst udgives på fransk og 

engelsk. Den danske oversættelse her er taget for forelæggelseskendelsen. Det bemærkes endvidere, at 
punkt 10.1 i OECD's kommentar som revideret i 2014 har samme ordlyd. 

6  Det bemærkes, for det første, at kommentarerne til OECD's modeloverenskomst foreligger udgives på 
fransk og engelsk. Den danske oversættelse her er taget for forelæggelseskendelsen. 



10 

 

23. Kommissionen er af den opfattelse, at de eksempler på "formidlere", som den 

forelæggende ret henviser til i denne kommentar, er eksempler, der ligeledes kan 

være omfattet af begrebet i artikel 1, stk. 4, i direktivet, da disse eksempler klart 

omfatter situationer, hvor modtageren af betalingerne, ikke "modtager disse 

betalinger til eget brug". 

24. Den omstændighed, at disse eksempler først er inkluderet i OECD's kommentar i 

henholdsvis 2003 og 2014, betyder ikke, at de ikke kan anvendes som et 

fortolkningselement i forståelsen af begreberne "retmæssig ejer" og "formidler", i det 

omfang disse begreber ikke er snævert defineret i direktivet og OECD's kommentar 

afspejler den internationale praksis. 

25. Ovenstående fører til følgende konklusion vedrørende det første præjudicielle 

spørgsmål: 

26. En medlemsstat kan ved anvendelsen af begrebet "retmæssig ejer" som omhandlet i 

artikel 1, stk. 4, i direktivet — et begreb der er et selvstændigt begreb i EU-retten — 

støtte sig på OECD's modeloverenskomst og kommentarerne dertil i det omfang 

denne modeloverenskomst og kommentarerne dertil afspejler international praksis, 

der er forenelig med EU-retten i almindelighed og den bestemmelse, der skal 

fortolkes. 

27. I denne forbindelse kan medlemsstaterne, tage hensyn til flere faktorer, f.eks. at: (i) 

at der er sket en faktisk gennemstrømning af midler til de personer, der anses for at 

være "de retmæssige ejere" af de omhandlede rentebetalinger og (ii) at denne 

gennemstrømning har fundet sted på et tidspunkt, der ligger tæt i tid på tidspunktet 

for den faktiske betaling af renter og/eller finder sted som en faktisk betaling af 

renter. 

28. Endvidere kan følgende elementer kan tages i betragtning ved undersøgelsen af det 

"retmæssige ejerskab" til rentebetalinger: (i) at der er brugt egenkapital til udlånet, 

(ii) at de pågældende renter tilskrives hovedstolen ("oprulles"), (iii) at 

rentemodtageren efterfølgende har ydet et koncernbidrag til sit i samme stat 

hjemmehørende moderselskab med henblik på at opnå en skattemæssig 

resultatudjævning efter de i den pågældende stat gældende regler herom, iv) at de 
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pågældende renter efterfølgende er konverteret til egenkapital i det låntagende 

selskab og v) at rentemodtageren har haft en kontraktuel eller juridisk forpligtelse til 

at viderebetale renterne til en anden person. 

29. Det forhold, at den væsentligste del af de personer, der anses som de retmæssige 

ejere er hjemmehørende i andre medlemsstater eller i øvrige stater, med hvilke 

Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, således, at der ikke i den 

danske skattelovgivning ville have været noget grundlag for at opkræve kildeskat, 

såfremt de nævnte personer havde været långivere og dermed havde modtaget 

renterne direkte, vedrører ikke de forhold og ordninger mellem betaleren, den direkte 

modtager og den, der anses for retmæssige ejer, og er derfor ikke relevant for 

undersøgelsen af, hvem der må antages at være den retmæssige ejer af 

rentebetalingerne.  

30. Hvis modtageren — uden at være bundet af en kontraktuel eller juridisk forpligtelse 

til at overføre de modtagne renter til en anden person — ikke havde "substantiel" ret 

til at "bruge og nyde" renterne tyder på, at han ikke modtog disse betalinger til eget 

brug. 

III.2 – Det andet præjudicielle spørgsmål i sag C-115/16, sag C-118/16 og sag C-
119/16 

31. Med det andet præjudicielle spørgsmål ønsker den nationale domstol oplyst, hvilke 

krav der stilles til de nationale bestemmelser, der er vedtaget til gennemførelse af 

direktivet. 

32. Ifølge direktivets artikel 5, stk. 1, udelukker direktivet ikke anvendelse af national 

eller overenskomstmæssigt fastsatte bestemmelser til bekæmpelse af svig eller 

misbrug. Der henvises her til medlemsstaternes egne bestemmelser i national ret, og 

der er således ikke som sådan tale om en regel fastsat i direktivet, som skal 

implementeres i national ret. I direktivets artikel 5, stk. 2, fastsættes derimod en 

egentlig regel, idet det foreskrives, at medlemsstaterne kan tilbagekalde fordele i 

henhold til direktivet, eller nægte at anvende direktivet i tilfælde af transaktioner, der 

har skatteunddragelse, skatteundgåelse eller misbrug som væsentligste bevæggrund 

eller en af de væsentligste bevæggrunde. Såfremt medlemsstaterne ønsker at anvende 

denne regel må den implementeres i national ret. 
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33. Det relevante spørgsmål i nærværende sag er herefter, om det kræves, at der er 

vedtaget en specifik national bestemmelse til gennemførelse af direktivets artikel 5 

eller om det er tilstrækkeligt, at der i national ret findes almindelige bestemmelser 

eller grundsætninger om svig eller misbrug, der kan fortolkes i overensstemmelse 

med direktivets artikel 5. 

34. For så vidt angår artikel 5, stk. 2, bemærker Kommissionen, at Danmark ikke i 

forbindelse med gennemførelsen af direktivet har meddelt Kommissionen specifikke 

bestemmelser i dansk ret, der skulle tjene som gennemførelse af direktivets artikel 5, 

stk. 2. Spørgsmålet er herefter om dette i sig selv kan tages til indtægt for, at 

direktivets artikel 5, stk. 2, ikke finder anvendelse i dansk ret.  

