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Abstract 

Traditionally, multinational companies operating across borders need a physical place of business to 

sell products to foreign customers. The rapid development in the digital economy has changed this 

need. Digital technologies have made it possible for companies to do business with customers geo-

graphically located far from them without having physical presence in the country. OECD has high-

lighted this issue in its BEPS project.  

The analysis states, that a company operating within the digital economy does not qualify for a per-

manent establishment under current rules except for a very limited number of cases. A company may 

hold a permanent establishment, if the company operates a server in the source country. Neverthe-

less, a server often falls within the exemption of preparatory or auxiliary activities. Software does not 

qualify for a permanent establishment according to the current rules. However, case law shows how 

software in certain cases has dictated a permanent establishment in the country where the software 

is being used.  

Although a server may be central in the creation of profits, the thesis finds that existing rules for allo-

cation of profits to a permanent establishment barely allocate taxable profits to a server because of 

the lack of physical locations and personal organized in the source country. Consequently, existing 

rules invite companies to minimize overall tax costs by placing a company in a low tax jurisdiction 

using digital technology to operate in a high tax jurisdiction. 

Finally, the thesis finds that the existing PE definition does not meet the OECD taxation principles of 

e-commerce (Ottawa principles) demanding for an appropriate solution. Analysing six different solu-

tions the thesis finds a final withholding tax on digital transactions most advisable to address the tax 

challenges of the digital economy. A final withholding tax meets the Ottawa principles, provides a 

Kaldor-Hicks efficient solution and seems politically possible to implement. 

Based on the above, the development demands for a revision of the OECD model tax convention in 

order to make it capable of taxing profits where the economic activities are performed and hence 

where the value is created. 
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Kapitel 1: Præsentation af problemfelt, teori og metode   

1.1 Indledning 

Allerede i 2006 passerede det samlede globale antal af internetbrugere en milliard1, og fra da af har 

væksten været så ekstrem, at det i litteraturen er anset for svært at finde pålidelige statistiker for det 

samlede antal internetbrugere2. Det er imidlertid estimeret, at der i 2013 blev omsat for 1.300 mia. $ 

inden for den digitale økonomi, og omsætningen forventes at vokse til omkring 3.000 mia. $ i 2020.3 

 

Den teknologiske udvikling har gjort verden mindre og skabt en vid adgang til at drive forretning på 

verdensmarkedet. Fysisk tilstedeværelse er ikke længere en nødvendighed i samme grad som førhen, 

og det er således blevet muligt for selv mindre selskaber at agere på markeder, der rækker langt ud 

over deres lokale eller nationale område4. På det skatteretlige område har den teknologiske udvik-

ling gjort skattebasen mere mobil5, og den eksisterende formulering af fast driftsstedsbestemmelsen 

har derfor i en årrække været kritiseret for ikke at kunne rumme udviklingen6. 

 

OECD har gennem tiden iværksat flere tiltag i et forsøg på et omfavne den teknologiske udvikling. I 

2003 formulerede OECD en præcisering af kommentarerne til art. 57, og i 2012 søsatte OECD efter 

initiativ fra G20 landene et nyt projekt kaldet Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)8. BEPS inde-

holder 15 action plans, hvoraf to af dem - blandt øvrige fokuspunkter - retter sig mod fast drifts-

stedsproblematikken inden for den digitale økonomi.  Det drejer sig om action plan 1 (”Address the 

tax challenges of the digital economy”) og action plan 7 (”Prevent the artificial avoidance of PE sta-

tus”). De to action plans har et vist overlap9. Afhandlingens primære fokus er på action plan 1 for så 

vidt angår den del, der vedrører fast driftssted med inddragelse af betragtninger fra action plan 7, 

                                                        
1 Chaffey (2007, 4) 
2  Coulouris (2011, 100); Laudon og Traver (2013, 61) 
3 IDC (2014): ”Finding Success in the New IoT Ecosystem: Market to Reach $3.04 Trillion and 30 Billion Con-
nected "Things" in 2020, IDC Says” 
4 Chaffey (2007, 4) og Westberg (2002, 17) 
5 Westberg (2002, 1) 
6 Der henvises bl.a. til Ludvigsen, Sara Stentz (2000): ”Fast driftssted – Salg over internettet” (SU 2000.298) i 
sin helhed; Prussak, Assaf Y. (August 2013): ”Online Advertising: The Implications of Technology for Source-
Based Taxation”, s. 666; Cockfield, Arthur J. (2004): “Formulary Taxation Versus the Arm’s Length Principle: 
The Battle Among Doubting Thomases, Purists, and Pragmatists”, s. 118 
7 Winther-Sørensen, Bundgaard, Wittendorff m.fl. (2013, 167) 
8 ”Base erosion” henviser til den situation, hvor et lands skattebase eroderes af et selskab, således at mindst 
mulig indkomst kan henføres til det pågældende land for at opnå en skattebesparelse. Med ”profit shifting” 
henvises der til den situation, hvor et selskab indretter sig således, at indkomst flyttes fra det land, hvor den 
indkomstskabende aktivitet finder sted. Der henvises til http://www.oecd.org/tax/beps-about.htm og 
http://www.oecd.org/tax/what-the-beps-are-we-talking-about.htm 
9 ”Public discussion draft – BEPS action 7: Preventing the artificial avoidance of the PE status”, s. 4 ff. 

http://www.oecd.org/tax/beps-about.htm
http://www.oecd.org/tax/what-the-beps-are-we-talking-about.htm
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hvor betragtningerne relaterer sig til den digitale økonomi10. Den 16. september 2014 kom OECD 

med deres første anbefalinger til action plan 1 og den 31. oktober 2014 offentliggjorde OECD deres 

første discussion draft til action plan 7. 

 

1.2 Problemstilling 

Den teknologiske udvikling har skabt store udfordringer for beskatningen af selskaber, der opererer 

inden for den digitale økonomi. Selskaber kan via digitale teknologier have forretningsmæssig kon-

takt med kunder i lande, uden at selskaberne har en fysiske tilstedeværelse. Har selskaberne ikke 

fysisk tilstedeværelse i det land, hvor de har deres forretningsmæssige aktivitet, efterlades beskat-

ningskompetencen efter de nuværende regler til domicilstaten11. Multinationale selskaber kan såle-

des placere sig i en stat med lav selskabsskat eller lille skattebase og nemt minimere den samlede 

skattebyrde ved at drive sin forretning i højskatte-lande via digitale teknologier12.  

 

Afhandlingen er motiveret af at undersøge karakteren af de skattemæssige problemstillinger, der 

relaterer sig til fast driftssted i lyset af den digitale økonomi. Problemstillingen er ubelyst, og der 

synes et behov for en samlet fremstilling, der analyserer og diskuterer retstilstanden og mulige løs-

ninger. Et af afhandlingens formål er at nå frem til en løsning, der formår at adressere problemfeltets 

udfordringer på en efficient og pragmatisk måde.  

 

Det vil blive undersøgt, om den bedste løsning ligger i et af de forslag, som OECD har fremsat i for-

bindelse med deres BEPS-projekt, eller om der er behov for alternative løsningsforslag. I den forbin-

delse vil det bliver undersøgt, om den bedste løsning er at ændre de nuværende fast driftsstedsreg-

ler, eller om den bedste løsning er at indføre helt nye begrebsretlige rammer for beskatningen af 

erhvervsindkomst.  

 

 

                                                        
10 Action plan 7 fokuserer på problemet vedrørende aktiviteter af forberedende og hjælpende karakter, der er 
præsenteret under action plan 1, hvortil den kommer med visse uddybende betragtninger. Der henvises til 
afsnit 5.2.1.1.1 
11 Der henvises til kapitel 3 i sin helhed og OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Econo-
my”, s. 102  
12 Der henvises til kapitel 3 i sin helhed og OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Econo-
my”, s. 112 
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1.3 Problemformulering  

Hvordan vurderes fast driftsstedbegrebet i OECD’s modeloverenskomst inden for den digitale økonomi, 

og hvilke skattemæssige udfordringer er der forbundet med de nuværende regler for statuering af og 

indkomstallokering til et fast driftssted i lyset af den digitale økonomi? Hvorledes indrettes de internati-

onale regler om beskatning af erhvervsindkomst genereret i en kildestat, så de er mere hensigtsmæssige 

i lyset af den digitale økonomi? 

 

1.4 Synsvinkel 

I afhandlingen anlægges en synsvinkel, der vil komme til udtryk som forholdet mellem de stater, der 

følger OECD’s regler for beskatning af indkomst fra et fast driftssted og de selskaber, der opererer i 

disse lande. Der er således valgt en ”både og” synsvinkel frem for en ”enten eller” synsvinkel. Syns-

vinklen er fundet passende til at belyse spændingsfeltet forårsaget af divergerende interesser, der 

kan opstå, når de mest hensigtsmæssige internationale beskatningsregler skal fastsættes. 

 

1.5 Projektets struktur 

Projektet består af syv kapitler. Kapitel 2 vil karakterisere den digitale økonomi og danne fundamen-

tet for den videre analyse af, hvorvidt den digitale økonomi kan rummes i de eksisterende fast drifts-

stedsregler i OECD’s modeloverenskomst. Herefter præsenterer og analyserer kapitel 3 de skatte-

mæssige problemer forbundet med de nuværende fast driftsstedsregler i relation til den digitale 

økonomi.  

 

Kapitel 4 opstiller en række kriterier for et hensigtsmæssigt løsningsforslag, mens kapitel 5 præsen-

terer hvilke konkrete løsninger, OECD på nuværende tidspunkt lægger op til. I kapitel 5 vil afhandlin-

gen foreslå en yderigere løsning, der baserer sig på formelallokering. Kapitel 5 analyserer og tester, 

om løsningsforslagene lever op til kriterierne for en hensigtsmæssig løsning som fremsat i kapitel 4. 

Med en hensigtsmæssig løsning menes en løsning, der lever op til internationale beskatningsprincip-

per inden for elektronisk handel (Ottawa-principperne) og økonomisk adfærdsteori.  

 

Slutteligt indeholder kapitel 6 afhandlingens endelige konklusion, mens kapitel 7 lægger op til en 

perspektivering af  afhandlingens problemfelt. 
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1.6 Metode og teorivalg 

De følgende afsnits formål er at belyse de fremgangsmåder, der i afhandlingen vil blive anvendt til at 

besvare afhandlingens overordnede problem. 

 

1.6.1 Juridisk metode 

Der eksisterer ikke en fast international juridiske metode for løsning af internationale skatteretlige 

problemstillinger13. Afhandlingen har valgt at anvende den retsdogmatiske metode til at vurdere fast 

driftsstedsbegrebet i OECD’s modeloverenskomst via en fortolkning og systematisering af anerkend-

te retskilder, idet den retsdogmatiske metode er blevet anerkendt som velegnet i en lang række af-

handlinger omhandlende international skatteret14. Det generelle ønske for afhandlingens juridiske 

analyser er at anlægge en fortolkning, der løsriver sig fra rent nationale begrebsdannelser, fortolk-

ningsmetoder og retstraditioner af hensyn til at sikre en international anvendelighed af afhandlin-

gens konklusioner.  

 

Den internationale skatteret har tre dimensioner: Ren national ret, dobbeltbeskatningsoverenskom-

ster og EU-ret15. Da problemstillingen for nærværende afhandling er centreret om artikel 5 og 7 i 

OECD’s modeloverenskomst, vil afhandlingens primære fokus naturligt være på den dimension, der 

vedrører dobbeltbeskatningsoverenskomster. National retspraksis vil imidlertid indgå, hvor det fin-

des relevant for at belyse, hvordan bestemte regler og begreber fortolkes af domstolene. Der henvi-

ses i øvrigt til statut for den internationale domstol som omtalt nedenfor, der netop peger på en ind-

dragelse af national ret ved internationale tvister. 

 

OECD’s modeloverenskomst er valgt som hovedfokus frem for en eller flere konkrete dobbeltbeskat-

ningsoverenskomster, da den danner udgangspunkt for udformningen af de fleste dobbeltbeskat-

ningsoverenskomster internationalt set16. OECD’s modeloverenskomst med kommentarer er desu-

den fundet passende som hovedfokus, idet mange lande følger modeloverenskomstens definition i 

relation til den internretlige definition af fast driftssted17. Med et fokus på fast driftsstedsbestemmel-

sen som udformet i OECD’s modeloverenskomst sikres det, at afhandlingens resultater er gyldige 

                                                        
13 Skaar (1991, 39) 
14 Der henvises til Winther-Sørensen (2000, 24), Nørgaard Laursen (2011, 31), Dams (2005, 28) samt Witten-
dorff (2009, 324 ff.) 
15 Winther-Sørensen, Bundgaard, Wittendorff m.fl. (2013, 29) 
16 Winther-Sørensen, Bundgaard, Wittendorff m.fl. (2013, 48) samt Reimer, Urban og Schmid (2012, 15) 
17 Reimer, Urban og Schmid (2012, OECD MC – 5 ff.), Nørgaard Laursen (2011, 35) og Winther-Sørensen (2000, 
25) 
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både i forhold til de nationale regler og dobbeltbeskatningsaftalerne i de lande, der følger OECD’s 

modeloverenskomsts beskatningsprincipper.  

 

Det fremhæves imidlertid, at der kan forekomme variationer i indholdet af driftsstedsreglerne fra 

overenskomst til overenskomst og fra national lovgivning til national lovgivning18. 

 

Idet afhandlingens problemfelt er forankret inden for den internationale ret, vil afhandlingen følge 

retskildelæren som formuleret i art. 38 i statut for Den Internationale Domstol. Nærværende afhand-

ling vil belyse gældende ret igennem en beskrivelse, systematisering og fortolkning af de retskilder, 

der er anerkendt i art. 38 i statut for Den International Domstol, og som findes væsentlige for det 

relevante juridiske problem. Herunder anvendes OECD’s modeloverenskomst med kommentarer, 

retsafgørelser samt de forskellige nationers mest ansete forfatteres meninger som hjælpemiddel19. 

