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Det i Danmark indregistrerede aktieselskab S, der var stiftet i 1990, havde i indkomståret 2000 etableret en 
afdeling med et fast driftssted i Italien. 
 
A havde ejet hovedparten af aktierne i S siden 1995. 
       
I januar 2010 overførte S en del driftsmidler og goodwill med tilhørende økonomisk aktivitet til afdelingen i 
Italien. 
 
Ligeledes i januar 2010 outsourcede S en del økonomisk aktivitet med tilhørende aktiver til Hongkong, med 
hvilket land Danmark ikke har indgået nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst. Ligeledes i januar 2010 
købte A aktier i et aktieselskab med hjemsted i Hongkong. Selskabet i Hongkong udbetalte i 2010 udbytte til 
A, hvori der blev indeholdt 20 % i udbytteskat.  
 
A, som var hovedaktionær og direktør i S, flyttede i februar 2011 fra Danmark til Milano i Italien. A’s hustru 
og to mindreårige børn flyttede med til Milano. A beholdt sin villa i Danmark, som hans voksne søn boede i 
uden at betale husleje til A. 
 
Når A var i Danmark for at deltage i bestyrelsesmøder i S, hvilket skete 4 gange om året, boede han i villaen. 
Medens A opholdt sig i Danmark i forbindelse med bestyrelsesmøderne, udførte han hastende arbejde med 
besvarelse af e-mails og foretagelse af forretningsmæssige telefonopkald. 
 
I indkomståret 2011 benyttede A og hans familie ikke villaen som bolig i forbindelse med ferieophold i 
Danmark. 
 
 
Der ønskes en besvarelse af følgende spørgsmål: 

 
1) Hvilke indkomstskatteretlige konsekvenser er der forbundet med overførslen af driftsmidler, 

goodwill og tilhørende økonomisk aktivitet fra S i januar 2010 til afdelingen i Milano i Italien? 

 
2) Hvorledes fordeles beskatningsretten til indtægter fra afdelingen i Milano i Italien mellem 

Danmark og Italien, og hvorledes lempes der for eventuel dobbeltbeskatning? 
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3) Hvilke indkomstskatteretlige konsekvenser har den foretagne outsourcing af den økonomiske 

aktivitet med tilhørende aktiver til Hongkong? 

     
4) Hvorledes fordeles beskatningsretten til indtægterne i afdelingen i Hongkong mellem Danmark og 

Hongkong, og hvorledes lempes der for eventuel dobbeltbeskatning? 

 
5) Hvilke indkomstskatteretlige konsekvenser har A’s flytning til Milano i Italien i februar 2011? 

 
6) Hvilke indkomstskatteretlige konsekvenser har den vederlagsfrie udlejning af villaen i Danmark til 

A’s voksne søn henholdsvis for A og for hans søn?  

 

7) Hvilke indkomstskatteretlige konsekvenser har det modtagne udbytte fra aktieselskabet i 

Hongkong til A for A, og hvorledes lempes der for eventuel dobbeltbeskatning?  
 

 

 

 
      Bilag: Dobbeltbeskatningsoverenskomsten fra 1999 mellem Danmark og Italien  








