35. Det fremgår af forelæggelseskendelsen, at Skatteministeriet i den nationale sag er af 

den opfattelse, at eftersom selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra d, fastsætter, at den 

begrænsede skattepligt kun skal frafaldes, hvis direktivet fører til, at SKAT skal 

frafalde eller nedsætte beskatningen, indeholder denne bestemmelse i sig selv en klar 

udnyttelsen af adgangen til at fastholde den begrænsede skattepligt med henblik på 

at imødegå misbrug. 

36. Denne tankegang kan efter Kommissionens opfattelse ikke accepteres. Begrebet 

"den retmæssige ejer" i direktivets artikel 1. stk. 1 har en dobbeltfunktion i den 

forstand, at begrebet afgrænser anvendelsesområdet for skattefritagelsen ved at gøre 

det klart hvilken type af betalinger (betaling af renter eller royalties) foretaget til 

fordel for hvilken person (den retmæssige ejer) er omfattede af skattefritagelsen og 

samtidig forhindrer brugen af begrebet, at der foretages forum shopping inden for 

direktivets anvendelsesområde, idet begrebet tjener til at sikre, at det ikke blot er 

hvilken som helst modtager af rentebetalinger, etableret i en medlemsstat, der kan 

gøre brug af skattefritagelsen, men den retmæssige ejer af renterne som er etableret i 

en medlemsstat.   

37. Brugen af begrebet "den retmæssige ejer" har således i sig selv til en hvis grad en 

anti-misbrugs-funktion, idet anvendelsen af dette begreb sikrer, at det ikke er 

tilstrækkeligt, at den direkte modtager af rentebetalingerne er etableret i en anden 

medlemsstat – derimod skal den egentlige retmæssige ejer af betalingerne være 

etableret i en medlemsstat. 
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38. Til trods for denne indbyggede anti-misbrugsfunktion i begrebet kan det ikke 

antages, at en bestemmelse i dansk lovgivning, hvorefter beskatningen af renter 

afhænger af, om rentemodtageren anses for den retmæssige ejer af renterne, kan 

udgøre en implementering af direktivet artikel 5. Anti-misbrugs-funktionen af 

begrebet forekommer at være accessorisk i forhold til dets primære funktion nemlig 

at afgrænse den personkreds, der er omfattet af direktivet. 

39. Endvidere bemærkes det, at anti-misbrugsbestemmelser således som dette begreb 

anvendes i direktivets artikel 5, i udgangspunktet sigter til bestemmelser, der 

begrænser eller tilbagetrækker skattemæssige fordele i situationer, hvor det findes, at 

der er tale om misbrug, men hvor den konkrete situation i udgangspunktet ville falde 

inden for den relevante skattelovgivning. Det følger heraf anvendelsen af sådanne 

anti-misbrugsbestemmelser under normale omstændigheder vil ske på et senere 

tidspunkt, det vil sige efter, at det er konstateret, at den konkrete situation er omfattet 

af direktivets anvendelsesområde. 

40. Selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra d), fremstår imidlertid som en implementering 

af direktivets artikel 1, hvorefter skattefritagelsen indrømmes, når den retmæssige 

ejer er etableret i en anden medlemsstat. Anvendelsen af denne regel har således ikke 

til følge, at en skattefordel, der eller ville finde anvendelse bliver begrænset, eller 

trukket tilbage. Anvendelsen er derimod blot sammenfaldende med vurderingen af, 

om den konkrete situation er omfattet af direktivets anvendelsesområde eller ej.  

41. For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt artikel 5 i øvrigt er gennemført i dansk 

ret følger det af Domstolens faste retspraksis, at "hver af de medlemsstater, et 

direktiv er rettet til i henhold til artikel 10 EF, [nu artikel 4, stk. 3 i EU-traktaten] og 

artikel 249 EF [nu 288 i TEUF] er forpligtet til inden for sin nationale retsorden at 

træffe alle foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre direktivet fuld virkning i 

overensstemmelse med dets formål". Dom af 5. juli 2007, Kofoed, C-321/05, 

EU:C:2007:408 præmis 41 og den deri citerede retspraksis.  

42. "Desuden er retssikkerhedsprincippet til hinder for, at direktiver i sig selv kan skabe 

forpligtelser for borgerne. Direktiver kan derfor ikke som sådan påberåbes af 
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medlemsstaten over for borgerne". Dom af 5. juli 2007, Kofoed, C-321/05, 

EU:C:2007:408 præmis 42 og den deri citerede retspraksis. 

43. Som Domstolen imidlertid ligeledes bemærkede i Kofoed-dommen følger det af 

artikel 288, stk. 3 i TEUF, at det er overladt til medlemsstaterne at bestemme form 

og midler for gennemførelse af direktiver med henblik på bedst muligt at sikre de 

resultat, der tilsigtes med dem. Domstolen præciserede videre, at for så vidt som den 

retsstilling, der følger af de nationale gennemførelsesforanstaltninger er tilstrækkelig 

præcis og klar til, at de berørte personer kan kende omfanget af deres rettigheder og 

forpligtelser, behøver hver enkelt medlemsstat [derfor] ikke nødvendigvis at vedtage 

lovgivning til at gennemføre et direktiv i national ret. Det kan således i visse tilfælde 

være tilstrækkeligt til gennemførelse af et direktiv, at der er fastlagt en generel retlig 

ramme, således at en ordret og udtrykkelig gentagelse af direktivets bestemmelser i 

specifikke nationale bestemmelser ikke er nødvendig (Dom af 5. juli 2007, Kofoed, 

C-321/05, EU:C:2007:408 præmis 43 og 44 og den deri citerede retspraksis). 

