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Folketinget skaber tryghed for udenlandske investorer 
Af Erik Banner-Voigt, Bruun & Hjejle og Daniel Noe Harboe, PwC 
 
Nye regler skal sikre, at udenlandske investorer ikke får fast driftssted i Denmark alene som følge af deres 
investering i danske buy-out-, venture- og infrastrukturfonde (kapitalfonde).  
 
Den 1. juni 2018 vedtog Folketinget nye regler, der konkret tager stilling til, at investering i værdipapirer 
som udgangspunkt ikke udgør et fast driftssted i Danmark. Herved vil danske kapitalfonde igen kunne 
anvende de klassiske K/S strukturer uden at udenlandske investorer, som investerer som udgangspunkt vil 
få fast driftssted i Danmark. 
 
Vi har i det følgende kort redegjort for baggrunden for og indholdet af reglerne. 
 
1. Praksis forud for regelændringen 
I henhold til den nugældende praksis får udenlandske investorer, der investerer i danske kapitalfonde, som 
udgangspunkt ikke fast driftssted ved at investere i en dansk kapitalfond. 
 
Dette forudsætter dog, at der er en skarp adskillelse mellem management aktiviteten og de personer, der 
træffer investerings- og salgsbeslutninger. Dette har nødvendiggjort relativt komplekse strukturer, hvor 
investerings- og salgsbeslutninger har været overgivet til uafhængige, erhvervsdrivende fonde eller til 
selskaber ejet af investorerne. 
 
Derudover har praksis igennem årene været skiftende, hvilket har skabt nogen usikkerhed om, hvornår og 
hvordan SKAT næste gang ville ændre holdning til spørgsmålet.  
 
Kombinationen heraf har ført til et stærkt ønske om en anden løsning, som gerne både skulle være rimelig 
robust og enkel.  
 
2. Regelændringen 
I de netop vedtagne regler skrives det specifikt ind i selskabsskatteloven, at investering i aktier, fordringer, 
gæld og finansielle kontrakter ikke medfører fast driftssted for udenlandske investorer. Dette gælder dog 
ikke hvis: 

• Aktiviteten i Danmark er næring eller 
• Den udenlandske investorer allerede har et fast driftssted mv. i Danmark, hvortil investeringen kan 

henføres 
 
Aktiviteten i klassiske kapitalfonde er anlægsaktivitet og ikke næringsaktivitet. Kravet om, at aktiviteten 
ikke må være næring for at undgå fast driftssted, udgør derfor ikke et problem for den ”almindelige” 
udenlandske investor. Skatteministeriet har dog fremført, at vurderingen af næring skal foretages i forhold 
til den enkelte investor. Er en udenlandsk investor næringsdrivende i sit hjemland, er der således risiko for, 
at SKAT vurderer, at den pågældende investor også udøver næringsaktivitet i Danmark og derved får fast 
driftssted. Det skal dog understreges, at der ikke er en klar sammenhæng mellem en investors 
næringsaktivitet i hjemlandet, og at investor er næringsdrivende ved investering via en dansk kapitalfond. 
Sædvanligvis er det kun banker og fondsmæglerselskaber, der anses for at være næringsdrivende. 
 
Udenlandske investorer, der allerede har et fast driftssted eller anden skattemæssig substans i Danmark, 
kan blive anset for at skulle allokere investeringen i kapitalfonden til dette fast driftssted. Det vil dog kræve, 
at der er en klar sammenhæng mellem investeringen i kapitalfonden og den aktivitet, som investor driver i 
Danmark med fast driftssted. Det er en værnsregel, der mest er møntet på situationer hvor en investor 
foretager en ”kunstig” opdeling af sine samlede aktiviteter i Danmark. 
 
3. Konklusion 
Det må hilses velkommen, at det nu afklares ved lov om udenlandske investorer får fast driftssted ved at 
investere i danske kapitalfonde og den brede politiske opbakning tyder på at det er en løsning, der kommer 
til at kunne holde. 
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Udgangspunktet bliver fremadrettet, at udenlandske investorer ikke får fast driftssted i Danmark alene som 
følge af deres investering i en kapitalfond.  
 
Der skal dog udvises varsomhed, hvis der blandt de udenlandske investorer, er investorer, der er 
næringsdrivende eller har en skattemæssig repræsentation i Danmark, hvortil investeringen i kapitalfonden 
kan henføres.  
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