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Det hollandske sel-
skab X BV blev
ydet et forrentet
lån på

237.312.000 euro af sit
svenske datterselskab. X BV
anvendte lånet til at erhver-
ve kapitalandele i sit italien-
ske datterselskab. I sin sel-
skabsskatteangivelse for
2004 havde X BV fradraget
renterne for lånet, som be-
løb sig til 6.503.261 euro.
De hollandske skattemyn-
digheder anerkendte imid-
lertid ikke dette fradrag og
tilsendte selskabet en skatte-
opkrævning.

I udgangspunktet er de
hollandske skatteregler til
hinder for fradrag for renter,
når et lån er ydet mellem
selskaber inden for samme
koncern. Denne begræns-
ning undgås imidlertid, hvis
selskaberne vælger at blive
beskattet som en skattemæs-
sig enhed. Ifølge de holland-
ske regler kan selskaber i
samme koncern dog kun be-
skattes som en skattemæssig
enhed, hvis de er hjemme-
hørende i Holland. Ikke-
hjemmehørende selskaber
er ikke omfattet af denne
ordning. 

X BV indbragte skatteop-
krævningen for de holland-
ske domstole, hvor den be-
handles ved Hoge Raad der
Nederlanden (Hollands
øverste domstol). X BV
mente, at de hollandske reg-
ler var i strid med EU-retten,
idet selskabet kunne have
fradraget renterne for lånet,
hvis det havde haft mulig-
hed for at oprette en skatte-
mæssig enhed med sit dat-
terselskab. Eftersom denne
mulighed, ifølge de holland-
ske regler, kun var forbe-
holdt hjemmehørende sel-
skaber, mente X BV, at sel-
skabets etableringsfrihed var
blevet begrænset. 

Hoge Raad der Nederlan-
den vurderede imidlertid, at
der var tvivl om, hvorvidt
de hollandske regler var i
strid med etableringsfrihe-
den, hvorefter den forelagde
spørgsmålet for EU-Domsto-
len. 

EU-Domstolen fastslog
indledningsvis sagens tema.
Det vil sige, om det er for-
eneligt med etableringsfri-
heden at nægte et modersel-
skab rentefradrag for et lån,
som vedrører erhvervelse af
kapitalandele i et dattersel-

skab, der er hjemmehørende
i en anden medlemsstat,
hvorimod moderselskabet,
hvis datterselskabet havde
været hjemmehørende i den
samme medlemsstat, kunne
gøre brug af dette fradrag
ved at danne en skattemæs-
sig enhed. 

Først bemærkede EU-
Domstolen, at etablerings-
friheden stiller krav om op-
hævelse af restriktioner, der
hindrer, at virksomheder
kan oprette fi��lialer eller dat-
terselskaber i andre med-
lemsstater. EU-Domstolen
opremsede hernæst betin-
gelserne for, at der foreligger
en restriktion for etable-
ringsfriheden.

Forskelsbehandling
For det første skal der være
tale om, at reglerne indebæ-
rer en forskellig behandling
mellem rent nationale situa-
tioner og situationer, der
har grænseoverskridende
karakter. 

Det er for det andet en be-
tingelse, at denne forskellige
behandling vedrører situati-
oner, der er objektivt sam-
menlignelige. 

Hvis det er tilfældet, skal
en sådanne restriktion, for
at være forenelig med eta-
bleringsfriheden, være be-
grundet i tvingende hensyn
af almen interesse. Selv om
reglerne er begrundet, skal
de dog holdes inden for
rammerne af det EU-retlige
krav til proportionalitet. Det
betyder, at reglerne skal væ-
re egnede til at sikre gen-
nemførelsen af det pågæl-
dende mål og ikke må gå ud
over, hvad der er nødven-
digt for at opnå det. 

Med hensyn til, at der skal
være tale om forskellig be-
handling af nationale og

grænseoverskridende situa-
tioner, konstaterede EU-
Domstolen, at det følger af
de hollandske regler, at det
kun er muligt for hjemme-
hørende koncerner at danne
en skattemæssig enhed, som
muliggør fradrag for renter
for lån mellem et modersel-
skab og et datterselskab. 

Denne forskellige behand-
ling, som de hollandske reg-
ler medfører mellem hjem-
mehørende og ikkehjemme-
hørende selskaber, betyder,
at det gøres mindre attrak-
tivt for moderselskaber at
udøve deres etableringsfri-
hed, idet investeringer i dat-
terselskaber i andre med-
lemsstater i EU gøres mindre
attraktive end dem, der fore-
tages i datterselskaber i Hol-
land.

EU-Domstolen vurderede
herefter, om denne forskelli-
ge behandling af hjemme-
hørende og ikkehjemmehø-
rende selskaber vedrører si-
tuationer, der er objektivt
sammenlignelige. 