44. Domstolen bemærkede endvidere i samme sag, at alle myndigheder i en medlemsstat 

ved anvendelsen af national ret er forpligtet til i videst muligt omfang at fortolke 

denne i lyset af EU-direktivers ordlyd og formål og at fremkalde det med 

direktiverne tilsigtede resultat. Dette krav om en overensstemmende fortolkning kan 

ganske vist ikke føre til, at et direktiv i sig selv og uafhængigt af national lovgivning 

til gennemførelse heraf skaber forpligtelser for borgere eller fastsætter eller skærper 

et strafansvar for personer, der har handlet i strid med dets bestemmeler, men staten 

kan ikke desto mindre principielt gøre en overensstemmende fortolkning af national 

ret gældende over for borgere (Dom af 5. juli 2007, Kofoed, C-321/05, 

EU:C:2007:408 præmis 45 og den deri citerede retspraksis). 

45. Kommissionen bemærker i den forbindelse, at det imidlertid ikke af 

forelæggelseskendelsen fremgår klart hvilke muligheder dansk ret giver i så 

henseende. Der henvises i forelæggelseskendelsen (side 20 i forelæggelseskendelsen 

i sag C-115/16), at, der i dansk ret findes to retsgrundsætninger, henholdsvis 

”realitetsgrundsætningen” og ”princippet om rette indkomstmodtager”. For så vidt 

angår den første retsgrundsætning fremgår det af forelæggelseskendelsen, at der er 

enighed mellem parterne om, at denne ikke finder anvendelse i nærværende sager. 
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For så vidt angår ”princippet om rette indkomstmodtager”, er det vanskeligt at se, 

hvorledes dette princip adskiller sig fra selve afgrænsningen i direktivet af den 

personkreds, der er omfattet af direktivet, og dette princip synes således ikke at 

kunne udgøre en særskilt anti-misbrugs-bestemmelse, jf. ligeledes Kommissionens 

bemærkninger ovenfor vedrørende selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra d. 

46. Det tilkommer imidlertid den forelæggende ret at undersøge, om der i dansk ret 

findes en almindelige bestemmelse eller grundsætning, hvorefter der gælder et 

forbud mod retsmisbrug, eller andre bestemmelser om skattesvig eller 

skatteunddragelse, som kan fortolkes i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1 eller 

stk. 2, og som samtidig respekterer de krav, der stilles i EU-retten til klarhed og 

retssikkerheden. 

47. Kommissionens bemærker i den forbindelse, at det fremgår af 

forelæggelseskendelsen, at Danmark ved lov nr. 540 af 29. april 2015 har indført en 

generel anti-misbrugsbestemmelse i ligningsloven. Det fremgår af forarbejderne til 

denne lov, at den blandt andet har til formål at gennemføre artikel 5 i direktivet.  

III.3 – Det tredje præjudicielle spørgsmål i sag C-115/16, sag C-118/16 og sag C-
119/16  

48. Med det tredje præjudicielle spørgsmål ønsker den forelæggende ret oplyst, om en 

bestemmelse i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvorefter beskatningen af renter 

afhænger af, om rentemodtageren anses for den retmæssige ejer af renterne, kan 

udgøre en "overenskomstmæssig anti-misbrugsbestemmelse" som omhandlet i 

direktivet artikel 5, stk. 1.  

49. Det følger af direktivets artikel 1, stk. 1, at betaling af renter, der opstår i en 

medlemsstat fritages for enhver form for skat i denne stat, forudsat, at den 

retmæssige ejer af de pågældende renter er et "selskab i en anden medlemsstat" eller 

et "fast driftssted" beliggende i en anden medlemsstat og tilhørende et "selskab i en 

medlemsstat". Begreberne "selskab i en medlemsstat" og "fast driftssted" er defineret 

i direktivets artikel 3. Det er således afgørende for at skattefritagelsen i direktivets 

artikel 1, stk. 1 finder anvendelse, at den retsmæssige ejer er omfattet af en af disse 
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definitioner. Det således ikke afgørende for at opnå skattefritagelse efter direktivet, 

at den direkte modtager af renterne er den retmæssige ejer.  

50. Begrebet "den retmæssige ejer" i direktivets artikel 1. stk. 1 har en dobbeltfunktion i 

den forstand, at begrebet afgrænser anvendelsesområdet for skattefritagelsen ved at 

gøre det klart hvilken type af betalinger (betaling af renter eller royalties) foretaget 

til fordel for hvilken person (den retmæssige ejer) er omfattede af skattefritagelsen 

og samtidig forhindrer brugen af begrebet, at der foretages forum shopping inden for 

direktivets anvendelsesområde, idet begrebet tjener til at sikre, at det ikke blot er 

hvilken som helst modtager af rentebetalinger, etableret i en medlemsstat, der kan 

gøre brug af skattefritagelsen, men den retmæssige ejer af renterne som er etableret i 

en medlemsstat.  

51. Brugen af begrebet "den retmæssige ejer" har således i sig selv til en hvis grad en 

anti-misbrugs-funktion idet anvendelsen af dette begreb sikrer, at det ikke er 

tilstrækkeligt, at den direkte modtager af rentebetalingerne er etableret i en anden 

medlemsstat – derimod skal den egentlige retmæssige ejer af betalingerne være 

etableret i en medlemsstat. 

52. Til trods for denne indbyggede anti-misbrugsfunktion kan det ikke antages, at en 

bestemmelse i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvorefter beskatningen af renter 

afhænger af, om rentemodtageren anses for den retmæssige ejer af renterne, kan 

udgøre en "overenskomstmæssig anti-misbrugsbestemmelse" som omhandlet i 

direktivet artikel 5, stk. 1. Anti-misbrugsfunktionen af begrebet forekommer at være 

accessorisk i forhold til dets primære funktion nemlig at afgrænse den personkreds, 

der er omfattet af direktivet. 

