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Spørgsmål

I hvilket omfang kan danske selskaber udnytte regler og lavere udbytteskat, hvis aktier
ejes via udenlandske datterselskaber?
Svar

Når et dansk selskab ejer 10 pct. eller derover af et andet dansk selskab, anses sidstnævnte
for at være et datterselskab af førstnævnte. Udbytter fra det danske datterselskab er skattefrit for moderselskabet.
Når et dansk selskab ejer mindre end 10 pct. af et andet dansk selskab, er der tale om porteføljeaktier. Udbytter fra porteføljeaktier er skattepligtige.
Når et dansk selskab ejer porteføljeaktier i et andet dansk selskab, skal det betale 23,5 pct.
i selskabsskat (2015) af modtagne udbytter fra porteføljeaktierne. Hvis et dansk selskab i
stedet ejer porteføljeaktierne via et datterselskab, der er beliggende i et land, som Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, afhænger beskatningen af datterselskabet af reglerne i datterselskabets hjemland. Det danske porteføljeselskab skal dog ved
udlodning af udbytte til det udenlandske selskab indeholde 27 pct. i kildeskat til Danmark.
Afhængig af den konkrete dobbeltbeskatningsoverenskomst med datterselskabets hjemland vil datterselskabet kunne tilbagesøge en andel af den indeholdte kildeskat – ofte således at den endelige skat bliver på 15 pct.
Det bemærkes i den forbindelse, at der i selskabsskattelovens § 32 er indsat en regel, der
skal hindre, at danske selskaber omgår dansk beskatning ved at eje mobile aktiver - fx
porteføljeaktier - via udenlandske datterselskaber. Bestemmelsen i selskabsskattelovens §
32 medfører, at det danske moderselskab beskattes af datterselskabets indkomst, (CFCbeskatning). CFC-beskatning vil kunne finde sted, når der er tale om et moderselskab, der
kontrollerer et datterselskab, og hvor indkomsten i datterselskabet hovedsageligt består af
finansielle eller andre mobile indkomster.
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