 

1.6.1.1 Dobbeltbeskatningsoverenskomster 

En dobbeltbeskatningsoverenskomst er en aftale mellem stater20. En overenskomst skal ratificeres af 

det kompetente national organ, før en stat kan blive folkeretligt forpligtiget21. Når en dobbeltbeskat-

ningsoverenskomst er gennemført i national ret, kan en borger umiddelbart støtte ret på overens-

komsten over for skattemyndighederne22. Det primære formål med en dobbeltbeskatningsoverens-

komst er at forhindre dobbeltbeskatning samt dobbelt ikke-beskatning23.  Det forekommer ved, at 

der i overenskomsterne sker en begrænsning af de skatter, der ville blive pålagt i henhold til national 

ret. Samlet set har en dobbeltbeskatningsoverenskomst således virkning på to niveauer. For det før-

ste forpligter en dobbeltbeskatningsoverenskomst de involverede stater til ikke at gennemføre en 

beskatning, der er i strid med en dobbeltbeskatningsoverenskomsts forskrifter. For det andet giver 

en dobbeltbeskatningsoverenskomst de enkelte borgere rettigheder efter gennemførsel i intern ret. 

 

Udgangspunktet i OECD’s modeloverenskomst er, at domicillandet kan beskatte globalindkomsten, 

dvs. indkomst der hidrører fra overenskomststaterne såvel som fra tredjelande. Tildeles kildelandet 

beskatningsretten til en given indkomst ud fra fordelingsbestemmelserne i modeloverenskomstens 

artikel 6-22, skal domicillandet lempe efter metodebestemmelsen i artikel 23. Det er vigtigt at holde 

                                                        
18 Reimer, Urban og Schmid (2012, 5ff og 15) 
19 Statut for den Internationale Domstol, art. 38, stk. 1, litra a og d 
20 Nielsen og Tvarnø (2011, 149) og  Winther-Sørensen, Bundgaard, Wittendorff m.fl. (2013, 29) 
21 Nielsen og Tvarnø (2011, 149)  
22 Winther-Sørensen, Bundgaard, Wittendorff m.fl. (2013, 29) 
23 Skaar (1991, 14), Winther-Sørensen, Bundgaard, Wittendorff m.fl. (2013, 29) og Michelsen, Askholt, Bolan-
der m.fl. (2013, 1057) 



 Side 10 

sig for øje, at en dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke giver hjemmel til beskatning, men kun hjem-

mel til lempelse af en beskatning. 

 

1.6.1.2 Fortolkning af dobbeltbeskatningsoverenskomster 

Wienerkonventionen om traktatretten indeholder internationale grundprincipper for fortolkning af 

traktater. En dobbeltbeskatningsoverenskomst har status af en folkeretlig bindende traktat, hvorfor 

fortolkning af dobbeltbeskatningsoverenskomster skal ske under hensyntagen til Wienerkonventio-

nen24. 

 

Wienerkonventionen rummer to typer af principper for fortolkning af traktater, herunder primære 

fortolkningsmidler (art. 31) og sekundære fortolkningsmidler (art. 32).  

 

De primære fortolkningsmidler beror på ordlyden, sammenhængen og parternes hensigt. Ifølge den 

grundlæggende bestemmelse i art. 31, stk. 1 i Wienerkonventionen skal selve ordlyden af en given 

traktats bestemmelser tillægges en særlig værdi. Det medfører, at hvis en definition er givet i over-

enskomsten, skal et udtryk alene fortolkes i overensstemmelse med denne definition uagtet, om na-

tionale regler måtte tillægge det givne udtryk en anden definition25. Art. 31, stk. 1 foreskriver desu-

den, at et udtryk skal fortolkes i udtrykkets sammenhæng, hvilket ifølge art. 31, stk. 2, litra a skal 

forstås som selve teksten, dens præambel, bilag og derudover enhver øvrig aftale mellem samtlige 

deltagere, der måtte vedrøre traktaten. Denne fortolkningsregel anvendes bl.a. i kapitel 3 i analysen 

af national praksis ved fortolkningen af de enkelte udtryk i modeloverenskomstens art. 5. Et udtryk 

kan dog i henhold til art. 31, stk. 4 tillægges en særlig og anden betydning end udtrykkets sædvanlige 

indhold, såfremt det kan godtgøres, at dette måtte være staternes hensigt med valget af netop dette 

udtryk. En fortolkning mod den naturlige forståelse af udtrykket vil dog kræve et særlig stærkt be-

vis26. 

 

Den supplerende bestemmelse i art. 32 i Wienerkonventionen omhandler spørgsmålet om, i hvilket 

omfang man kan tillægge forarbejderne til en konkret overenskomst og omstændighederne ved 

overenskomstens indgåelse en betydning. Art. 32 foreskriver, at supplerende fortolkningsmidler kan 

tillægges betydning, såfremt en fortolkning efter art. 31 har medført et flertydigt eller uklart resultat, 

eller hvis resultatet er urimeligt eller meningsløst. 

                                                        
24 Nørgaard Laursen (2011, 37) 
25 Winther-Sørensen, Bundgaard, Wittendorff m.fl. (2013, 40) 
26 Winther-Sørensen, Bundgaard, Wittendorff m.fl. (2013, 42) 
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1.6.1.3 Retskildeværdien af OECD’s modeloverenskomst med kommentarer ved en 

fortolkning af en konkret dobbeltbeskatningsoverenskomst 

I litteraturen er modeloverenskomsten med kommentarers placering i Wienerkonventionens kon-

tekst diskuteret. Litteraturen er af den opfattelse, at modeloverenskomsten ikke kan indplaceres i 

Wienerkonventionens kontekst, idet OECD’s modeloverenskomst med kommentarer ikke har status 

af en folkeretlig bindende traktat27. Det er i litteraturen derfor fundet mere passende, at begrunde 

dens retskildeværdi ved en fortolkning af konkrete dobbeltbeskatningsoverenskomster med henvis-

ning til hensynet til at nå frem til en harmoniseret fortolkning28. Det er i litteraturen almindeligt an-

taget, at OECD’s modeloverenskomst med kommentarer er en betydelig retskilde ved fortolkning29. 

Det er med støtte i denne opfattelse samt ønsket om, at afhandlingens konklusioner skal have en 

bred anvendelse, der rækker ud over de konkrete indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster, at 

afhandlingen har valgt at tage udgangspunkt i OECD’s modeloverenskomst med kommentarer ved 

analysen af afhandlingens problemfelt. 

 

OECD’s kommentarer til modeloverenskomsten berører desuden selv hvilken betydning, der kan 

tillægges kommentarerne til modeloverenskomsten ved en fortolkning af konkrete overenskomster. 

Det anføres, at kommentarerne anses for at være en stor hjælp ved fortolkningen af overenskom-

sterne, til trods for at de ikke er tiltænkt at skulle vedhæftes de konkrete overenskomster30. OECD’s 

kommentarer har i praksis stor betydning for fortolkningen af modeloverenskomsten, idet kommen-

tarerne er udtryk for landenes fælles opfattelser31.  

 

Kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst er udfærdiget på forskellige sprog, hvilket ikke bør, 

men kan give visse udfordringer. Eksempelvis er det i afhandlingens analyse fundet uklart, hvad der 

skal ligge i udtrykket ”opererer”.  Ved sproglige uklarheder vil afhandlingen sammenstille forskellige 

sproglige versioner af modeloverenskomsten for nærmere at bestemme udtrykkets sproglige betyd-

ning32. Der foretages således en teleologisk fortolkning af de sproglige versioner, hvor der lægges 

vægt på den betydning, der bedst forener de forskellige tekster33. 

 

                                                        
27 Winther-Sørensen, Bundgaard, Wittendorff m.fl. (2013, 29) og Michelsen, Askholt, Bolander m.fl. (2013, 
1057) 
28 Winther-Sørensen, Bundgaard, Wittendorff m.fl. (2013, 50), Winther-Sørensen (2000, 74 ff.) 
29 Michelsen, Askholt, Bolander m.fl. (2013, 1063) 
30 Kommentaren til OECD’s modeloverenskomst, introduktion, punkt 29 ff. 
31 SKAT, Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit C.F.8.2.1: ”Overordnet om modeloverenskomsten”, afsnit ”Mo-
deloverenskomstens retskildeværdi” 
32 Wienerkonventionen om traktatretten af 23. maj 1969, art. 33, stk. 1 og 2 
33 Wienerkonventionen om traktatretten af 23. maj 1969, art. 33, stk. 4 
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Med afsæt i ovenstående vil nærværende afhandling først og fremmest søge at analysere og vurdere 

fast driftsstedsbegrebet inden for afhandlingens problemfelt ud fra selve ordlyden af art. 5 og 7 i 

OECD’s modeloverenskomst med støtte i kommentarerne til modeloverenskomsten. 

 

1.6.1.4 Retspraksis  

I de tilfælde hvor selve ordlyden af art. 5 og 7 og de dertilhørende kommentarer ikke findes tilstræk-

keligt fyldestgørende til at give en klar forståelse af begrebet fast driftssted, vil retspraksis blive ind-

draget i afhandlingen. Ifølge den internationale teori skal andre staters retspraksis inddrages som et 

fortolkningsbidrag ud fra et harmoniseringssynspunkt34 til trods for, at Wienerkonventionens be-

stemmelser om fortolkning af traktater ikke eksplicit nævner betydningen af øvrige staters retsprak-

sis som fortolkningsmiddel35.   

 

Inden for dansk retspraksis kan fremhæves TfS 1993 7H, hvor Højesteret udtrykkeligt henviste til 

international retspraksis i sin begrundelse for dommens resultat36. Ved en dansk domstol vil det væ-

re overvejende sandsynligt, at international retspraksis vil blive lagt til grund ved en fortolkning af 

modeloverenskomstens begreber37. 

 

I norsk teori er det fremhævet, at international retspraksis skal bruges med en vis forsigtighed, da 

det kan føre til en indskrænkning af den nationale beskatningsret38. Øvrig litteratur kritiserer den 

norske teoris holdning, da man ved en sådan holdning risikerer, at der staterne imellem anlægges en 

forskellig fortolkning af samme udtryk, hvilket anses for uhensigtsmæssigt39.  

 

En sammenfatning af litteraturens betragtninger peger på, at der ved en fortolkning af modelover-

enskomstens begreber bør skeles til de øvrige landes fortolkning af samme begreb, såfremt ordlyden 

er identisk og under vurdering af, hvor fast den pågældende praksis kan anses for at være40. I nogle 

tilfælde bør retspraksis alligevel tages med et vist forbehold grundet myndighederne og domstolenes 

                                                        
34 Winther-Sørensen (2000, 72) 
35 Wienerkonventionen art. 31, stk. 3 behandler alene de kontraherende staters praksis.  
36 Nørgaard Laursen (2011, 51), Winther-Sørensen (2000, 72) 
37 Det bør fremhæves, at international retspraksis ikke er bindende for danske domstole ved en fortolkning af 
modeloverenskomsten; herunder begrebet ”fast driftssted”, jf.Nørgaard Laursen (2011, 49), Winther-Sørensen 
(2000, 72) 
38 Winther-Sørensen (2000, 74) 
39 Winther-Sørensen (2000, 74) 
40 Nørgaard Laursen (2011, 50) og Winther-Sørensen (2000, 73) 
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til tider noget aggressive tilgang. Det drejer sig eksempelvis om Indien, hvor litteraturen i flere til-

fælde har påpeget dette41. 

 

Det bemærkes, at der kun i et begrænset omfang er fundet retspraksis, der relaterer sig til afhandlin-

gens problemfelt. Den mangelfulde retspraksis kan muligvis skyldes den digitale økonomis forholds-

vist ungdommelige stadie og/eller problemets kompleksitet. Kompleksiteten kan givetvis have af-

holdt visse myndigheder fra at påpege problemet.  

 

Det har i flere tilfælde ikke været muligt at genfinde én afgørelses centrale argumenter i øvrige afgø-

relser. Det har med andre ord ikke været muligt at identificere en repetivitet. Grundet den sparsom-

me retspraksis er det ikke muligt at afgøre, om den manglende støtte for de fremsatte argumenter 

skyldes, at de øvrige lande ikke bakker op om det pågældende synspunkt, eller om det skyldes, at de 

øvrige lande blot ikke har taget stilling til det pågældende synspunkt. De konklusioner, der i nærvæ-

rende afhandling er udledt fra retspraksis, skal således opfattes som observationer frem for endegyl-

dige tendenser. 

 

Der tages i afhandlingen forbehold for, at der kan eksistere yderligere retspraksis, som afhandlingen 

ikke har kendskab til. 

 

Man skal være opmærksom på, at de konkrete dobbeltbeskatningsoverenskomster kan afvige fra 

OECD’s modeloverenskomst, hvilket kan skabe nogle udfordringer ved anvendelsen af nogle af af-

handlingens resultater. Dette vil fx gøre sig gældende hvor resultaterne er udledt af retspraksis, der 

bygger på en konkret dobbeltbeskatningsoverenskomst. Omvendt har afhandlingen valgt at inddrage 

sådan retspraksis for at belyse de forskelle, der eksisterer i nogle dobbeltbeskatningsoverenskom-

ster. 

 

Retspraksis vil i afhandlingen blive brugt noget utraditionelt, idet retspraksis normalt ikke vil blive 

anvendt som fortolkningsbidrag ved modeloverenskomsten. Fordi modeloverenskomstens art. 5 og 7 

i flere lande ligger til grund for intern ret42, vil retspraksis alligevel blive tillagt en betydning ved fast-

læggelsen af fast driftsstedsbegrebet i de tilfælde hvor en fortolkning ikke kan udledes af OECD’s 

modeloverenskomst og kommentarerne hertil. 

                                                        
41 Bajpai, Pankaj og Sehgal, Divyanshu (September 2012): ”“Piercing the Corporate Veil” in Taxation Matters: 
India and International Transactions with Special Reference to the Direct Tax Code 2010”, s. 8 og Vohra, Ajay 
(Maj 2014): “Litigation Strategies, Options and Solutions”, s. 208  
42 Reimer, Urban og Schmid (2012, OECD MC – 5 ff.), Nørgaard Laursen (2011, 35) og Winther-Sørensen (2000, 
25) 
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1.6.1.5 Retspolitik 

Afhandlingens retspolitiske analyse vil være adskilt fra afhandlingens øvrige juridiske analyser, da 

retspolitikken søger at pege på, hvordan gældende ret bør være (de lege ferenda) frem for, hvordan 

gældende ret er (de lege lata)43. Afhandlingens retspolitiske analyser tager afsæt i OECD’s løsnings-

forslag i forbindelse med BEPS-projektet samt et af afhandlingen fremsat forslag vedrørende formel-

allokering. Den retspolitiske analyse vil være af mere anbefalende karakter, hvorfor det i afhandlin-

gen er fundet nødvendigt med en klar opdeling af analysekapitlet og det retspolitiske kapitel. Den 

retspolitiske tilgang til afhandlingens problemstilling vil være at finde i afhandlingens sidste del (ka-

pitel 5), mens gældende ret vil være at finde i den første del (kapitel 3). 

