
©REVITAX                                                                     Side 1 
                                                  Ewaldsgade 5, 2200 København N, Telefon 33 91 22 01 

 

 

 

 

 

REVIFAXEN 
NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER 

Nummer 1464 af 22/4 2021 
 

En udbytteskat på 44 % - men kun for særligt udvalgte 
 
 
Folketinget har vedtaget et lovforslag (L 150), der gælder for EU's sortliste over skattelylande. Betalinger til 

modtagere i disse lande kan ikke skattemæssigt fratrækkes, og ved udlodning af udbytte fra et dansk selskab skal 

der i visse tilfælde indeholdes en dansk udbytteskat på 44 %. 

 
 
 

Værnsregler i relation til visse skattelylande 

 
Formålet med lovændringerne er at indføre skattesanktioner, der skal virke som værn mod 

skatteunddragelse og skatteundgåelse ved benyttelse af skattelykonstruktioner. Baggrunden for 

lovændringerne er blandt andet det arbejde, der har været gennemført og løbende pågår i EU for at 

modarbejde brugen af skattely og bekæmpe skatteunddragelse og skatteundgåelse. 

 
 
Hvilke lande er skattelylande? 

De lande, der betragtes som skattelylande i relation til de indførte to værnsregler, er: 

 

1. Amerikansk Samoa 

2. Anguilla 

3. De Amerikanske Jomfruøer 

4. Dominica 

5. Fiji 

6. Guam 

7. Palau 

8. Panama 

9. Samoa 

10. Seychellerne 

11. Vanuatu. 
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På EU's sortliste er også Trinidad og Tobago. Danmark har imidlertid en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst med disse to jurisdiktioner. 

 

Den 20. april 2021 vedtog Folketinget, at regeringen bemyndiges til at opsige dobbeltbeskatnings-

overenskomsten mellem Danmark og Trinidad og Tobago. Denne opsigelse kan tidligst træde i kraft 

den 1. januar 2022. Så derfor må disse to jurisdiktioner vente med at komme på listen sammen med de 

andre 11 nævnte. 

 

 

Intet skattemæssigt fradrag for omkostninger mv. 

Betalinger kan hverken fratrækkes eller på anden måde indgå ved opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst eller ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningsloven, når 

modtageren af betalingen er skattemæssigt hjemmehørende eller registreret i et af de 11 lande, når den 

pågældende betalingsmodtager er interesseforbundet med personen, selskabet mv. i Danmark. 

 

Afgrænsningen af ”interesseforbundne” foretages efter ligningslovens § 2 (kontrollerede transaktioner) 

og omfatter også nærtstående personer (ægtefælle, forældre, børn osv.). 

 

Selv om betalingsmodtageren ikke skattemæssigt er hjemmehørende eller registreret i et af de 11 lande, 

vil betalingen mv. ikke kunne fratrækkes i Danmark, hvis den retmæssige ejer er 

hjemmehørende/registreret i et af de 11 lande, og betalingen videreføres hertil. 

 

Reglen gælder fra og med den 1. juli 2021. 

 

 

Beskatning og indeholdelse af udbytteskat med 44 % 

Ved udlodning af udbytte af: 

• Hovedaktionæraktier 

• Datterselskabsaktier 

• Koncernselskabsaktier 

til en aktionær, der skattemæssigt er hjemmehørende eller registreret i et af de 11 lande, udgør den 

danske udbytteskat 44 %, og denne skat skal indeholdes af det udloddende selskab. Det samme 
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gælder, hvis udbyttemodtageren ikke er udbyttets retmæssige ejer, og udbyttet videreføres til en 

modtager i et af de 11 lande. 

Reglen gælder fra og med 1. juli 2021. 

 

 

 
  

Med venlig hilsen 
 

Skatteafdelingen 

REVITAX A/S 
 

Ewaldsgade 5 
2200 København N 
Telefon 3391 2201 

 
 

 

 

 

 