53. Endvidere bemærkes det, at overenskomstmæssige anti-misbrugsbestemmelser 

således som dette begreb anvendes i direktivets artikel 5, stk. 1, i udgangspunktet 

sigter til bestemmelser, der begrænser eller tilbagetrækker skattemæssige fordele i 

situationer, hvor det findes, at der er tale om misbrug, men hvor den konkrete 

situation i udgangspunktet ville falde inden for den relevante skattelovgivning. Det 

følger heraf anvendelsen af sådanne overenskomstmæssige anti-

misbrugsbestemmelser under normale omstændigheder vil ske på et senere 
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tidspunkt, det vil sige efter, at det er konstateret, at den konkrete situation er omfattet 

af direktivets anvendelsesområde. 

54. Anvendelsen af en klausul om "den retmæssige ejer" i en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst ville imidlertid ikke have til følge, at en 

skattefordel, der eller ville finde anvendelse ville blive begrænset, eller trukket 

tilbage. Anvendelsen ville derimod blot være sammenfaldende med vurderingen af, 

om den konkrete situation er omfattet af direktivets anvendelsesområde eller ej.  

55. Efter Kommissionens opfattelse kan en bestemmelse i en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvorefter beskatningen af renter afhænger af, om 

rentemodtageren anses for den retmæssige ejer af renterne eller ej, således ikke 

udgøre en "overenskomstmæssig anti-misbrugsbestemmelse" som omhandlet i 

direktivet artikel 5, stk. 1. 

III.4 – Det fjerde præjudicielle spørgsmål i sag C-119/16, det femte præjudicielle 
spørgsmål i sag C-115/16 og det sjette præjudicielle spørgsmål i sag 
118/16. 

56. Med dette spørgsmål ønsker den forelæggende ret oplyst, om en medlemsstat, der 

ikke vil anerkende et selskab i en anden medlemsstat som den retmæssige ejer af 

renter, er forpligtet til at redegøre for, hvem medlemsstaten i så fald anser for at være 

den retmæssige ejer. 

57. Det følger af fast retspraksis, at når der ikke er vedtaget EU-retlige bestemmelser på 

et givent område tilkommer det hver medlemsstat i sin interne retsorden at udpege de 

kompetente retter og fastsætte de processuelle regler for sagsanlæg til sikring af 

beskyttelsen af de rettigheder, som EU-rettens direkte virkning medfører for 

borgerne. Sådanne regler må dog ikke være mindre gunstige end dem, der gælder for 

tilsvarende søgsmål på grundlag af national ret (ækvivalensprincippet), og de må 

heller ikke i praksis gøre det umuligt eller uforholdsmæssigt vanskelligt at udøve de 

rettigheder (effektivitetsprincippet), der tillægges borgerne i henhold til 

Fællesskabets retsorden, jf. dom af 7. september 2006 i sag C-470/04, N, 

EU:ECLI:2006:525, præmis 59 og den deri citerede retspraksis.  
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58. Fritagelsen for skat af rentebetalinger, der følger af direktivets artikel 1, kan 

påberåbes af en rentebetaler, der betaler renter til et selskab, der er etableret i en 

anden medlemsstat, som dette er defineret i direktivets artikel 3. Da direktivet ikke 

fastsætter regler om bevisbyrden, er medlemsstaterne fuldt ud berettiget til at 

fastsætte bevisbyrderegler, der indebærer, at det er den, der påberåber sig 

skattefritagelsen, der skal bevise at betingelserne herfor er opfyldt. I den forbindelse 

står det medlemsstaten frit for at kræve de beviser herfor, som medlemsstaten finder 

nødvendige, idet sådanne beviskrav naturligvis skal opfylde både 

ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet, og være proportionale. Såfremt en 

medlemsstat ikke finder, at det selskab i en anden medlemsstat, som rentebetaleren 

hævder, er den retmæssige ejer, faktisk er den retmæssige ejer, men derimod kan 

vise, at dette ikke er tilfældet, er dette tilstrækkeligt til at medlemsstaten efter 

direktivet er berettiget til at afvise at indrømme rentebetaleren skattefritagelse. 

Medlemsstaten behøver i den forbindelse ikke at kunne påvise hvem den retmæssige 

ejer faktisk er.  

III.5 – Det sjette præjudicielle spørgsmål i sag C-119/16, det syvende præjudicielle 
spørgsmål i sag C-115/16 og det ottende præjudicielle spørgsmål i sag 
118/16 

59. Med dette spørgsmål ønsker den forelæggende ret oplyst, hvorvidt artikel 49 TFEU, 

jf. artikel 54 TEUF, eller alternativt artikel 63 TFEU er til hinder for national 

lovgivning i en medlemsstat, hvoraf det følger, at a) en rentebetaler i denne 

medlemsstat har pligt til at indeholde kildeskat af renter betalt til et moderselskab i 

en anden medlemsstat, i en situation hvor dette moderselskab ikke anses for at være 

fritaget for kildeskat i medfør af direktivet, når en sådan indeholdelsespligt ikke 

gælder, hvor rentemodtageren (moderselskabet) er hjemmehørende i samme 

medlemsstat som rentebetaleren og/eller at b) et moderselskab, der modtager 

rentebetalinger i medlemsstaten ikke ville være blevet undergivet et krav om 

acontobetalinger af selskabsskat i de første to indkomstår, men først skulle betale 

selskabsskat på et betydeligt senere tidspunkt en forfaldstidspunktet for kildeskatter. 

60. Med den første del af dette spørgsmål ønsker den forelæggende ret således oplyst 

hvorvidt det er i strid med den fri etableringsret (artikel 49 i TEUF, jf. artikel 54 i 

TEUF) eller alternativt kapitalens fri bevægelighed (artikel 63 TEUF), at skat af 
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rentebetalinger opkræves som almindelig selskabsskat for selskaber, der er 

etablerede i Danmark, hvorimod denne skat opkræves som kildeskat for selskaber, 

der er etablerede i andre medlemsstater, og som ifølge dansk lovgivning er 

begrænset skattepligtige. 