 

1.6.2 Økonomisk metode 

1.6.2.1 Spilteori med en retspolitisk tilgang 

Afhandlingens økonomiske analyse er baseret på spilteori med en retsøkonomisk tilgang.  

 

I spilteori sidestilles aktørernes alternative handlingsmuligheder med de forskellige træk, parterne 

har mulighed for at foretage i spillet44. Som følge af aktørernes strategisk rationelle adfærd tilstræber 

de at foretage det træk, der maksimerer deres egen nytte45. Parternes nytte vil dog også være påvir-

ket af den anden parts træk, hvorfor en parts valg af træk påvirkes af den anden parts valg. Grundet 

spilteoriens dynamik og kompleksitet, anses den i litteraturen for at være et passende redskab til at 

analysere en given lovgivnings egnethed46. 

 

Spilteori anvendes i afhandlingen til at analysere, om det givet omstændighederne er mest hensigts-

mæssigt for stater at ændre reglerne for beskatning af indkomst fra et fast driftssted eller ej, og hvad 

selskabernes responderende strategi vil være på statens valg af strategi, dvs. om selskabet vil fast-

holde sin aktivitet i staten eller rykke sin aktivitet til en anden stat. Ved at benytte spilteori til analyse 

af hensigtsmæssigheden i at ændre et eksisterende regelsæt, vil den spilteoretiske analyse få en rets-

økonomisk tilgang, da der foretages en økonomisk analyse af juraen ved hjælp af økonomiske meto-

der og analyseværktøjer47.  

 

                                                        
43 Nielsen og Tvarnø (2011, 448) 
44 Eide og Stavang (2009, 123) 
45 Eide og Stavang (2009, 288) 
46 Eide og Stavang (2009, 123) 
47 Nielsen og Tvarnø (2011, 437) 
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Spil kan opstilles på forskellige måder, dels som en matrix og dels som et spiltræ48. En matrix er et 

spil, hvor spillerne som udgangspunkt træffer valg samtidig, hvorfor spillerne ikke ved, hvad den 

anden spiller har valgt, når de skal vælge deres eget træk i spillet, men hvor spillerne er bevidste om 

eksistensen af de andre aktive spillere49. Spillerne træffer derfor deres valg ud fra, hvad de tror, den 

anden part vælger50. Et spiltræ er derimod et spil, hvor spillerne som udgangspunkt træffer valg i en 

bestemt orden, og spillerne har information vedrørende den anden spillers valg, når disse træffer 

beslutning51. Den spiller (spiller 1), der træffer beslutning først, vil træffe valg ud fra, hvad han tror, 

den anden spiller (spiller 2) vil vælge52. Spiller 2 vælger strategi efter spiller 1 ud fra, hvad spiller 1 

har valgt53.  Parternes optimale strategi er således at vælge det bedste udfald givet det, den anden 

gør. Der opstår herved en strategisk stabilitet, en såkaldt Nash-ligevægt54.  

 

Når manglen på information er betydelig, hvilket vil sige, at ingen af spillerne kan observere, hvad 

den anden spiller gør, anses det for at være realistisk, at der er tale om et simultant spil55. Modsæt-

ningsvist, så snart den ene spiller kan observere, hvad den anden spiller vælger samtidig med, at 

tidsspændet mellem spillernes valg af strategi er tilstrækkelig langt, vil antagelsen om et sekventielt 

spil være mere realistisk56.  

 

Afhandlingens spilteoretiske analyse vil tage udgangspunkt i et sekventielt spil, fordi selskabet (spil-

ler 2) kan observere, hvad staten (spiller 1) vælger, inden selskabet vælger strategi.  

 

1.6.2.2 Valg af efficiensbetragtning 

Der findes forskellige efficiensbetragtninger herunder Pareto-kriteriet, Kaldor-Hicks-kriteriet og en 

vurdering af transaktionsomkostninger57.  

 

Pareto-optimalitet er defineret som den samfundsefficiente situation, hvor ingen kan stilles bedre 

uden, at andre stilles værre58. En Pareto-forbedring er defineret som den tilstand, hvor mindst en 

                                                        
48 Dutta (1999, 18 ff.)  
49 Dixit og  Nalebuff (1991, 33) Dutta (1999, 22)  
50Dixit og  Nalebuff (1991, 33)  
51 Dutta (1999, 20)  
52 Dixit og  Nalebuff (1991, 36)  
53 Dixit og  Nalebuff (1991, 33 ff)  
54 Fudenberg og Tirole (1993, 11); Binmore (1992,151); Cabral (2000, 54) 
55 Cabral (2000, 55) 
56 Cabral (2000, 55) 
57 Eide og Stavang (2009, 34 ff.) 
58 Eide og Stavang (2009, 34) 
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part stilles bedre uden, at andre stilles værre59. Kaldor-Hicks-kriteriet er defineret som den situation, 

hvor nogen får det bedre, mens andre får det værre60. Ifølge kriteriet stilles den vindende part bedre i 

en sådan grad, at denne er i stand til potentielt at kompensere den tabende part og samtidig være 

stillet bedre end initialt61. Kaldor-Hicks-kriteriet og begrebet potentiel Pareto-forbedring substitue-

rer hinanden62.  

 

I afhandlingen vil kriteriet for en efficient løsning være knyttet op på Kaldor-Hicks-kriteriet, da af-

handlingen vil tage udgangspunkt i et ikke-kooperativt spil. Derved foreligger der en situation, hvor 

nogen får det bedre, mens andre får det værre, hvilket stemmer overens med Kaldor-Hicks-kriteriet.  

 

Transaktionsomkostningers effekt på en efficient løsning vil igennem Ottawa-princippet om efficiens 

blive anvendt som et kriterium i vurderingen af den efficiente løsning og dermed som støtte for ar-

gumentationen af en hensigtsmæssig løsning. Afhandlingen analyserer effekten af skattemæssige 

transaktionsomkostninger, herunder administrationsomkostninger og overholdelsesomkostninger 

(compliance costs)63. 

 

Sammmenfattende vil afhandlingen primært basere sig på Kalder-Hicks-kriteriet og subsidiært på 

transaktionsomkostningernes effekt på efficiens. 

 

1.7 Afgrænsning 

Flere forskellige organisationer har gennem tiden forestået udarbejdelse af modeloverenskomster64. 

Afhandlingen foretager en analyse af reglerne for beskatning af erhvervsindkomst, der fokuserer på 

OECD’s modeloverenskomst. Afhandlingen har valgt ikke at behandle problemfeltet i forhold til an-

dre overenskomster fx FN’s modeloverenskomst. Afhandlingen har fundet det naturligt at fokusere 

på OECD’s modeloverenskomst, da afhandlingen er motiveret af OECD’s BEPS-projekt, der netop stil-

ler skarpt på afhandlingens problemfelt.  

 

Afhandlingen tager ikke stilling til, hvorvidt problemfeltet kan være forbundet med nogle EU-retlige 

problemstillinger, idet dette anses for at kræve en selvstændig analyse, herunder eksempelvis om 

løsningsforslagene er i overensstemmelse med EU-retten. 

                                                        
59 Eide og Stavang (2009, 35) 
60 Eide og Stavang (2009, 36) 
61 Eide og Stavang (2009, 36 og 110) 
62 Eide og Stavang (2009, 110) 
63 United Nations (2014): ”Measuring tax transaction costs in small and medium enterprises”, s. 5 
64 Winther-Sørensen, Bundgaard, Wittendorff m.fl. (2013, 32 ff.) 
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Afhandlingen vil heller ikke tage stilling til, hvorvidt der kan være problemer af momsmæssig karak-

ter forbundet med de tilfælde, hvor selskabet opererer inden for den digitale økonomi, da det ligele-

des kræver en selvstændig analyse. 

 

1.8 Kilde- og metodekritik 

Ligesom andre økonomiske teorier bygger spilteorien på en række antagelser og forudsætninger der 

gør, at spillene bliver en forenkling af virkeligheden. Der kan således i virkeligheden eksistere en 

række andre forudsætninger gældende for en specifik situation, der kan have indflydelse på resulta-

tet. På trods deraf giver spilteorien et godt indblik i, hvordan de forskellige agenter agerer ud fra en 

nyttemaksimerende betragtning generelt set. 

 

Afhandlingen har kun i et begrænset omfang fundet retspraksis, der relaterer sig til afhandlingens 

problemfelt. Afhandlingen tager således forbehold for, at der kan eksistere yderligere retspraksis, 

som afhandlingen ikke har kendskab til, der vil kunne medføre andre eller justerede konklusioner.  

 

For så vidt angår den spanske dom Dell Products (NUF) v. Tax East (2009) 12 ITL Rep 829 har det 

ikke være muligt at skaffe adgang til selve dommen. Dommen er derfor udelukkende refereret til på 

baggrund af sekundær litteratur i form af diverse artikler.  
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Kapitel 2: Den digitale økonomi 

2.1 Indledning 

Kapitel 2 har til formål at definere den digitale økonomi. En afklaring af den digitale økonomi som 

begreb findes essentielt for at kunne undersøge, hvor stort et problem modeloverenskomsten - og 

brugerne heraf - potentielt udfordres af.  

 

2.2 Definition af den digitale økonomi 

OECD karakteriserer den digitale økonomi som værende kendetegnet ved en afhængighed af imma-

terielle aktiviteter og massiv anvendelse af data65. 

 

EU-Kommissionen har defineret den digitale økonomi ud fra 3 nøgleelementer: Mobilitet, netværks-

effekter og brugen af data66. ”Mobilitet” skal forstås som den geografiske mobilitet, digitaliseringen 

medfører for selskaber såvel som deres produkter. Øget mobilitet forbedrer et selskabs mulighed for 

at nå ud til potentielle kunder, der fysisk befinder sig langt væk67. ”Netværkseffekter” skal forstås 

som den forøgelse af værdi, som deltagerne af den digitale økonomi skaber for selve den digitale 

økonomi og for øvrige deltagere af den digitale økonomi. Værdiforøgelsen er lavere priser og øget 

udbud af produkter68. Derudover tillader digitaliseringen, at store mængder af data kan håndteres og 

benyttes i forretningsøjemed69.   

 

I litteraturen skelnes der imellem ”den digitale økonomi” og ”digital handel”, hvor digital handel en-

ten anses for at være en delmængde af den digitale økonomi, eller den digitale økonomi og digital 

handel anses for have et overlap70. Andre anser begreberne digital økonomi og digital handel for at 

være synonymer71. Hvor der skelnes mellem den digitale økonomi og digital handel som begreber, 

defineres digital handel som de kommercielle transaktioner, der er muliggjort på grund af digitale 

teknologier. Kommercielle transaktioner omfatter udveksling af værdi (fx penge) mellem selskaber 

og/eller personer til gengæld for varer eller tjenesteydelser. Kommercielle transaktioner, der er mu-

                                                        
65 OECD (2013): ”Action plan on base erosion and profit shifting”, s. 10 
66 European Commission (2014): ”Commission expert group on taxation of the digital economy”, s. 11 
67 European Commission (2014): ”Commission expert group on taxation of the digital economy”, s. 12 
68 European Commission (2014): ”Commission expert group on taxation of the digital economy”, s. 12 
69 European Commission (2014): ”Commission expert group on taxation of the digital economy”, s. 12 
70 Forfatterne anvender termen ”e-commerce” (e-handel), der efter deres opfattelse er identisk med termen 
”digital commerce” (digital handel), der benyttes andre steder i litteraturen, jf. Laudon og Traver (2013, 50) 
71 Chaffey (2007, 15) 
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liggjort på grund af de digitale teknologier, omfatter de transaktioner, der forekommer over internet-

tet og/eller apps72.  Den digital økonomi er defineret som de transaktioner og processer inde i et sel-

skab, der er muliggjort via digitale teknologier73. 

 

Samlet set viser ovenstående, at der ikke eksisterer én fast definition på digital økonomi. Desuden 

viser ovenstående, at det er usikkert, om digital økonomi og digital handel skal forstås som to separa-

te begreber eller to identiske begreber. I nærværende afhandling tiltrædes på den ene side opfattel-

sen af, at der i begrebet digital økonomi kan ligge yderligere eller andre aspekter end inden for digi-

tal handel; herunder interne processer, der effektiviseres via den digitale økonomi. På den anden 

side tiltrædes opfattelsen af, at den digitale handel er en delmængde af den digitale økonomi. Nær-

værende afhandling vil derfor benytte begrebet ”den digitale økonomi”, hvor det primære fokus er på 

den digitale handel.  

 

Sammenholdes de forskellige definitioner af digital økonomi ser man, at momenter som immateriel 

tilstedeværelse, data og digital teknologi (herunder computere og andre netværksenheder som 

smartphones og apps) kan genfindes i flere af definitionerne. Baseret på disse betragtninger, vil den 

digitale økonomi i nærværende afhandling blive defineret som kommercielle transaktioner, der fore-

tages via digitale teknologier.  

 

Det skal bemærkes, at den digitale økonomi ikke skal forstås som en separat og isoleret økonomi, 

men som en økonomi, der influerer på hele den økonomiske verden74. I det følgende gennemgås de 

teknologiske aspekter af den digitale økonomi. 

 

2.3 Den digitale økonomis infrastruktur 

Begrebet ”internettet” refererer til det netværk, der forbinder netværksenheder (computere, smart-

phones, tablets mv.) verden over. Internettets infrastruktur består af netværksservere og kommuni-

kationsforbindelser, der tillader at opbevare og transportere information mellem de enkelte bruge-

res netværksenheder75. Internettet er knyttet op på tre centrale bagvedliggende teknologier; ”Packet 

switching”, ”TCP/IP” og servere. 

