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Den danske statsborger A, der i 2005 fraflyttede Danmark og bosatte sig i Thailand, stiftede i januar 

2011 et s.m.b.a. (B) med hjemsted i Danmark sammen med 10 andre personer, der alle boede i 

Danmark. Der var i selskabet både indskudt selskabskapital og aftalt garantikapital. Der var 

begrænset ansvar i selskabet. Selskabet blev registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af 

lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Direktøren, der stod for hovedparten af selskabets 

ledelse, havde bopæl i Danmark. 

 

Der ønskes en redegørelse for og begrundet besvarelse af følgende spørgsmål: 

 

1) Vil A blive begrænset skattepligtig af de udbetalinger, som han får som garantimedlem af B 

s.m.b.a.? 

 

2) I bekræftende fald i henhold til hvilken bestemmelse i den danske skattelovgivning? 

 

3) Har B s.m.b.a. fradragsret for de udbetalinger, der foretages til A i hans egenskab af garanti-

medlem af B s.m.b.a.? 

 

4) Hvis der er hjemmel til at beskatte garantiudbetalingerne fra B s.m.b.a., skal Danmark i så 

fald give afkald på beskatningsretten til fordel for Thailand i henhold til 

dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Thailand? 

 

I juni 2012 flyttede direktøren i B s.m.b.a. ligeledes til Thailand, således at hovedparten af sel-

skabets ledelse nu foregik fra Thailand. 

 

5) Hvilke skattemæssige retsvirkninger er der forbundet med, at selskabets ledelse nu foregår 

fra Thailand? 

 

6) Hvorledes beskattes den løn, som direktøren modtager for sit arbejde for B s.m.b.a., efter at 

han er fraflyttet til Thailand?  

 

7) Har Danmark eller Thailand beskatningsretten til den løn, som B s.m.b.a. udbetaler til 

direktøren efter dennes fraflytning til Thailand? 
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Den økonomiske aktivitet i B s.m.b.a. byggede i et betydeligt omfang på et patent, som A stillede til 

rådighed for B s.m.b.a. Herfor modtog A et årligt vederlag på 5 mio. kr. 

 

8) Hvorledes beskattes dette årlige vederlag efter dansk ret og efter dobbeltbeskatningsoverens-

komsten med Thailand? 

 

I juni 2013 overdrog A patentet til B s.m.b.a. for et vederlag, der efter de danske skattemyndighed-

ers opfattelse langt oversteg handelsværdien af patentet. 

 

9) Med hvilken hjemmel vil en eventuel korrektion af den aftalte overdragelsespris kunne ske, 

og hvilke skatteretlige retsvirkninger vil der være forbundet med en sådan korrektion såvel 

efter dansk ret som i henhold til dobbeltbeskatningsretten med Thailand? 

 

 

 

 

 

Bilag: Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Thailand       
