61. Efter Kommissionens opfattelse, er de relevante bestemmelser i den forbindelse 

traktatens bestemmelser om kapitalens fri bevægelighed. Det fremgår således af 

bilag I til Rådets Direktiv af 24. juni 1988 om gennemførelse af Traktatens artikel 67 

[nu artikel 63 TFEU], at tilbagebetaling af lån er omfattet af kapitalens fri 

bevægelighed. Det må være klart, at dette også indbefatter renter, der betales på et 

sådant lån. 

62. I nærværende situation, er der tale om, at det rentebetalende selskab behandles 

forskelligt i forhold til opkrævning af skatter for renter betalt af det rentebetalende 

selskab alt efter om der betales til et långivende moderselskab, der er etableret i 

samme medlemsstat som det rentebetalende selskab eller om der betales til et 

långivende moderselskab, der er etableret i en anden medlemsstat. Forpligtelsen til at 

foretage en indeholdelse af kildeskat indeholdelse kan, for så vidt som den medfører 

en ekstra administrativ byrde og de dertil knyttede ansvarsmæssige risici, gøre 

grænseoverskridende lån mindre attraktive, jf. i samme retning dom af 18. oktober 

2012 i sag C-498/10, X, EU:C:2012:635, præmis 28. Og som Domstolen bemærkede 

i samme doms præmis 28, er selv en restriktion af ringe rækkevidde eller af mindre 

betydning for en grundlæggende frihed forbud ifølge traktaten. 

63. I den konkrete situation opstår der en administrativ byrde for det danske låntagende 

selskab, nemlig dets ansvar for indeholdelse af kildeskatten, som ikke ville være 

opstået, hvis det samme lån var foretaget hos et i Danmark etableret moderselskab.  

Der foreligger således en hindring for de frie kapitalbevægelser. 

64. Denne hindring kan imidlertid retfærdiggøres af hensynet til at sikre en effektiv 

inddrivelse af indkomstskat, idet skatteindeholdelsesproceduren og den dertil 

knyttede pligtordning udgør et lovligt og hensigtsmæssigt middel til at sikre den 

skattemæssige behandling af indkomst for en person, som er bosiddende uden for 

beskatningsstaten, og til at indgå at de pågældende indtægter unddrages beskatning, 

jf. dom C-498/10, X, EU:C:2012:635, præmis 39. 
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65. Ovenstående betragtninger ændres ikke af, at der i den skatteopkrævende 

medlemsstat findes en regel hvorefter et moderselskab i denne medlemsstat ikke er 

undergivet acontobetalinger for selskabsskat i de første to indkomstår, og således 

først betaler selskabsskatten på et betydeligt senere tidspunkt en forfaldstidspunktet 

for kildeskatter. En sådan regel er en naturlig følge af et system opbygget omkring 

en acontoordning. 

III.6 – Det femte præjudicielle spørgsmål i sag C-119/16, det sjette præjudicielle 
spørgsmål i sag C-115/16 og det syvende præjudicielle spørgsmål i sag 
118/16  

66. Med dette spørgsmål ønsker den forelæggende ret oplyst, hvorvidt national 

lovgivning, der pålægger en højere morarentesats i tilfælde af forsinket betaling af et 

kildeskattekrav for skat af renter for rentebetaleren, en den morarentesats der gælder 

ved forsinket betaling af selskabsskat er i overensstemmelse med artikel 49 i TEUF 

jf. artikel 54 i TEUF.  

67. Det følger af den danske lovgivning, at morarentesatsen for for sen betaling af 

kildeskat er højere end for sen betaling af selskabsskat. Som redegjort under det 

foregående spørgsmål følger det af den danske lovgivning, at skatten på 

rentebetalinger på et lån fra et datterselskab til et moderselskab opkræves på 

forskellige vis, alt efter om det långivende selskab er etableret i Danmark (skatten på 

rentebetalingerne opkræves som selskabsskat) eller om det er etableret i en anden 

medlemsstat (skatten på rentebetalingerne opkræves som kildeskat). Denne 

lovgivningsmæssige forskelsbehandling er som redegjort for ovenfor retfærdiggjort 

under henvisning til hensynet til en effektiv skatteopkrævning.  

68. Forskelsbehandlingen i morarentesatsen betyder på grund af de to forskellige 

opkrævningsmetoder, at det per definition udelukkende er for sen betaling af skat for 

renter betalt på lån hidrørende fra moderselskaber, der er etablerede i en anden 

medlemsstat, der vil være underlagt den højere morarente. Den forskellige 

morarentesats medfører således, at det udelukkende er lån fra udenlandske selskaber, 

der rammes af denne højere sats. Der er således på samme måde som for de 
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underliggende skatteopkrævningsregler tale om hindring af kapitalens fri 

bevægelighed7.  

69. Modsat hvad der var tilfældet for den forskelsbehandling, der lå i de underliggende 

skatteopkrævningsregler kan Kommissionen ikke se, at denne forskelsbehandling i 

forhold til morarentesatser skulle kunne retfærdiggøres af et tvingende alment 

hensyn, og Kommissionen er således af den opfattelse, af traktatens bestemmelser 

om kapitalens fri bevægelighed er til hinder for sådanne bestemmelser. 

III.7 – Det fjerde præjudicielle spørgsmål i sag C-115/16 og sag C-118/16  

70. Artikel 5, stk. 2 i direktivet åbner mulighed for, at medlemsstaterne "kan 

tilbagekalde fordele i henhold til dette direktiv eller nægte at anvende direktivet i 

tilfælde af transaktioner, der har skatteunddragelse, skatteundgåelse eller misbrug 

som væsentligste bevæggrund eller en af de væsentligste bevæggrunde”. 

71. Der findes ingen retspraksis om forebyggelse af skatteundgåelse og skattemisbrug 

baseret på artikel 5, stk. 2 i direktivet.  