 

                                                        
72 Laudon og Traver (2013, 50 og 93) og Chaffey (2007, 8) 
73 Laudon og Traver (2013, 51 og 93) og Chaffey (2007, 14) dog med variationer. 
74 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 12 
75 Coulouris (2011, 24 og 98) og Chaffey (2007, 4)  
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”Packet switching” er en metode til at nedbryde digitale beskeder til ”pakker”, der gør det muligt at 

sende beskeden via en kommunikationsforbindelse for så at rekonstruere beskeden fra den pågæl-

dende ”pakke”. Til hver pakke er der tilknyttet information om afsenders adresse og modtagers 

adresse. Pakken bliver sendt og modtaget via en router. En router er en særlig computer, der tillader 

forbindelsen mellem forskellige netværksenheder76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”TCP/IP”77 er den centrale kommunikationsprotokol for internettet, og ”TCP” sammen med ”IP” ud-

gør selve internettets postsystem (postkontor og adressesystem)78. ”TCP” er kommunikationslinjen 

mellem afsender og modtager, mens ”IP” udgør internettets adressesystem79. En IP-adresse er den 

unikke adresse, der knytter sig til den enkelte netværksenhed80.  

 

En server er en særlig type computer, der fungerer som et omdrejningspunkt for et computernet-

værk81. En server er den primære enhed til oplagring af information, og navnet ”server” kommer af, 

at enheden servicerer brugere af nettet ved at tillade andre computere at sende og modtage informa-

tion som et netværk82. Internetudbydere (Internet Service Provider), er virksomheder, der har speci-

                                                        
76 Laudon og Travers (2013, 108 ff.) 
77 ”TCP” er en forkortelse for ”transmission control protocol” og ”IP” er en forkortelse for ”internet proptocol”  
78 Laudon og Travers (2013, 110) 
79 Laudon og Travers (2013, 110) 
80 Laudon og Travers (2013, 113) 
81 Basu (2007, 120)  
82 Basu (2007, 120), Coulouris (2011, 31)   

Figur 2.1: Illustration af ”packet switching”. Kilde: Laudon og 

Traver (2013, 109) 
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aliseret sig i at give brugere adgang til at anvende internettet83. Internetudbydere varetager services 

såsom internetadgang, registrering af domænenavne, web hosting og colocation (udleje af servere og 

kommunikationslinjer)84. Serverudbydere er derfor et underbegreb til internetudbydere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cloudteknologien fuldender den mobile platform ved at opbevare indhold og software på servere og 

gøre det tilgængeligt for enhver forbrugertilsluttet enhed (computere, smartphones mv.)85. Cloud-

teknologien er defineret som data og IT-funktioners evne til at blive placeret i et virtuelt miljø86. En 

cloud består af internetbaserede program-, opbevarings- og IT-tjenester og tillader, at lokal lagring af 

data og software i høj grad kan undværes. Cloud computing reducerer kravet til den enkelte brugers 

netværksenheder, da cloud computing muliggør, at selv meget simple netværksenheder kan få ad-

gang til en lang række ressourcer og tjenester87. Cloudteknologien er bygget op af en klynge eller et 

net af servere for at den nødvendige kapacitet og ydeevne kan opnås88. De enkelte servere kan være 

placeret forskellige steder i verden89, og aftageren har adgang til enhver server i klyngen. Aftageren 

                                                        
83 I samme kategori er netværksoperatører og lignende serviceudbydere. Der henvises til OECD (2014): 
”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 64 ff. for en forklaring af disse operatører. 
84 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 64 ff. 
85 Chaffey (2007, 49) 
86 Faraf, Remy (August 2013): ” U.S. tax conciderations for foreign software companies engaged in cloud com-
merce”, s. 1; http://blog.bounceweb.com/what-does-cloud-computing-have-in-store-for-us/ og Laudon og 
Traver (2013,116) 
87 Coulouris (2011, 29)  
88 Coulouris (2011, 30)  
89 Shakow, David J. (July 2013): “The taxation of cloud computing and digital content”, s. 364 ff. 

Figur 2.2: Illustration af servere. Kilde: Egen tilvirkning 

 

http://blog.bounceweb.com/what-does-cloud-computing-have-in-store-for-us/
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betjenes af den server, der hurtigst kan levere den ønskede information90. Hvilken server, der anven-

des, afhænger dermed udelukkende af aftagerens geografiske placering. Det er derfor ikke nødven-

digvis den samme server, der bruges til at imødekomme aftagerens efterspørgsel fra gang til gang. 

Dette afhænger af, hvilken server, der kan levere hurtigst til aftageren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Afsætningskanaler inden for den digitale økonomi 

Der eksisterer grundlæggende to afsætningskanaler inden for den digitale økonomi: Hjemmesider og 

apps91. Både en hjemmeside og en app består af forskellige fragmenter af software, der tillader den 

forretningsmæssige kontakt92. Både hjemmesider og apps er tilgængelige via netværksenheder her-

under computere, smartphones og tablets.  

 

2.5 Samlet illustration af den digitale økonomi  

Samlet set kan den digitale økonomi i relation til selskaber illustreres på følgende måde: 

 

 

 

                                                        
90 Shakow, David J. (July 2013): “The taxation of cloud computing and digital content”, s. 364 ff. 
91 Laudon og Traver (2013, kapitel 3 i sin helhed) 
92 Laudon og Traver (2013, 202 ff.) 

Figur 2.3: Illustration af cloudteknologien. Kilde: Egen tilvirkning 
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Figuren viser, hvordan et selskab kan afsætte en vare eller en tjenesteydelse gennem en hjemmeside 

eller en app, hvor den pågældende hjemmeside eller app er opbevaret på en eller flere servere. Lan-

det, hvor selskabet er hjemmehørende, kan være forskellig fra det land, hvor selskabet har sine ser-

vere, der igen kan være forskellig fra det land, hvor varen eller tjenesteydelsen afsættes, dvs. der 

hvor selve kunderelationen er. Det er denne kompleksitet, der danner afsæt for afhandlingens videre 

analyse i kapitel 3, 4 og 5.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.4: Illustration af den digitale økonomi. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Figur 2.5: Illustration af den digitale økonomis geografiske kompleksitet. Kilde: Egen 

tilvirkning 
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Kapitel 3: Den nuværende retstilstand 

3.1 Indledning 

Formålet med kapitel 3 er at fastslå karakteren af de skattemæssige problemer, som den digitale 

økonomi kan medføre i relation til den nuværende kvalifikation af og indkomstallokering til et fast 

driftssted efter OECD’s modeloverenskomst. 

 

Indledningsvist vil det blive undersøgt, hvad formålet med fast driftsstedsprincippet er. Herefter 

vurderes fast driftsstedbegrebet i OECD’s modeloverenskomst inden for den digitale økonomi og 

hvilke skattemæssige udfordringer, der er forbundet med de nuværende regler for statuering af og 

indkomstallokering til et fast driftssted i lyset af den digitale økonomi. OECD’s modeloverenskomst 

med kommentarer vil udgøre den centrale analyseenhed. Retspraksis og relevant juridisk litteratur 

inddrages, hvor modeloverenskomsten ikke findes tilstrækkelig for en klar forståelse af modelover-

enskomstens og/eller kommentarens begreber.  

 

3.2 Baggrunden for fast driftsstedsbegrebet 

Et grundlæggende princip, hvorom der er enighed landene imellem internationalt set, er en stats ret 

til at beskatte indkomst fra kilder i sit eget land93. Princippet er centralt for fast driftsstedsbegrebet, 

der foreskriver, at fortjeneste, som et selskab opnår i en kildestat, ikke kan beskattes i denne stat, 

medmindre foretagendet udøver erhvervsvirksomhed gennem et der beliggende fast driftssted94. 

Eksistensen af et fast driftssted er således afgørende for fordelingen af beskatning af indkomst fra en 

given forretningsmæssig aktivitet til en kildestat95, og begrebet fast driftssted er således grundlæg-

gende et udtryk for, at indkomst skal beskattes der, hvor værdien opstår96.   

 

3.3 Skattemæssig konsekvens ved fast driftssted 

Hovedreglen er, at beskatningsretten til erhvervsindkomst er tildelt domicillandet for foretagendet97. 

Bestemmelsen siger, at erhvervsindkomst kun kan beskattes i domicillandet, hvorfor kildelandet som 

udgangspunkt er afskåret fra at beskatte denne type indkomst. Som en undtagelse hertil gælder reg-

lerne om fast driftssted.  

                                                        
93 Kommentaren til art. 7 i OECD’s modeloverenskomst, pkt. 11 og Westberg (2002, 89) 
94 Kommentaren til art. 5 i OECD’s modeloverenskomst, pkt. 1 og kommentaren til art. 7 i OECD’s modelover-
enskomst, pkt. 11 
95 Reimer, Urban og Schmid (2012, 5ff. og 15) 
96 OECD (2014): ”Public discussion draft - BEPS action 1: Adress the tax challenges of the digital economy”, s. 6 
97 OECD’s modeloverenskomst art. 7, stk. 1, 1. pkt.  
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Kildelandet kan beskatte erhvervsindkomst, hvis der kan statueres fast driftssted i kildelandet, jf. art. 

7, stk. 1, 1. pkt. Er betingelserne for fast driftssted i art. 5 opfyldt, kan kildelandet beskatte den ind-

komst, der kan allokeres til det faste driftssted, mens domicillandet skal lempe beskatningen efter 

art. 23. 

 

3.4 Vurdering af fast driftssted   

Begrebet fast driftssted er defineret i OECD’s modeloverenskomst art. 5, der indeholder et primært 

og et sekundært kriterium.  

 

Det primære kriterium fremgår af stk. 1-4, hvor stk. 1-3 indeholder en positiv afgrænsning af begre-

bet, mens stk. 4 indeholder en negativ afgrænsning. Det sekundære kriterium skal foretages ud fra 

stk. 5-6. Kan der ikke statueres fast driftssted efter det primære kriterium, må det altid undersøges, 

om der i stedet kan statueres fast driftssted efter det sekundære kriterium.  

 

Det vil i analysen blive undersøgt, om der kan statueres fast driftssted i de lande, hvori selskabet har 

en digital tilstedeværelse, som vist i illustrationen nedenfor. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 3.1: Illustration af fast driftsstedsproblematikken. Kilde: Egen tilvirkning  
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3.4.1 Fast driftssted efter det primære kriterium 

Fast driftssted er positivt defineret i OECD’s modeloverenskomst art. 5, stk. 1-2. Stk. 1 fastslår, at ”i 

denne overenskomst betyder udtrykket ”fast driftssted” et forretningssted, hvor et foretagendes virk-

somhed helt eller delvis udøves”. Stk. 1 opstiller med andre ord tre generelle betingelser, der skal være 

til stede, før der kan statueres fast driftssted98, herunder: 

 

1. Der skal være et forretningssted 

2. Forretningsstedet skal være fast 

3. Foretagendes virksomhed skal udøves helt eller delvist gennem det pågældende forretnings-

sted 

 

3.4.1.1 Betingelse 1: Der skal være et forretningssted  

Den første betingelse kræver, at der skal være tale om et forretningssted, hvorfor der skal kunne 

statueres en form for objektiv tilstedeværelse, fx at der er råderet over et stykke grundareal. Kom-

mentaren til art. 5 præciserer, at begrebet forretningssted dækker over mere end blot tilstedeværel-

sen af lokaler, men at det skal forstås som indretninger i en mere bred forstand, hvilket dækker over 

maskiner eller udstyr99. Kommentaren åbner dermed op for en vid betydning af begrebet ”forret-

ningssted”, hvor tilstedeværelsen af en form for rørlig formue kræves.  

 

I betingelse 1 ligger der desuden et krav om, at forretningsstedet skal være til selskabets rådighed100. 

Ifølge kommentaren er der intet krav om formel juridisk ret til at anvende grundarealet, hvorfor et 

selskab kan have fast forretningssted, selvom foretagendet ulovligt disponerer over en rørlig for-

mue101.  

 

Med reference til figur 3.1 skal det undersøges, om henholdsvis servere og software (hjemmesider og 

apps) kan udgøre et forretningssted ud fra de ovennævnte kriterier. Dertil vil det blive undersøgt, om 

netværksenheder, der ejes af tredjemand i kombination med selskabets software, kan udgøre et for-

retningssted for selskabet. 

 

                                                        
98 Kommentaren til art. 5 i OECD’s modeloverenskomst, pkt. 2 
99 Kommentaren til art. 5 i OECD’s modeloverenskomst, pkt. 4 
100 Kommentaren til art. 5 i OECD’s modeloverenskomst, pkt. 4.1 
101 Kommentaren til art. 5 i OECD’s modeloverenskomst, pkt. 4.1  
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3.4.1.1.1 Servere 

I kapitel 2 fremgår det af definitionen af en server, at det er en genstand, der fysisk kan observeres på 

en geografisk lokalitet102. En server er således udstyr, der befinder sig på en fysisk lokalitet, og det er 

i kommentaren anerkendt, at en server kan udgøre et fast forretningssted103. 

 

I en konkret sag har de australske skattemyndigheder udtalt sig om et computerbaseret automatisk 

handelssystem104.  

 

ID 2006/337  

Sagens centrale spørgsmål gik på, om et computersystem kunne udgøre et fast driftssted 

i Australien. Systemet bestod af ca. ti dele hardware (servere og routere) samt software. 

Hver del havde et fysisk mål fra 4,40*44,70*71,10 cm til 46,00*26,20*68,80 cm. Samlet 

set målte systemet 260 cm*398 cm*470 cm. Systemet vejede 164 kg. og kostede 200.000 

AUD105. Ved vurdering af genstandens størrelse, vægt og værdi og på baggrund af, at kun 

50 % af virksomhedens samlede virksomhedsaktiviteter fandt sted via systemet, fandt de 

australske skattemyndigheder, at det ikke var et forretningssted. Ifølge myndighederne 

var der ikke tale om væsentligt udstyr106. 

 

Begrebet væsentlig udstyr er genfundet i konkrete dobbeltbeskatningsoverenskomster, fx dobbelt-

beskatningsoverenskomsten mellem Australien og Storbritannien107, dobbeltbeskatningsoverens-

komsten mellem Australien og USA108 og dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Australien og 

Singapore109. Afgørelsen er derfor relevant for at afdække, hvad der kan forstås ved et fast forret-

ningssted i henhold til de variationer, der eksisterer af fast driftsstedsbegrebet. 