Ifølge EU-Domstolens fa-
ste praksis er situationer,
hvor hjemmehørende mo-
derselskaber ønsker at udgø-
re en skattemæssig enhed
med datterselskaber i sam-
me medlemsstat, objektivt
sammenlignelig med situati-
oner, hvor hjemmehørende
moderselskaber ønsker at
udgøre en skattemæssig en-
hed med ikkehjemmehøren-
de datterselskaber. 

EU-Domstolen fastslog
dermed, at der forelå en re-
striktion for etableringsfri-
heden, og EU-Domstolen
tog herefter stilling til, om
denne restriktion kunne be-
grundes i et tvingende al-
ment hensyn. Holland på-
beråbte sig for det første
hensynet til at sikre en afba-

lanceret fordeling af beskat-
ningskompetencen mellem
medlemsstaterne. EU-Dom-
stolen afviste dette med den
begrundelse, at fradragsret-
ten ikke er specifi��kt forbun-
det med Hollands grundlæg-
gende beskatningskompe-
tence. EU-Domstolen henvi-
ste blandt andet til, at i
andre sammenhænge, hvor
fradrag tillades, er den skat-
tepligtiges tilknytning til
Holland ikke afgørende. 

Sammenhæng
For det andet påberåbte Hol-
land sig hensynet til at be-
vare sammenhængen i den
hollandske skatteordning.
EU-Domstolen anerkendte,
at denne begrundelse kunne
udgøre et tvingende hensyn
af almen interesse. Holland
havde imidlertid ikke ført
bevis for, at skatteordnin-
gens sammenhæng ville for-
svinde, hvis fradraget for
renter på lån var tilladt ved
at danne en skattemæssig
enhed med et ikkehjemme-
hørende datterselskab. EU-
Domstolen fastslog på den
baggrund, at restriktionen
ikke kunne begrundes i nød-
vendigheden af at bevare
sammenhængen i den hol-
landske skatteordning. 

Bekæmpelse af misbrug
Som et tredje hensyn påbe-
råbte Holland sig bekæm-
pelse af misbrug i form af
skatteunddragelse og skatte-
svig og hindring af adfærd,
der består i at oprette kun-
stige arrangementer uden
økonomisk realitet, med
henblik på at undgå at beta-
le skat af overskud, som op-
tjenes ved virksomhed, der
udføres i medlemsstaten.
Det følger af EU-Domstolens
faste praksis, at en sådan be-

grundelse kan udgøre et
tvingende alment hensyn. 

Imidlertid havde Holland
ikke ført bevis for, at forbud-
det mod at danne en skatte-
mæssig enhed med et ikke-
hjemmehørende dattersel-
skab var indført med det for-
mål at hindre et sådant

misbrug. EU-Domstolen ud-
talte i forlængelse heraf, at
risikoen for, at et lån mel-
lem et moderselskab og et
datterselskab ikke afspejler
en reel økonomisk transak-
tion og kun har til hensigt
kunstigt at skabe en fra-
dragsberettiget omkostning,
er den samme, om dattersel-
skabet er hjemmehørende
eller ikkehjemmehørende i
moderselskabets medlems-
stat. EU-Domstolen afviste
herefter, at dette hensyn
kunne begrunde restriktio-
nen.

Sammenfattende fastslog
EU-Domstolen herefter, at
de hollandske regler var i
strid med etableringsfrihe-
den.

Dommen viser, at selv om
medlemsstaterne kan fast-
lægge deres egen skatteord-
ning, fordi de ikke er har-
moniseret i EU, skal med-
lemsstaterne udøve denne
ret inden for rammerne af
EU-retten. Hensynet til den
enkelte medlemsstats natio-
nale skatteordning kan der-
for ikke begrunde en med-
lemsstats indgreb i etable-
ringsfriheden, der er sikret i
EU-retten. 

EU-RET: EU-Domstolen har underkendt Hollands skatteregler for fradrag for renter for lån ydet
inden for koncerner. Reglerne favoriserer koncerner, der udelukkende er hjemmehørende i Holland.
Det er i strid med etableringsfriheden, fastslår EU-Domstolen.
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Dommen viser, at selv om medlemsstaterne kan fastlægge deres egen skatteordning, fordi de ikke er
harmoniseret i EU, skal medlemsstaterne udøve denne ret inden for rammerne af EU-retten.

Denne artikel om aktuel EU-ret,
som bringes i Jyllands-Posten,
udarbejdes af advokaterne Hans
Sønderby Christensen (H), Søn-
derby Legal, samt advokat Patrick
Goergen, Etude Goergen, begge
specialiseret inden for området. 

Skatteregler underkendt af EU

Hensynet til den en-
kelte medlemsstats
nationale skatte-
ordning kan derfor
ikke begrunde en
medlemsstats ind-
greb i etablerings-
friheden, der er 
sikret i EU-retten. 