72. Der er imidlertid retspraksis, som fortolker klausulen om bekæmpelse af misbrug, 

der er fastsat i artikel 11, stk. 1, litra a, i Rådets direktiv 90/434/EØF af 23. juli 1990 

om en fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og 

ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater, men ordlyden 

af denne bestemmelse ikke er identisk med den tekst, som fastsat i direktivet om 

renter og royalties.  

73. Begge direktiver har samme ordlyd for så vidt angår medlemsstaternes muligheder 

for at ophæve fordelene ved det pågældende direktiv eller undlade at anvende dem i 

tilfælde af transaktioner, der som væsentligste bevæggrund (eller mål) eller en af de 

væsentligste bevæggrunde (eller målsætninger), har skatteunddragelse, 

skatteundgåelse eller misbrug, men det kun i fusionsdirektivet, der udtrykkeligt 

henvises til at fraværet af gyldige forretningsmæssige grunde, kan udgøre en 

                                                 
7  Kommissionen bemærker, at den forelæggende ret for så vidt angår de nationale regler vedrørende 

morarentesatser udelukkende har henvist til traktatens regler om den fri etableringsret. Det står ikke 
klart for Kommissionen, hvorfor den nationale ret ikke også for så vidt angår morarentereglerne har 
henvist til traktatens bestemmelse om kapitalens fri bevægelighed. 
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formodning om, at transaktionen har skattesvig eller skatteunddragelse som 

hovedformål eller som et af hovedformålene. 

74. Retspraksis vedrørende fusionsdirektivets artikel 11, stk. 1, litra a), og særligt Leur-

Bloem-sagen8, kan derfor ikke som sådan overføres til den foreliggende sag. 

75. Det vil imidlertid være nyttigt at inddrage Domstolens praksis vedrørende misbrug 

af frihederne i traktaten navnlig Cadbury Schweppes9.  

76. For at en begrænsning af traktatens friheder kan være begrundet i hensynet til 

bekæmpelse af misbrug, skal det specifikke formål med en sådan restriktion (den 

skattemæssige foranstaltning) være at hindre adfærd, der består i at oprette rent 

kunstige arrangementer, der ikke bygger på nogen økonomisk realitet, med henblik 

på at undgå den normalt skyldige skat af overskud, som optjenes ved virksomhed, 

der udføres på det nationale område10. En sådan restriktiv skattemæssig 

foranstaltning kan derfor ikke anvendes, når det på grundlag af objektive 

omstændigheder, som kan efterprøves af tredjemand, fremgår, at det omhandlede 

selskab, uanset at der foreligger skattemæssige bevæggrunde, faktisk er etableret i 

værtsmedlemsstaten og dér faktisk udøver økonomisk virksomhed (jf. Cadbury 

Schweppes-dommens dispositive del). 

77. Direktivets artikel 5, stk. 2’s ordlyd synes at lade plads for en mere fleksibel 

fortolkning end den af Domstolen anvendte formulering, i den forstand, at direktivet 

henviser til transaktioner, der har skatteunddragelse, skatteundgåelse eller misbrug 

"som væsentligste bevæggrund eller en af de væsentligste bevæggrunde", mens 

Domstolen henviste til "rent kunstige arrangementer, der ikke bygger på nogen 

økonomisk realitet, med henblik på at undgå den normalt skyldige skat". 

 

                                                 
8 Dom af 17. juli 1997, A. Leur-Bloem, C-28/95, EU:C:1997:369. 

9  Dom af 12. september 2006, Cadbury Schweppes, C-196/04, EU:C:2006:544. 

10  Dom af 12. september 2006, Cadbury Schweppes, C-196/04, EU:C:2006:544,præmis 55. 
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78. Det bemærkes i denne henseende, at den lovgivningsmæssige sammenhæng, 

hvorunder transaktionerne finder sted (dvs. fradrag for renter tilladt i betalerens 

medlemsstat, hvorimod sådanne renter ikke beskattes i modtagerens medlemsstat) 

ikke er relevant for vurderingen af den misbrugsagtige karakter af transaktionen, for 

så vidt som den skattepligtige ikke kunstigt har indgået de pågældende transaktioner. 

I sådanne tilfælde er det faktum, at der er rentefradrag i én medlemsstat og det 

faktum, at renterne ikke inkluderes i skattegrundlaget i den anden medlemsstat 

resultatet af anvendelsen af skattelovgivningen i disse to medlemsstater. Hvis denne 

struktur imidlertid er oprettet kun med henblik på at udnytte forskellene mellem 

skattelovgivningen i disse to medlemsstater, bør artikel 5, stk. 2 i direktivet finde 

anvendelse.  

III.8 – Det femte præjudicielle spørgsmål i sag C-118/16. 

79. Med dette spørgsmål ønsker den forelæggende ret oplyst, hvorvidt et selskab, der er 

etableret i Luxembourg som et "Société en commandite par actions" (S.C.A.), og 

samtidig er kvalificeret som et "société d'investissement en capital à risque" 

(SICAR) er omfattet af direktivet. 

80. Direktivets artikel 3 definerer med 3 kumulative betingelser den personkreds, som 

direktivet finder anvendelse på. Af artikel 3, litra a), nr. i) fremgår det, at selskaber, 

der har en af de former, der nævnt på listen i bilaget til direktivet er omfattet af 

begrebet "selskab i en medlemsstat". Det fremgår af punkt i) i bilaget, selskaber, der 

i luxembourgsk ret benævnes "société en commandite par actions" er omfattet af 

direktivets artikel 3, litra a). 