 

Argumentation baseret på væsentligt udstyr vurderet ud fra størrelse, vægt og pris genfindes dog 

hverken i kommentarerne til art. 5 i OECD’s modeloverenskomst eller i øvrig retspraksis. Det bør 

                                                        
102 Afsnit 2.3 
103 Kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst, pkt. 42.2 
104 ID 2006/337. Sagen vedrører den australske Income Tax Assessment 1936, § 6, stk. 1. Der henvises til bilag 
1. Sagen er kommenteret i Walker, John (2013): ”Taxing the Cloud: Australia”, s. 166 og  Maharaj, Anshu og 
McCormack, Jock (2009): ”Is there a permanent establishment? – Australia”, s. 105 ff. 
105 ID 2006/337, Facts 
106 ID 2006/337, Reason for decision 
107 UK/Australia Double Taxation Convention signed 21 August 2003. Entered into force 17 December 2003, 
art. 5, stk. 3, litra. b. 
108 Australian Treaty Series 1983 No 16 signed 6 August 1982. Entered into force 31 October 1983, art. 5, stk. 
4, litra b 
109 Australian Treaty Series 1969 No 14 signed 11 February 1969. Entered into force 4 June 1969. art. 4, stk. 4, 
litra b 
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fremhæves, at sagens kontekst ligger uden for OECD’s modeloverenskomst og er knyttet op på au-

stralske interne regler, der i deres ordlyd adskiller sig fra OECD’s modeloverenskomst110. På trods 

heraf tydeliggør afgørelsen, at der eksisterer en inkonsistent definition af fast driftsstedsbegrebet 

overenskomstlandene imellem, hvilket kan skabe en forskel i, hvornår der opstår fast driftssted. Af-

gørelsen illustrerer, at det kan variere fra overenskomstland til overenskomst land, hvad der forstås 

ved et forretningssted. 

 

Da begrebet væsentligt udstyr ikke anvendes i modeloverenskomsten kan afgørelsen næppe have 

nogen betydning for gældende ret relateret til OECD’s fast driftsstedsbestemmelse i øvrige overens-

komster og intern ret end relateret til Australien, da de nationale australske regler i deres udform-

ning ligger noget væk fra formuleringen i OECD’s modeloverenskomst111.  

 

Ifølge kommentaren, gælder det for servere, at selskabet skal operere serveren, for at serveren kan 

anses for at stå til selskabets rådighed og dermed udgøre et forretningssted112. Kommentaren næv-

ner ikke noget om, hvordan begrebet ”operere” skal forstås. Ifølge den danske retskrivningsordbog 

skal ”operere” forstås som ”virke” (udføre arbejde), ”behandle” eller ”styre eller betjene en avanceret 

maskine”, især et elektronisk anlæg113. I den engelske version af kommentarerne anvendes ”opera-

tes”, der betyder ”drive”, ”benytte sig af” eller ”betjene” (i forbindelse med maskiner)114. Den franske 

version anvender ”exploité”, der oversættes ”udnytte”, ”bruge” eller ”drive”115. Den spanske version 

bruger ordet ”explota”, der oversættes til ”udnytte”, ”drive” eller ”benytte sig af”116. 

 

De franske, spanske og engelske versioner er forholdsvist enige om forståelsen af begrebet, der enten 

skal forstås på den måde, at et foretagende benytter sig af eller driver en server, når den ”opererer” 

en server. I relation til om et foretagende etablerer fast driftssted i et land, har det dog stor betyd-

ning, om et foretagende benytter sig af eller driver en server. Driver et foretagende serveren, har 

denne nogle forpligtelser, som ikke følger af ordlyden benytte sig af en server. Der kan dermed poten-

tielt opstå en indholdsmæssig forskellighed de sproglige versioner imellem alt efter hvilken betyd-

ning, begrebet tillægges. Dette medfører en vis usikkerhed om den konkrete betydning af begrebet 

                                                        
110 ID 2006/337. Sagen vedrører den australske Income Tax Assessment 1936, § 6, stk. 1. Der henvises til bilag 
1. Sagen er kommenteret i Walker, John (2013): ”Taxing the Cloud: Australia”, s. 166 og  Maharaj, Anshu og 
McCormack, Jock (2009): ”Is there a permanent establishment? – Australia”, s. 105 ff. 
111 Income Tax Assessment 1936, § 6, stk. 1. Der henvises til bilag 1 
112 Kommentaren til art. 5 i OECD’s modeloverenskomst, pkt. 42.2 og 42.3 
113 Ordnet.dk, ”operere” 
114 Gyldendals Røde Ordbøger, engelsk-dansk. 
115 Gyldendals Røde Ordbøger, fransk-dansk. 
116 Gyldendals Røde Ordbøger, spansk-dansk. 



 Side 29 

”operere”. Sammenholdes de forskellige sproglige versioner peger det dog på, at begrebet ”opererer” 

må skulle forstås som det at styre eller betjene en maskine, altså at have en vis kontrol over serveren. 

Et foretagende skal derfor styre eller betjene en server, for at en server kan anses for at udgøre et 

forretningssted for foretagendet. Denne opfattelse stemmer overens med andre punkter i kommen-

tarerne til OECD’s modeloverenskomst, der siger, at et foretagende, der opstiller, betjener og vedli-

geholder maskiner, kan udgøre et forretningssted117.  

 

Ejer et selskab en server, må det være naturligt, at selskabet opererer serveren. Ejer selskabet ikke 

den server, som selskabet driver forretning via – dvs. ejes serveren af tredjemand – synes det mod-

sætningsvist ikke naturligt, at selskabet opererer serveren (dog alt afhængig af det konkrete aftale 

set up). Dette synspunkt støttes op af den eksisterende retspraksis. Der henvises til det følgende. 

 

Efter svensk retspraksis anses en lejet server for ikke at statuere forretningssted for det lejende sel-

skab118. Omvendt peger svensk retspraksis på, at en server kan statuere forretningssted for det ud-

lejende selskab. 

 

Skatterättsnämden, 12. juni 2013, sag 125-11/D og Högstaförvaltningsdomstolen, 6. de-

cember 2013, sag 4890-13 

Sagen omhandlede et moderselskab og et datterselskab, der begge er placeret uden for 

Sverige. Datterselskabet ejer en server, der er placeret i et lejet værelse i Sverige. Datter-

selskabets virksomhed er at yde teknisk service samt tjenester inden for markedsføring, 

salg og administration til andre koncernselskaber119. Mod betaling til datterselskabet har 

moderselskabet software placeret på serveren. Betalingen består af ret til en del af mo-

derselskabets overskud. Datterselskabet har intet personale i Sverige. Serveren vedlige-

holdes af personale, der befinder sig uden for Sverige. Den svenske domstol fandt, at ser-

veren udgjorde et forretningssted for datterselskabet (udlejer), men ikke for modersel-

skabet (lejer), fordi moderselskabet ikke havde en faktisk og fysisk rådighed over serve-

ren.120. 

 

 

                                                        
117 Kommentarerne til art. 5 i OECD’s modeloverenskomst, pkt. 10 
118 Skatterättsnämden, 12. juni 2013, sag 125-11/D og Högstaförvaltningsdomstolen, 6. december 2013, sag 
4890-13. Kommenteret i Monsenego, Jérôme (Juli/August 2014): “May a Server Create a Permanent Establish-
ment? Reflections on Certain Questions of Principle In light of a Swedish Case”. 
119 Skatterättsnämden, 12. juni 2013, sag 125-11/D, s. 1 
120 Högstaförvaltningsdomstolen, 6. december 2013, s. 2-4 
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Der er ligeledes taget stilling til spørgsmålet i dansk retspraksis121.  

 

SKM.2011.828.SR  

Sagen omhandlede selskab A. Selskab A er etableret i land X og påtænker at etablere spil-

levirksomhed i Danmark. A påtænker ikke at etablere kontor i Danmark. Spillet vil blive 

afviklet via danske hjemmesider, der opererer via servere, der er placeret uden for Dan-

mark.  For at overholde de danske spilleregler skal selskabet etablere en ”SAFE” (server), 

hvor alle spilletransaktioner skal lagres. SAFE vil blive håndteret af en tredjemand, hvis 

server er placeret i Danmark. Følgende aktiviteter vil foregå fra A’s server uden for Dan-

mark: 

 

- Hosting af A’s hjemmeside, A.dk, 

- Registrering af kunder (oprettelse af spilkonti), 

- Registrering af kunders indskud af hævninger og indskud på spilkonti samt 

- Spilstyring og lignende aktiviteter. 

 

A’s servere uden for Danmark kommunikerer med tredjemands server i Danmark for at 

kunne levere de nødvendige oplysninger om kundernes spilaktivitet. Oplysningerne 

danner grundlag for spilleafgiften i Danmark122.  

                                                        
121 SKM.2011.828.SR  

Figur 3.2: Illustration af  sag 125-11/D  og sag 4890-13. Kilde: Egen tilvirkning 
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Skatteministeriet fandt, at selskabet efter dets vurdering ikke kan anses for at have et 

forretningssted i Danmark efter modeloverenskomstens art. 5, stk. 1. Skatteministeriet 

begrunder dets synspunkt med, at selskabet hverken har faktisk eller retlig råden over 

forretningslokaler, kontor mv. i Danmark og henset til, at selve spillet, der bliver udbudt i 

Danmark, er påtænkt afviklet via en dansk website fra en server, der fysisk er placeret 

uden for Danmark. Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse123. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den danske afgørelse viser, at en server, der ejes af tredjemand, ikke udgøre et forretningssted for et 

selskab, når serveren bruges til at opbevare dele af selskabets data af lovgivningsmæssige årsager. 

Det afgørende i sagen var, at selskabet hverken har faktisk eller retlig råden over serveren. 

 

Samlet set viser det foregående, at et selskab ifølge den eksisterende retspraksis kan anses for at 

operere en server i de tilfælde, hvor selskabet ejer serveren, men ikke i de tilfælde, hvor selskabet 

benytter en tredjemands server i forbindelse med sin virksomhed.  

 

                                                                                                                                                                                     
122 SKM.2011.828.SR, Beskrivelse af de faktiske forhold 
123 SKM.2011.828.SR, Skatteministeriets indstilling og begrundelse, spørgsmål 1 samt skatterådets afgørelse og 
begrundelse 

Figur 3.3: Illustration af SKM.2011.828.SR. Kilde: Egen tilvirkning 
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Storbritannien har taget det standpunkt124, at en server under ingen omstændigheder kan udgøre et 

fast driftssted, uanset om serveren ejes, lejes eller på anden måde er tilgængelig for et selskab i Stor-

britannien. USA har taget et lignende om end ikke helt så fast standpunkt. Det amerikanske finans-

ministerium har udtalt, at det ikke findes sandsynligt, at en server vil udgøre et fast driftssted125. Por-

tugal har forbeholdt sig retten til ikke at følge kommentarerne om e-handel126. Hvad der nærmere 

ligger heri fremgår ikke af kommentarerne, og det har heller ikke været muligt at identificere i rets-

praksis. Det er derfor uvist, hvordan Portugal vil fortolke fast driftsstedsbegrebet i relation til serve-

re og software/data.    

 

Ovenstående viser, at der eksisterer en stor diversitet landene imellem, når det kommer til en vurde-

ring af, om en server kan udgøre et forretningssted.   

 

3.4.1.1.2 Software 

Både hjemmesider og apps består af software og data, hvorfor det højst sandsynligt vil være muligt at 

dokumentere den virtuelle tilstedeværelse for selskabet, men da det i modeloverenskomstens art. 5 

kræves, at tilstedeværelsen skal være fysisk, vil dette ikke være tilstrækkeligt for at udgøre et forret-

ningssted. Disse betragtninger støttes op af kommentaren til art. 5, der slår fast, at en hjemmeside 

ikke kan anses for at udgøre en indretning såsom et lokale, maskineri eller udstyr, hvorfor en hjem-

meside ikke kan udgøre et forretningssted i overenskomstens forstand127. Software vil derfor ikke i 

sig selv udgøre et fast driftssted efter OECD’s modeloverenskomst128. Det vil derfor være den server, 

som softwaren opererer fra, der er bestemmende for kvalifikationen af fast driftssted, såfremt den i 

sig selv kvalificerer til fast driftssted. Er det ikke tilfældet, beskattes indkomsten i domicillandet.  

 

Spansk retspraksis129 vidner imidlertid om, at der i visse tilfælde alligevel er statueret en form for 

virtuelt fastdriftssted, hvor placering af software og data (i form af en hjemmeside) var afgørende. 

Det pågældende selskab blev anset for at have fast driftssted i Spanien.  

 

 

                                                        
124 http://www.hmrc.gov.uk/manuals/intmanual/intm266100.htm 
125 http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/Documents/internet.pdf, pr. 7.1.5 og 7.2.3.1 
126 Kommentaren til art. 5 i OECD’s modeloverenskomst, pkt. 45.10 
127 Kommentaren til art. 5 i OECD’s modeloverenskomst, pkt. 42.2 og Winther-Sørensen, Bundgaard, Witten-
dorff m.fl. (2013, 168)  
128 Sasseville, J. og Skaar, A. A. (2009): “General Report, in Is There a Permanent Establishment?”; Monsenego, 
Jérôme (Juli/August 2014): “May a Server Create a Permanent Establishment? Reflections on Certain Questions 
of Principle In light of a Swedish Case” 
129 Dell Products (NUF) v. Tax East (2009) 12 ITL Rep 829 

http://www.hmrc.gov.uk/manuals/intmanual/intm266100.htm
http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/Documents/internet.pdf
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Dell Products (NUF) v. Tax East (2009) 12 ITL Rep 829130 

Den spanske sag omhandlede et irsk selskab, Dell Products, der købte computere af Dell 

Europe (irsk selskab) for at sælge dem til en række forbrugere i Spanien via det lokale 

datterselskab, Dell Spain, under en kommissionsaftale. Dell Spain solgte og markedsførte 

computerne i eget navn via en hjemmeside ejet af Dell Spain131, men for Dell Products’ ri-

siko132. Dertil stod Dell Spain for oversættelse af hjemmesidens indhold og selve admini-

strationen af siden. Dell Products havde ingen fysisk tilstedeværelse i Spanien hverken i 

form af lokaler eller ansatte133. Dell Products ejede dog den server, der hostede den 

spansksprogede hjemmeside, men serveren var placeret uden for Spanien134. Domstolen 

fandt, at Dell Products havde et fast driftssted i Spanien. Domstolen begrundede deres 

synspunkt med, at Dell Products udførte aktiviteter af økonomisk signifikant karakter 

(salg og levering) i Spanien135. Domstolen fandt således, at den forretningsmæssige stabi-

litet i Spanien var tilstrækkelig til at statuere en geografisk tilknytning. Domstolen fandt 

frem til afgørelsen på baggrund af en fortolkning af kommentaren til art. 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
130 Det har ikke været muligt at skaffe afgang til Dell Products (NUF) v. Tax East (2009) 12 ITL Rep 829, hvorfor 
dommen udelukkende er refereret på baggrund af Fernández (2013, 8 ff.); Martinez-Matosas (2012, 1 ff.); 
Sprague (2013, 1 ff.) 
131 Sprague (2013, 2) 
132 Martinez-Matosas (2012, 2) 
133 Martinez-Matosas (2012, 3) 
134 Martinez-Matosas (2012, 3) og Sprague (2013, 2) 
135 Martinez-Matosas (2012, 3) 

Figur 3.4: Illustration af Dell Products (NUF) v. Tax East (2009) 12 ITL Rep 

829. Kilde: Egen tilvirkning 
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Den spanske domstol ligger afgørende vægt på ”aktiviteter af økonomisk signifikant karakter”, der er 

et begreb, der hverken kan genfindes i OECD’s modeloverenskomst eller de dertilhørende kommen-

tarer. Litteraturen anser derfor den spanske dom for at være et indirekte udtryk for en anerkendelse 

af et virtuelt fast driftssted136. Opfattelsen af at en hjemmeside, der ikke er et rørligt formuegode, i sig 

selv kan udgøre et fast driftssted er efter vores opfattelse i direkte modstrid med OECD’s definition 

på et fast driftssted137. Dommens resultat bør således tages med et vist forbehold. 

 

3.4.1.1.3 Netværksenheder der ejes af tredjemand i kombination med selskabets software 

Efter vores opfattelse synes det naturlige udgangspunkt at være, at netværksenheder (computere, 

smartphones og tablets), der ikke ejes af et selskab, ikke kan udgøre et forretningssted for selskabet, 

idet de ikke står til rådighed for selskabet. Dette må gælde, selvom der på netværksenheden er place-

ret en mængde software ejet af selskabet og benyttet af tredjemand til at udføre en række transakti-

oner, der giver en indtægt for selskabet. I Indisk retspraksis138 tegner der sig dog et noget andet bil-

lede.  

 

Galileo International Inc. v. DCIT 19 SOT 257 og Amadeus Global Travel Distribution S.A. v. 

DCIT 113 TTJ 767 

I Indien er der afsagt to domme, der begge omhandler et selskab, der har udviklet et 

fuldautomatisk reservations- og distributionssystem, der kan benyttes verden over - 

herunder også i Indien - til reservation og udstedelse af flybilletter. Selskabets reservati-

ons- og distributionssystem muliggør, at en bruger af systemet via computer-til-

computer kommunikation mellem selskabets computer og en distributørs computer kan 

udveksle oplysninger mv. om en rejsende, der er oprettet i systemet. Oplysningerne bru-

ges af selskabet til at udstede en billet. Til drift af reservations- og distributionssystemet 

har selskabet et ”master computer-system”, der består af servere placeret uden for Indi-

en139. 

 

                                                        
136 Se hertil Sprague (2013, 4) og Martinez-Matosas (2012, 3) 
137 Kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst, art. 5, pkt. 42.2 og Sprague (2013, 2)  
138 Galileo International Inc. v. DCIT og Amadeus Global Travel Distribution S.A. v. DCIT. Kommenteret i KPMG 
(Januar 2012): ”KPMG Flash News - Delhi Tribunal rules that a US based company engaged in the business of 
money transfer does not have a permanent establishment in India under the India-USA tax treaty” og KPMG 
(April 2009): ”KPMG Flash News – High court upholds tribunal’s findings with respect to permanent establish-
ment in India; No income tax due because commission paid to Indian agent exceeded revenue from indian op-
erations”,  
139 Galileo International Inc. v. DCIT, pr. 1 og Amadeus Global Travel Distribution S.A. v. DCIT, pr. 2 og 4 
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Selskabet har indgået aftale med en distributør i Indien om et reservations- og distributi-

onssystem installeret på distributørens computer. Distributøren kan ifølge distributions-

aftalen indgå aftale med rejseagenter om at give dem ret til at anvende selskabets fuldau-

tomatiske reservations- og distributionssystem140. Det er således ikke distributøren, der 

indgår aftale med kunder, men rejseagenter, der enten har fået stillet computere til rå-

dighed af selskabet eller selv ejer en computer141.  

 

I alle tilfælde er de benyttede computere konfigureret, så de kan udføre reservation og 

billetudstedelse. For at computerne kan udføre reservation og billetudstedelse, kræves 

der godkendelse fra selskabet. I de foreliggende tilfælde er det set, at reservations- og di-

stributionssystemet, som er kilden til indtægterne, er delvist eksisterende i computerne, 

der er installeret hos agenterne. Pga. den nødvendige tilladelse fra selskabet, for at sy-

stemet kan benyttes, anses selskabet for at have kontrol over computerne. Dommene 

skelner således ikke mellem, om computerne var stillet til rådighed af selskabet eller, om 

de var ejet af rejseagenterne, men ligger vægt på kontrollen.  

 

I begge domme blev selskabet anset for at have et forretningssted i Indien, der kvalifice-

rede til et fast driftssted, da reservations- og distributionssystemet var placeret på com-

putere, som selskabet udøvede en vis kontrol over i kraft af, at det installerede software 

krævede selskabets accept ved benyttelse142. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
140 Galileo International Inc. v. DCIT, pr. 2; der henvises til distributionsaftalen punkt 6.3 og Amadeus Global 
Travel Distribution S.A. v. DCIT, pr. 3; der henvises til distributionsaftalen punkt 1 
141 I Galileo International Inc. v. DCIT stilles computere gratis til rådighed de første 2 år (ud af en 10-årig aftale) 
af Galileo International, jf. Galileo International Inc. v. DCIT, pr. 2; der henvises til distributionsaftalen punkt 
6.5. I Amadeus Global Travel Distribution S.A v. DCIT stilles computere gratis til rådighed af Amadeus Global 
Travel Distribution S.A. i specifikke tilfælde, hvor rejseagenterne ikke havde råd til selv at indkøbe udstyret. 
Øvrige rejseagenter benyttede egne computere, jf. Amadeus Global Travel Distribution S.A. v. DCIT, pr. 21.1 
142 Galileo International Inc. v. DCIT, pr.17.1 og Amadeus Global Travel Distribution S.A. v. DCIT, pr 23.1 
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En anden indisk sag143 vidner dog samtidig om, at netværksenheder, der ikke ejes af selskabet, i an-

dre tilfælde ikke kan udgøre et forretningssted for selskabet, når selskabets software er placeret her-

på. 

 

Western Union Financial Services v. Department Of Income Tax  

Sagen omhandler selskabet Western Union, der håndterer pengeoverførsler. Western 

Union er hjemmehørende i USA. Western Union har åbnet et kontor i Indien og har lige-

ledes udpeget en række agenter i Indien (banker, postkontorer og lign.)144. 

 

Kontoret i Indien tjener som kommunikationsled mellem agenterne og hovedkontoret. 

Derudover står kontoret for oplæring og efteruddannelse af agenterne i relation til We-

stern Unions systemer, sikkerhed og øvrige procedurer145. Spørgsmålet var, om kontoret 

udgjorde et fast driftssted for Western Union. Den indiske domstol fandt, at kontoret kun 

                                                        
143 Western Union Financial Services v. Department Of Income Tax 
144 Western Union Financial Services v. Department Of Income Tax, pr. 2.1 og 2.2 
145 Western Union Financial Services vs. Department Of Income Tax, pr. 2.1 

Figur 3.5: Illustration af Galileo International Inc. v. DCIT 19 SOT 257 og 

Western Union Financial Services v. Department Of Income Tax. Kilde: Egen 

tilvirkning  
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udførte aktiviteter af forberedende og hjælpende karakter, hvorfor kontoret ikke kunne 

kvalificeres som et fast driftssted for Western Union. 

 
Agenterne står for at udføre pengetransaktioner via Western Union til og fra Indien. 

Transaktionerne fungerer på den måde, at agenten (af egen lomme) udbetaler penge til 

kunden, hvorefter agenten godtgøres af Western Union.  

 

Hos agenterne er der installeret et softwareprogram, der tilhører Western Union. Soft-

wareprogrammet befandt sig fysisk i lokaler ejet af agenten. Programmet bruges til at 

matche kontrolnumre for at sikre ægtheden af et givent krav. Spørgsmålet var, om den 

pågældende software, der var placeret i agentens lokaler, kunne anses for at udgøre et 

fast driftssted for Western Union. Den indiske domstol fandt at på baggrund af, at agen-

tens lokaler ikke var tilgængelige for Western Union, kunne Western Union ikke anses 

for at have et forretningssted, hvorfor der heller ikke kunne statueres fast driftssted i In-

dien for Western Union efter den betragtning146. 

 

Ovenstående viser, at der i indisk retspraksis umiddelbart eksisterer en vis usikkerhed i forhold til, 

om tredjemands netværksenhed kan udgøre et forretningssted for selskabet, når selskabets software 

placeres på netværksenheden.  

 

Western Union-sagen har visse ligheder med Galileo-sagen og Amadeus-sagen, hvor det faktum, at et 

selskab havde et softwareprogram installeret på computere, der var placeret i en agents kontor, 

medførte fast driftssted for selskabet i Indien. Til forskel fra Galileo-sagen udøvede selskabet i We-

stern Union-sagen ingen kontrol over agenternes computere. Computerne var udelukkende ejet af 

agenten og ikke faciliteret af selskabet. Sammenstilles indisk retspraksis på området, må det kunne 

udledes, at software placeret på en computer kan udgøre et forretningssted for selskabet, der ejer 

softwaren, hvis selskabet udøver en form for kontrol over den computer, hvorpå softwaren er place-

ret. 

 

Ovenstående gennemgang af den eksisterende retspraksis viser samlet set, at der er en vis usikker-

hed forbundet med vurderingen af, hvornår et selskab har forretningssted; særligt i tilfælde hvor det 

kun er brugen af software, der kan konstateres i et givent land. Indien og Spanien har valgt at anlæg-

ge en praksis, der adskiller sig fra OECD’s opfattelse af hvilken betydning, der kan tillægges software. 

Det skal i den forbindelse fremhæves, at der ikke er fundet støtte for hverken den spanske eller indi-

                                                        
146 Western Union Financial Services vs. Department Of Income Tax, pr. 26 
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ske fortolkning af fast driftsstedsdefinitionen i hverken OECD’s modeloverenskomst eller øvrig rets-

praksis. 

 

3.4.1.1.4 Samlet vurdering af betingelse 1 

En gennemgang af betingelse 1 viser, at en server kan udgøre et forretningssted, hvis serveren ejes 

og drives (og eventuelt udlejes) af et selskab. Det anses som den overvejende hovedregel, at software 

og data (herunder hjemmesider og apps) ikke i sig selv kan udgøre et fast driftssted, selvom der i 

spansk og indisk retspraksis er taget et andet standpunkt. De synspunkter, der er udtrykt i spansk og 

indisk retspraksis er ikke genfundet i øvrig retspraksis. På nuværende tidspunkt må opfattelsen af, at 

software og tredjemands netværksenheder i visse tilfælde kan udgøre et forretningssted, ikke anses 

for at være tilstrækkelig fast til at kunne anvendes som fortolkningsbidrag for domstole uden for 

Spanien ved afgørelsen af, om der eksisterer et fast driftssted i den pågældende stat. Eftersom soft-

ware og tredjemands netværksenheder ikke kan udgøre et forretningssted som modeloverenskom-

sten foreskriver, kan disse ikke anses for at udgøre et fast driftssted for et selskab. 

 

3.4.1.2 Betingelse 2: Forretningsstedet skal være fast  

Den anden betingelse kræver, at forretningsstedet skal være fast. Af kommentaren til art. 5 fremgår 

det, at fast skal forstås som geografisk såvel som tidsmæssig fast147.  

 

Det kan ikke ud fra OECD’s modeloverenskomst entydigt fastlægges, hvad der ligger i det tidsmæssi-

ge aspekt148. Kommentaren angiver, at der er bred enighed mellem staterne om, at det tidsmæssige 

aspekt anses for opfyldt, hvis varigheden overstiger seks måneder. På den anden side nævner kom-

mentaren, at et forretningssted kan udgøre et fast driftssted, selvom varigheden er kort, hvis virk-

somheden er karakteriseret ved, at dens udøvelse normalt kun er af kort varighed149. Uagtet om virk-

somheden er karakteriseret ved kortvarig udøvelse af virksomhed, vil et forretningssted ligeledes 

udgøre et fast driftssted, hvis et mønster af kortvarig tilstedeværelse gennem forretningsstedet gen-

tager sig over en længere periode150. 

 

I det foregående er det vist, at software of tredjemands netværksenheder ikke kan udgøre et forret-

ningssted efter OECD’s modeloverenskomst. Servere derimod kan udgøre et forretningssted. For at 

                                                        
147 Kommentaren til art. 5 i OECD’s modeloverenskomst, pkt. 5 
148 Kommentaren til art. 5 i OECD’s modeloverenskomst, pkt. 6 
149 Kommentaren til art. 5 i OECD’s modeloverenskomst, pkt. 6 
150 Kommentaren til art. 5 i OECD’s modeloverenskomst, pkt. 6.1 og 6.2  
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afgøre om en server kan anses for at udgøre et forretningssted, der er fast, må det efter kommenta-

ren undersøges, om serveren flyttes rundt, eller om den har den samme geografiske placering i et 

tilstrækkelig langt tidsrum151. Hvad der ligger i tilstrækkelig langt tidsrum er ikke nærmere defineret i 

kommentarerne. Det er således uvist, om den normale opfattelse, hvorefter der er tale om et fast for-

retningssted efter 6 måneder, er gældende, eller om der i tilfældet med en server er tale om et mere 

lempeligt eller skærpet krav til varigheden af den geografiske placering. Der er ikke fundet nogen 

afklaring på spørgsmålet i hverken retspraksis eller litteraturen.  