81. Det afgørende spørgsmål bliver således, hvorvidt selskabet underlagt "impôt sur les 

revenu des collectivités" i Luxembourg, jf. direktivets artikel 3, litra a), nr. iii). Det 

fremgår af forelæggelseskendelsen (i sag C-115/16, side 6), at selskabet – når dette 

har valgt at være et SICAR – er fritaget for indkomstskat af indtjening, der hidrører 

fra selskabets investeringer, dvs. renter, avancer og udbytter. Det fremgår videre, at 

et SICAR desuden er undtaget fra reglerne om indeholdelsespligt ved udlodning af 

udbytter. 
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82. Dette indebærer nærmere bestemt, at et SICAR beskattes som en kollektiv 

investeringsfond, det vil sige en i skattemæssigt henseende gennemsigtig enhed, 

hvor der ikke foretages beskatning af fondens indtægter fra investeringer i den stat, 

hvori fonden er etableret. Da denne selskabsform blev indført blev den begrundet 

med, at et SICAR indsamler penge fra investorer til at foretage investeringer med 

henblik på at realisere kapitalgevinster inden for en vis tidsramme. Disse 

kapitalgevinster bliver herefter udloddet til investorerne.  

83. På baggrund af den i forelæggelseskendelserne fremlagte information er SICARer 

ikke generelt set undtaget fra at betale "impôt sur les revenu des collectivités", men 

er derimod blot fritaget for indkomstskat af indtjening, der hidrører fra selskabets 

investeringer, dvs. renter, avancer og udbytter.  

84. I den konkrete sag fremgår det ligeledes af forelæggelseskendelsen, at det 

pågældende SICARs investeringsportefølje udelukkende bestod af aktierne i X 

Sweden Holding AB, og SICAR'et havde således ikke anden forretningsmæssig 

aktivitet end ejerskabet af aktierne i og lånet til X Sweden Holding AB. Efter som al 

den type indkomst, der stammede fra denne aktivitet, var fritaget for indkomstskat, 

fremstod SICAR'et således som fritaget for indkomstskat. 

85. Efter Kommissionens opfattelse, er det afgørende for om et selskab opfylder kriteriet 

i direktivets artikel 3, litra a), nr. iii), imidlertid om selskabet helt generelt er fritaget 

for indkomstskat, og ikke om al selskabets indkomst i et givent år er fritaget for 

indkomstskat, fordi selskabet i det år udelukkende har haft indkomst, der er omfattet 

af en særregel om fritagelse for indkomstskat for visse typer af indkomst11. For et 

luxembourgsk S.C.A., er det således et valg, om det vil blive autoriseret et SICAR, 

således at det bliver fritaget for skat af visse typer af indkomst men dette ændrer ikke 

ved, at selskabet generelt set er skattepligtig og underlagt "impôt sur les revenu des 

collectivités".   

                                                 
11  Der henvises i den forbindelse til, at den samme problemstilling tidligere er blevet diskuteret i 

forbindelse med Rådets direktiv 90/435/EØF, Kommissionens arbejdsdokument, "Some Problems of 
Implementation of Directives 90/434/EEC ("Merger Directive") and 90/435/EEC ("Parent-Subsidiary 
Directive"), der blev udarbejdet til mødet i Den Stående Komité af chefer for de nationale 
skattemyndigheder af 14. november 1995, dateret den 3. januar 1995, hvor det ligeledes blev 
konkluderet, at det afgørende må være, om et selskab nyder en generel skattefritagelse, og ikke om det 
af forskellige årsager ikke betaler skat i et givent år. 
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86. Samlet set må det konkluderes, at et selskab, der er fritaget for indkomstskat af visse 

typer af indkomst, men ikke nyder godt af en generel skattefritagelse opfylder 

betingelsen i direktivets artikel 3, litra a), nr. iii), om at selskabet er skattepligtigt. 

87. Det bemærkes endvidere, som også redegjort for ovenfor, at begrebet "den 

retmæssige ejer" i direktivet, er et selvstændigt EU-retligt begreb, der skal 

undergives en selvstændig og ensartet fortolkning i hele Den Europæiske Union. Det 

faktum, at en medlemsstat anser et selskab som værende en skattetransparent enhed 

er ikke i sig selv relevant for spørgsmålet om hvorvidt selskabet kan betragtes som 

den "retmæssige ejer" i direktivets forstand af renter betalt til det. Det er således 

generelt set fuldt ud muligt, at et selskab, der af en medlemsstats skattemyndigheder 

anses for at være en skattemæssigt transparent enhed ikke desto mindre opfylder 

betingelserne i direktivet for at betragtes som "den retmæssige ejer". 

88. Det synes imidlertid klart, at et SCA, der har valgt at blive autoriseret som SICAR, 

ikke kan betragtes som den retmæssige ejer i direktivets forstand, af renter betalt til 

det, i det muligheden for at blive autoriseret som et SICAR tilbydes selskaber, der i 

sagens natur optræder som agenter for andre investorer. 

IV   KONKLUSION 

89. På baggrund af ovenstående, foreslår Kommissionen, at de af Østre Landsret stillede 

spørgsmål besvares således: 

- Det første præjudicielle spørgsmål i sag C-115/16, sag C-118/16 og sag C-119/16 

En medlemsstat kan ved anvendelsen af begrebet "retmæssig ejer" som omhandlet i 
artikel 1, stk. 4, i direktiv 2003/49/EF — som er et selvstændigt begreb i EU-retten —
støtte sig på OECD's modeloverenskomst og kommentarerne dertil i det omfang denne 
modeloverenskomst og kommentarerne dertil afspejler international praksis, der er 
forenelig med EU-retten i almindelighed og den bestemmelse, der skal fortolkes. I den 
forbindelse kan medlemsstaterne tage hensyn til alle elementer vedrørende 
kendsgerninger og omstændigheder, som den anser for nyttige med hensyn til en række  
faktorer såsom: Det forhold, at midlerne blev kanaliseret til andre modtagere og 
tidspunktet herfor, vilkårene og betingelserne for lånet og for rentebetalingerne, andre 
koncerninterne overførsler med enten direkte eller indirekte tilknytning til lånet og 
renterne, den efterfølgende anvendelse inden for koncernen af den rente, der er blevet 
betalet, osv. 
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Det forhold, at de fleste af de personer, der anses for at være de retmæssige ejere af 
renterne, ikke ville have været undergivet kildebeskatning, havde disse personer været 
långivere og dermed modtaget de pågældende renter direkte, vedrører ikke forholdet 
mellem betaleren, den direkte modtager og den, der anses for retmæssige ejer og er 
derfor ikke relevant for vurderingen af, hvem der er den retmæssige ejer af renterne. 

Hvis modtageren — uden at være kontraktuelt eller juridisk forpligtet til at overføre de 
renter vedkommende har modtaget til en anden person — ikke havde "fuld" ret til "bruge 
og nyde " de modtagende renter, tyder dette på, at vedkommende ikke modtog disse 
betalinger til eget brug. 

Det andet præjudicielle spørgsmål i sag C-115/16, sag C-118/16 og sag C-119/16 

En medlemsstats påberåbelse af artikel 5, stk. 2, i direktivet forudsætter, at 
medlemsstaten har vedtaget en specifik bestemmelse, der gennemfører direktivets 
artikel 5, medmindre nationale retsforskrifter om retsmisbrug, skattesvig eller 
skatteunddragelse kan fortolkes i overensstemmelse med denne. En medlemsstats 
anvendelse af artikel 5, stk. 1, forudsætter ikke en sådan specifik gennemførelse, men 
forudsætter, at der findes nationale retsforskrifter om retsmisbrug, skattesvig eller 
skatteunddragelse. Selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra d), kan ikke anses for at være en 
national bestemmelse, som omhandlet i artikel 5 direktivet. 

Det tredje præjudicielle spørgsmål i sag C-115/16, sag C-118/16 og sag C-119/16 

En bestemmelse i en dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem to medlemsstater 
og udformet i overensstemmelse med OECD's modeloverenskomst i henhold til hvilken 
beskatning af renteindtægter afhænger af, hvorvidt rentemodtageren anses for at være 
den retmæssige ejer af renterne, kan ikke anses for en almindelig bestemmelse om 
bekæmpelse af misbrug, der er omfattet af artikel 5 i direktivet, idet direktivet selv 
tillader kildestaten fritagelse for betalinger, hvis den direkte modtager ikke er den 
retmæssige ejer af betalingen, forudsat at den retmæssige ejer opfylder kriterierne i 
artikel 3 i direktivet. 

Det fjerde præjudicielle spørgsmål i sag C-119/16, det femte præjudicielle spørgsmål i 
sag C-115/16 og det sjette præjudicielle spørgsmål i sag 118/16 

En medlemsstat, der ikke ønsker at anerkende, at et selskab i en anden medlemsstat er 
den retmæssige ejer af renter og har gjort gældende, at selskabet i den anden medlemsstat 
er en såkaldt kunstigt gennemstrømningsselskab, er ikke bundet hverken i henhold til 
direktivet eller artikel 10 EF [nu artikel 4, stk. 3 TEU] til at angive hvem medlemsstaten 
da anser for at være den retmæssige ejer. 

Det sjette præjudicielle spørgsmål i sag C-119/16, det syvende præjudicielle spørgsmål 
i sag C-115/16 og det ottende præjudicielle spørgsmål i sag 118/16 

Artikel 56 EF [nu artikel 63 TEUF] er ikke til hinder for en lovgivning, hvorefter en 
medlemsstat pålægger en betaler af renter til et selskab, der er etableret i en anden 
medlemsstat at indeholde skat på renter og pålægger selskabet et ansvar for det offentlige 
for ikke-indeholdt kildeskat, når der ikke foreligger en sådan pligt til at indeholde skat, 
når rentemodtageren er hjemmehørende i førstnævnte medlemsstat. 



27 

 

Det femte præjudicielle spørgsmål i sag C-119/16, det sjette præjudicielle spørgsmål i 
sag C-115/16 og det syvende præjudicielle spørgsmål i sag 118/16  

Artikel 56 EF [nu artikel 63 TEUF] er til hinder for en lovgivning, hvorefter en 
medlemsstat kræver, at et selskab(datterselskab), der er ansvarlig for indeholdelse af 
kildeskat, betaler morarenter i tilfælde af forsinket betaling af denne kildeskat med en 
højere rentesats end den morarentesats, som medlemsstaten pålægger et selskab, der er 
etableret i samme medlemsstat, for sent betalt selskabsskat (herunder renteindtægter). 

Det fjerde præjudicielle spørgsmål i sag C-115/16 og sag C-118/16  

Den lovgivningsmæssige sammenhæng, hvori de befinder sig på (dvs. fradrag af renter, 
er tilladt i betalerens medlemsstat, hvorimod sådanne renter ikke beskattes i modtagerens 
medlemsstat) er ikke relevant for vurderingen af den eventuelle misbrugsmæssige 
karakter af et givent arrangement, for så vidt som den skattepligtige ikke har oprettet 
dette som et rent kunstigt arrangement. Det faktum, at der er rentefradrag i én 
medlemsstat og det faktum, at renterne ikke inkluderes i skattegrundlaget i den anden 
medlemsstat resultatet af anvendelsen af skattelovgivningen i disse to medlemsstater. 
Hvis denne struktur imidlertid er oprettet kun med henblik på at udnytte forskellene 
mellem skattelovgivningen i disse to medlemsstater, bør artikel 5, stk. 2 i direktivet finde 
anvendelse. 

Det femte præjudicielle spørgsmål i sag C-118/16 

Et luxembourgsk "S.C.A/SICAR" såsom X S.C.A., som på grund af sin art optræder som 
mellemmænd for andre, kan ikke være en "retmæssig ejer" af renter i henhold til direktiv 
2003/49/EF. 

 

 

Wim ROELS    Louise GRØNFELDT 

Kommissionens befuldmægtigede 
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