 

En server er knyttet op på en specifik IP-adresse152, hvorfor det er muligt at identificere fra, hvilken 

server en given digital aktivitet finder sted fra153. En server er imidlertid naturligt karakteriseret ved 

i høj grad at være mobil. Der er derfor intet til hinder for, at en server placeres i en lastbil, der kon-

stant skifter geografisk placering. IP-adressen fortæller derfor intet om i hvilket land, serveren fak-

tisk udfører en aktivitet. Serveren kan desuden videresælges til et andet selskab, end det selskab der 

oprindeligt købte den, uden at køber kan spores. Skal en IP-adresse kunne statuere en form for geo-

grafisk og tidsmæssig fasthed, er det vores opfattelse, at IP-adresser i højere grad skal personspecifi-

ceres, i forhold til hvad de er i dag. Det ændrer dog ikke på det faktum, at en server er nem at flytte. I 

litteraturen anses IP-adresser ligeledes at være karakteriseret ved vis anonymitet154. 

 

Problematikken relateret til kravet om tidsmæssig og geografisk fasthed kompliceres yderligere i de 

tilfælde, hvor et selskab opererer via cloud-teknologien. Her vil selskabet ikke kun operere fra en 

server, men fra et helt net af servere, hvor de enkelte servere kan være placeret forskellige steder i 

verden155. Det er derfor ikke nødvendigvis den samme server, der bruges til at imødekomme aftage-

rens efterspørgsel hver gang. Dette afhænger af, hvilken server, der kan levere hurtigst til aftageren. 

Det kan således særligt være svært at bestemme, om betingelsen ”fast” er opfyldt i relation til cloud-

teknologien156.  

 

                                                        
151 Kommentaren til art. 5 i OECD’s modeloverenskomst, pkt. 42.4 
152 Westberg (2002, 4 og 24) 
153 Der eksisterer registre for IP-adresser fx. RIPE og NCC, jf. Westberg (2002, 215) 
154 Basu (2007, 99)  
155 Shakow, David J. (July 2013): “The taxation of cloud computing and digital content”, s. 364 
156 Shakow, David J. (July 2013): “The taxation of cloud computing and digital content”, s. 364 og Cockfield, 
Hellerstein, Millar og Waerzeggers (2013,131) 
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3.4.1.3 Betingelse 3: Virksomhedsudøvelse gennem det pågældende foretagende 

Den tredje betingelse kræver, at der sker virksomhedsudøvelse gennem foretagendet. Det betyder, at 

så snart det relevante foretagende begynder at udøve sin virksomhed gennem et fast forretningssted, 

opstår der et fast driftssted157.  

 

Virksomhedsudøvelse foreligger, når personer, der er afhængige af foretagendet, udfører selskabets 

virksomhed i det land, hvor selskabets faste forretningssted er placeret158. Det er hovedsageligt 

driftsherren eller selskabets ansatte, der kan udøve virksomhed i modeloverenskomstens forstand 

for selskabet, men automatiserede maskiner kan også opfylde udøvelseskravet159. De franske skat-

temyndigheder har i overensstemmelse hermed udtalt, at det efter deres opfattelse er et krav, at der 

skal være personale til stede på det sted, hvor serveren er placeret, hvis aktiviteten, der udføres gen-

nem serveren, ikke sker automatisk. Er det ikke tilfældet, vil serveren kun udføre aktivitet af forbe-

redende og hjælpende karakter og serveren kan ikke anses for at udgøre et fast driftssted160.  Der 

henvises til det følgende for en gennemgang af begrebet forberedende og hjælpende karakter. 

 

3.4.1.3.1 Undtagelsesbestemmelsen (art. 5, stk. 4) 

Fast driftsstedsbegrebet er negativt afgrænset i art. 5, stk. 4. Bestemmelsen oplister forskellige typer 

af aktiviteter, der ikke kan anses for at udgøre et fast driftssted, selvom de måtte opfylde de generelle 

betingelser i stk. 1. Undtagelsen omfatter aktiviteter af forberedende og hjælpende karakter161. 

 

Litra a-f er en ikke-udtømmende liste over undtagelserne. Bestemmelsen omfatter aktiviteter, der 

udelukkende vedrører oplagring, udstilling eller udlevering af varer, opretholdelse af varelager samt 

aktiviteter, der udelukkende vedrører bearbejdelse samt udøvelse af anden virksomhed af forbere-

dende eller hjælpende karakter. Er den virksomhed, der udøves på det faste forretningssted, udeluk-

kende aktiviteter af forberedende eller hjælpende karakter, kan det ikke anses for at udgøre et fast 

driftssted. Forberedende og hjælpende karakter skal forstås som aktiviteter, der er forberedende og 

hjælpende i forhold til selskabets øvrige aktiviteter162. Det afgørende forhold ved en vurdering af, om 

en aktivitet er af forberedende og hjælpende karakter, er, om aktiviteten i sig selv udgør en væsentlig 

og betydningsfuld del af selskabets virksomhed i sin helhed163.  Det betyder omvendt, at hvis forret-

                                                        
157 Kommentaren til art. 5 i OECD’s modeloverenskomst, pkt. 10 
158 Kommentaren til art. 5 i OECD’s modeloverenskomst, pkt. 2 
159 Kommentaren til art. 5 i OECD’s modeloverenskomst, pkt. 10 og 42.6 
160 http://questions.assemblee-nationale.fr/q11/11-56961QE.htm 
161 Kommentaren til art. 5 i OECD’s modeloverenskomst, pkt. 21 
162 Kommentaren til art. 5 i OECD’s modeloverenskomst, pkt. 23 
163 Kommentaren til art. 5 i OECD’s modeloverenskomst, pkt. 24 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q11/11-56961QE.htm
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ningsstedets og den derigennem udøvede virksomheds formål kan siges at være identisk med hele 

selskabets formål, kan virksomhedsudøvelsen ikke anses for at være af forberedende og hjælpende 

karakter164. 

 

I de tilfælde, hvor virksomhedsudøvelsen anses for at være af forberedende eller hjælpende karakter, 

opfylder aktiviteten ikke barren for virksomhedsudøvelse165, hvorfor der ikke vil kunne statueres 

fast driftssted.  

 
Det skal holdes for øje, at en servers primære egenskab er at lagre og formidle information. Det er 

vores opfattelse, at lagring og formidling formentlig vil anses for at være aktivitet af forberedende 

eller hjælpende karakter. Synspunktet støttes op af kommentaren til art. 5, der blandt andet be-

stemmer, at et selskab, der tilbyder kommunikationslinjer mellem leverandør og kunder eller lagrer 

information for et andet selskab vil anses for at udøve aktivitet af forberedende eller hjælpende ka-

rakter166. Dog bestemmer kommentaren endvidere, at hvis en sådan virksomhed udgør et selskabs 

kernevirksomhed, vil aktiviteten ikke anses for at være af forberedende og hjælpende karakter. I en 

sådan situation vil den virksomhedsudøvelse, der sker via servere overstige barren for forberedende 

og hjælpende karakter.  Det samme gør sig gældende for internetserviceudbydere hvis kernevirk-

somhed er at drive og servicere hjemmesider, hvor deres virksomhedsudøvelse ellers ikke vil blive 

anset for at være af forberedende og hjælpende karakter167. Som eksempel hertil kan nævnes Apples 

etablering af datacenter i Viborg168. I dette tilfælde vil Apple have et fast forretningssted, men vil 

formentlig ikke opnå fast driftssted i Danmark, fordi virksomhedsudøvelsen vil bestå af lagring og 

formidling af data mv. Virksomhedsudøvelsen vil således falde uden for Apples kernevirksomhed og 

dermed være af forberedende og hjælpende karakter for Apple. 

 

Det er ifølge kommentarerne ikke et krav, at en virksomhedsudøvelse genererer et overskud, for at 

det kan udgøre et fast driftssted169. Dette skyldes, at modeloverenskomsten og kommentarerne hertil 

arbejder ud fra en forventning om, at hvert led i en virksomhed er værdiskabende og dermed bidra-

ger til organisationens produktivitet170. 

 

                                                        
164 Kommentaren til art. 5 i OECD’s modeloverenskomst, pkt. 24 
165 Kommentaren til art. 5 i OECD’s modeloverenskomst, pkt. 23 
166 Kommentaren til art. 5 i OECD’s modeloverenskomst, pkt. 42.7 
167 Kommentaren til art. 5 i OECD’s modeloverenskomst, punkt 42.9; SKM.2011.828.SR i sin helhed; Winther-
Sørensen, Bundgaard, Wittendorff m.fl. (2013, 169); Skatterättsnämden, 12. juni 2013, sag 125-11/D stadfæ-
stet af  Högstaförvalt-ningsdomstolen, 6. december 2013, sag 4890-13 
168 http://marketnews.dk/artikel/19/7887/apple_investerer_milliarder_i_driftscenter_i_viborg.html 
169 Kommentaren til art. 5 i OECD’s modeloverenskomst, pkt. 3 
170 Kommentaren til art. 5 i OECD’s modeloverenskomst, pkt. 3 
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I relation til vurderingen af om der sker den fornødne virksomhedsudøvelse gennem en server, fore-

skriver kommentaren, at der skal ske en konkret vurdering fra sag til sag (lex fori)171.  

 

3.4.2 Fast driftssted efter det sekundære kriterium  

Art. 5, stk. 5 og 6 indeholder en subsidiær vurdering af fast driftssted. Bestemmelsen får betydning, 

hvis betingelserne for fast driftssted efter art. 5, stk. 1 ikke er opfyldt172. Stk. 5 fastslår, at et selskab 

anses for at have fast driftssted i en kontraherende stat, hvis en agent på vegne af selskabet udøver 

aktivitet i den pågældende stat. 

 

Efter art. 5, stk. 6 skal visse agenter undtages reglen i stk. 5. Er der tale om en uafhængig agent, vil 

dennes aktivitet for foretagendet i en stat ikke medføre fast driftssted for foretagendet173. Art. 5, stk. 

6 opstiller tre betingelser, der skal være opfyldt, før der kan være tale om en uafhængig agent. Den 

første betingelse kræver, at der skal være tale om en person174. Den anden betingelse går på selve 

uafhængigheden. Ifølge kommentaren til art. 5 anses agenten for at være uafhængig af foretagendet, 

hvis han både er juridisk og økonomisk uafhængig175. Vurderingen beror på flere momenter, herun-

der om der foreligger detaljerede instrukser, omfattende kontrol, antal selskaber, som agenten re-

præsenterer samt hvem, der bærer driftsrisikoen.  Samlet set skal der ske en vurdering af graden af 

de forpligtelser, som personen har over for selskabet176. Den tredje betingelse kræver, at agenten 

skal handle inden for rammerne af sin sædvanlige virksomhed, når vedkommende handler på foreta-

gendets vegne. Her vurderes det, om agenten udøver virksomhed, der hører inden for foretagendets 

eller agentens egen sfære i økonomisk forstand177.  

 

På baggrund af ovenstående kan det modsætningsvist sluttes, at hvis betingelserne for en uafhængig 

agent ikke er opfyldt, vil der være tale om en afhængig agent, der medfører fast driftssted for selska-

bet, i det land, hvor agenten udøver virksomhed, medmindre agentens virksomhed er af forbereden-

de og hjælpende karakter for selskabet178. Det drejer sig om de tilfælde, hvor agenten enten ikke er 

økonomisk og juridisk afhængig af selskabet, eller hvor agenten handler inden for sin sædvanlige 

erhvervsvirksomheds rammer, når denne handler på selskabets vegne.  

                                                        
171 Kommentaren til art. 5 i OECD’s modeloverenskomst, pkt. 42.5 
172 Winther-Sørensen, Bundgaard, Wittendorff m.fl. (2013, 160)  
173 Winther-Sørensen, Bundgaard, Wittendorff m.fl. (2013, 161) og Nørgaard Laursen (2011, 225) 
174 Begrebet defineres efter OECD’s modeloverenskomst, art. 3, stk. 1, litra a som en fysisk person, et selskab 
eller enhver sammenslutning af personer 
175 Kommentaren til art. 5 i OECD’s modeloverenskomst, pkt. 37 
176 Kommentaren til art. 5 i OECD’s modeloverenskomst, pkt. 38-38.6 
177 Kommentaren til art. 5 i OECD’s modeloverenskomst, pkt. 38. 7 
178 OECD’s modeloverenskomst, art. 5, stk. 5 
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Bestemmelsen og kommentarerne siger ikke noget klart om, hvor længe repræsentanten skal ophol-

de sig i staten179, eller hvor hyppigt aktiviteten skal foregå180, før der statueres fast driftssted. Kom-

mentaren nævner kun, at agentens tilstedeværelse i staten skal være mere end kun kortvarig181. 

Hvad der nærmere bestemt ligger i udtrykket ”mere end kun kortvarig” fremgår hverken af model-

overenskomsten eller kommentaren. Det er i litteraturen foreslået, at antagelsen under det primære 

kriterium hvorefter, der skal kunne observeres en varighed på mere end 6 måneder, før kravet om 

”fast” er opfyldt, ligeledes bør finde anvendelse på agentreglen182. Det betyder, at agenten skal have 

opholdt sig i den pågældende stat i mere end 6 måneder før, der kan statueres fast driftssted for det 

selskab, som agenten handler på vegne af.  

 

Med baggrund i ovenstående er det interessant at undersøge, om dem, der agerer på vegne af et sel-

skab, der opererer inden for den digitale økonomi, kan anses for at udgøre en afhængig agent i mo-

deloverenskomstens forstand for selskabet. Der behandles to scenarier; Internetserviceudbydere og 

udbydere af online markedsføring, idet disse agerer agenter inden for den digitale økonomi. 

 

3.4.2.1 Internetserviceudbydere 

En internetserviceudbyders sædvanlige virksomhed er at skabe internetadgang og i visse tilfælde 

hoste hjemmesider mv. for forskellige selskaber183. En internetserviceudbyder vil således forestå en 

forretningsmæssig kontakt til en kundegruppe i et givent land.  

 

En internetserviceudbyder lever op til kravet om at være en person, men når en internetserviceud-

byder udbyder internetadgang mv. til selskabet i et land, vil udbyderen dog handle inden for ram-

merne af dens sædvanlige virksomhed. Det er desuden vores opfattelse, at en internetserviceudby-

der efter normale omstændigheder ikke vil have fuldmagt til at indgå kontrakter på selskabets vegne. 

Derudover har internetserviceudbydere typisk mange hvervgivere og vil således hverken være juri-

disk eller økonomisk afhængig af én hvervgiver. 

 

Med baggrund i disse betragtninger er det vores opfattelse, at en internetserviceudbyder ikke kan 

anses for at udgøre et fast driftssted for et selskab, når internetserviceudbyderen udbyder internet-

adgang mv. til et selskab i et land eller hoster et selskabs hjemmeside. I en udtalelse fra de australske 

                                                        
179 Skaar (1991, 485) og Winther-Sørensen, Bundgaard, Wittendorff m.fl. (2013, 165)  
180 Skaar (1991, 464) og Winther-Sørensen, Bundgaard, Wittendorff m.fl. (2013, 165)  
181 Kommentaren til art. 5 i OECD’s modeloverenskomst, pkt. 33.1 
182 Skaar (1991, 485)  
183 Der henvises til afsnit 2.3 for en gennemgang af begrebet 



 Side 44 

skattemyndigheder, er der fundet støtte for dette synspunkt184. De australske myndigheder fremhæ-

ver, at en internetserviceudbyder kun forestår en videreformidling og ikke en egentlig udøvelse af 

virksomhed på et selskabs vegne, hvorfor udbyderen ikke kan udgøre en agent, der medfører fast 

driftssted for selskabet185. Det skal dog fremhæves, at reglerne, som de australske myndigheder har 

udtalt sig på baggrund af, er australske interne regler, der i deres ordlyd adskiller sig fra OECD’s mo-

deloverenskomst, hvorfor udtalelsen ikke direkte vil kunne anses for at danne præcedens inden for 

afhandlingens problemfelt. Afhandlingen har alligevel valgt at fremhæve sagen, da den vedrører en 

variation af fast driftsstedsbegrebet som fortolket i retspraksis. Det kan derfor ikke afvises at udta-

lelsen potentielt vil have en betydning i et eller andet omfang ved en fortolkning af OECD’s model-

overenskomst. 

 

3.4.2.2 Online markedsføring 

Online markedsføring er en service, der er defineret som markedsføring via internettet dvs. igennem 

apps, hjemmesider, søgemaskiner mv186. Online markedsføring er karakteriseret ved tre aktører: 

Slutbruger, online udgiver og annoncør187. Online markedsføring fungerer normalvis på den måde, at 

annoncøren indgår aftale med online udgiveren om målrettede annoncer til slutbrugeren. Betaling er 

performancebaseret og bestemmes enten på baggrund af antal klik på annoncen eller salg og afhæn-

ger således af slutbrugerens adfærd188. En udgiver (Google, Facebook, Børsen mv.) sælger reklame-

plads på sin platform eller rykker mod betaling annoncøren frem i hitlisten på aktørens søgemaski-

ne189. Det kan give anledning til tvivl, om udgiveren kan være en afhængig agent for annoncøren, når 

annoncøren formidler en kontakt til den potentielle køber (slutbruger). 

 

Annoncøren og udgiver indgår kontrakt om levering af annonceplads. Det er vores opfattelse, at ud-

giver i sådanne tilfælde handler inden for rammerne af sin sædvanlige virksomhed. Desuden vil ud-

giveren under normale omstændigheder have mange hvervgivere, hvorfor det er vores opfattelse, at 

udgiveren næppe ville kunne anses for at være hverken juridisk eller økonomisk afhængig af selska-

bet. Særligt afgørende er imidlertid det forhold, at slutbruger typisk vil blive viderestillet til annon-

                                                        
184 TD 2005/2. Udtalelsen er kommenteret i Maharaj, Anshu og McCormack, Jock (2009): ”Is there a permanent 
establishment? – Australia”, s. 89 ff. 
185 TD 2005/2. Udtalelsen er kommenteret i Maharaj, Anshu og McCormack, Jock (2009): ”Is there a permanent 
establishment? – Australia”, s. 89 ff. 
186 Laudon og Traver (2013, 466) 
187 Prussak, Assaf Y. (August 2013): ”Online Advertising: The Implications of Technology for Source-Based Tax-
ation”, s. 657 
188 Prussak, Assaf Y. (August 2013): ”Online Advertising: The Implications of Technology for Source-Based Tax-
ation”, s. 656 
189 Prussak, Assaf Y. (August 2013): ”Online Advertising: The Implications of Technology for Source-Based Tax-
ation”, s. 655 ff. 
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cørs hjemmeside ved at klikke på en annonce, der bringes af udgiveren. Udgiver er således kun for-

midler og derfor de facto ikke bemyndiget til at indgå aftaler med annoncørens kunder. Det peger på, 

at udgiver ikke kan være afhængig agent for annoncøren.  Denne opfattelse kan genfindes i kommen-

tarerne til OECD’s modeloverenskomst, hvor det eksplicit er anført, at markedsføring af varer og tje-

nesteydelser anses for at være virksomhed af forberedende og hjælpende karakter190. Opfattelsen 

kan desuden genfindes i indisk retspraksis191. 

 

eBay International AG v. ADIT (ITA No.7046/M/2010) 

eBay International er hjemmehørende i Schweiz. Selskabet har en hjemmeside, der facili-

terer indiske brugeres køb og salg af varer over eBays hjemmeside. eBay benytter sig af 

to indiske selskaber til markedsføring i Indien af selskabets indiskhenvendte hjemme-

side192. De to indiske selskaber udførte udelukkende markedsføringsarbejde for eBay193. 

Aftaler mellem brugerne af eBay om køb og salg af en vare indgås via eBays hjemmeside, 

der er kontrolleret af eBay i USA. Varen sendes direkte fra sælger til køber. På den bag-

grund fandt den indiske domstol, at de to indiske selskaber ikke udførte en aktivitet, der 

kunne kvalificere fast driftssted for eBay i Indien194. Afgørende var det, at de to indiske 

selskaber ikke indgik aftaler med eBays kunder på vegne af eBay, men kun forestod selve 

markedsføringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
190 Kommentaren til art. 5 i OECD’s modeloverenskomst, pkt. 23 og 42.7 
191 Ebay Internaitonal AG, Mumbai v. Assessee  
192 Ebay Internaitonal AG, Mumbai v. Assessee, pr. 2 
193 Ebay Internaitonal AG, Mumbai v. Assessee, pr. 31 
194 Ebay Internaitonal AG, Mumbai v. Assessee, pr. 37 
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3.4.3 Delkonklusion 

Det følger af kapitlets analyse, at der normalt ikke vil blive statueret fast driftssted, når et selskab 

opererer inden for den digitale økonomi. Kapitlet viser, at vurderingen af, om der foreligger et fast 

driftssted, baserer sig på en hovedsondring mellem tilstedeværelsen af en server og tilstedeværelsen 

af software og data. Dertil er der visse steder i retspraksis lagt vægt på tilstedeværelsen af tredje-

mands netværksenheder. 

 

Software og data opfylder ifølge OECD ikke den centrale betingelse i art. 5 om tilstedeværelsen af et 

”forretningssted”. En hjemmeside eller en app kan derfor som udgangspunkt ikke i sig selv være til-

strækkelig for kvalifikationen og derfor ej heller styrende for i hvilket land, et selskab kan anses for 

at have fast driftssted. Et Land som Spanien har valgt at anlægge en praksis, der adskiller sig fra 

OECD’s opfattelse af hvilken betydning, der kan tillægges software og data. I spansk retspraksis har 

den geografiske placering af software og data været styrende momenter for statueringen af fast 

driftssted.  

 

Figur 3.6: Illustration af eBay International AG v. ADIT. Kilde: Egen tilvirkning 
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Indisk retspraksis har noget utraditionelt statueret fast driftssted der, hvor tredjemands netværks-

enheder er placeret og derfor accepteret tredjemands netværksenheder som værende et forretnings-

sted for det pågældende selskab. Denne fortolkning af fast driftsstedsbegrebet kan ikke genfindes i 

OECD’s modeloverenskomst, de dertilhørende kommentarer eller i øvrig retspraksis.   

 

Analysen viser, at en server kan udgøre et forretningssted for et selskab, hvis selskabet driver og 

vedligeholder serveren. Dette gør sig gældende, hvis et selskab ejer en server til eget brug eller ejer 

en server, hvor serverpladsen udlejes til tredjemand. Lejer vil ikke opnå fast driftssted i sådanne til-

fælde, fordi lejer under normale omstændigheder ikke står for drift og vedligehold af serveren. Det 

afhænger dog af det konkrete aftale set up. En server vil ikke udgøre et forretningssted for et selskab 

i de tilfælde, hvor selskabet opbevarer data på en tredjemands server af lovgivningsmæssige årsager. 

En konstatering af at en server indgår i selskabets forretningsmæssige konstruktion vil derfor ikke 

være ensbetydende med, at den pågældende server opfylder betingelsen om tilstedeværelsen af et 

”forretningssted”. 

 

Analysen viser desuden, at fast driftsstedsreglerne især udfordres, fordi en server naturligt er karak-

teriseret ved en vis mobilitet. Betingelsen om den faste geografiske placering over en tilstrækkelig 

lang periode vil i mange tilfælde ikke være opfyldt. Det er endvidere fundet, at virksomhed, der ud-

øves via en server, i mange tilfælde ikke vil overstige barren for aktivitet af forberedende og hjæl-

pende karakter grundet serverens grundlæggende funktion, der går på at ”servicere” brugere. Kun i 

de tilfælde, hvor serverne udgør foretagendets kernevirksomhed, vil der foreligge en tilstrækkelig 

virksomhedsudøvelse.  

 

En internetserviceudbyder kan ikke anses for at være en afhængig agent for et selskab, hvorfor der 

ikke kan statueres fast driftssted efter det sekundære kriterium. Det skyldes særligt, at internetser-

viceudbyderen normalt ikke vil kunne indgå aftaler på selskabets vegne. Desuden vil en internetser-

viceudbyder handle inden for dennes sædvanlige virksomhed, når den agerer for selskabet. Det 

samme gælder for onlineudgiveren i forbindelse med online markedsføring. 
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Samlet set viser ovenstående, at der normalt ikke vil blive statueret fast driftssted for et selskab, der 

opererer inden for den digitale økonomi, medmindre selskabet i øvrigt udfører anden aktivitet i kil-

delandet, der retfærdiggør tilstedeværelsen af et fast driftssted. Dette betyder, at indkomst genereret 

i en kildestat vil blive beskattet i domicilstaten.  

 

Analysen viser desuden, at der er anlagt en ikke enslydende retspraksis i de forskellige OECD-lande. 

Dette findes uhensigtsmæssigt, da det medfører en vis usikkerhed i forhold til gældende ret og der-

med uhensigtsmæssigt høje omkostninger for multinationale selskaber i relation til ”compliance”, 

der kunne være undgået ved en mere ensartet holdning landene imellem. 

 

3.5 Allokering af indkomst til et fast driftssted 

Indkomstallokeringen efter art. 7 i OECD’s modeloverenskomst bygger på to grundlæggende prin-

cipper: En ubegrænset selvstændighedsfiktion og et armslængdeprincip195. Af princippet om en ube-

grænset selvstændighedsfiktion følger, at et fast driftssted skal behandles, som var det et selvstæn-

                                                        
195 Kommentaren til art. 7 i OECD’s modeloverenskomst pkt.16, 20 og 22 og Winter-Sørensen, Bundgaard, Wit-
tendorff m.fl. (2013, 176) 

Figur 3.7: Illustration af hvornår der kan statueres fast driftssted inden for den 
digitale økonomi. Kilde: Egen tilvirkning 
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digt foretagende196, mens det af armslængdeprincippet følger, at transaktioner mellem selskabets 

hovedkontor og det faste driftssted skal afregnes til priser på markedsvilkår, dvs. de priser der ville 

være aftalt mellem to uafhængige parter i en sammenlignelig situation197. 

 

Under selvstændighedsfiktionen skal der foretages en faktum- og funktionsanalyse, hvilket betyder, 

at det faste driftssted skal afgrænses, som var det et selvstændigt foretagende, der har egne funktio-

ner, risici, aktiver, rettigheder/forpligtelser og egenkapital198.  

 

3.5.1.1 Funktioner 

Som det første skal der sondres mellem de funktioner, som det faste driftssted udfører, og de funkti-

oner hovedkontoret udfører199. Dernæst skal der sondres mellem væsentlige personfunktioner og 

hjælpefunktioner200. Begge typer af funktioner kan kvalificeres som transaktioner, der skal afregnes 

efter armslængdeprincippet, men væsentlige personfunktioner anvendes yderligere som et kriterium 

ved allokering af både risici og aktiver mellem hovedkontoret og det faste driftssted201.  

 

3.5.1.2 Risici 

En given risiko skal allokeres til det faste driftssted, hvis accept af en given risiko foretages af det 

faste driftssteds medarbejdere202. Det kan være beslutning om salg til en kunde, efter det faste drifts-

sted har vurderet kundens kreditværdighed. Her vil debitorrisikoen kunne allokeres til det faste 

driftssted.  

 

3.5.1.3 Aktiver 

Ved en vurdering af materielle aktiver undersøges det, hvem der faktisk bruger aktiverne, herunder 

om hovedkontoret bruger aktiverne, eller om det faste driftssted bruger aktiverne. Ved en vurdering 

                                                        
196Kommentaren til art. 7 i OECD’s modeloverenskomst pkt.16  
197 Kommentaren til art. 7 i OECD’s modeloverenskomst pkt. 20 og 22 og Winter-Sørensen, Bundgaard, Witten-
dorff m.fl. (2013, 187) 
198 Kommentaren til art. 7 i OECD’s modeloverenskomst, pkt. 21; OECD (Juli 2010): ” 2010 report on the attri-
bution of profits to a permanent establishment”, pkt. 57 samt Winter-Sørensen, Bundgaard, Wittendorff m.fl. 
(2013, 189) 
199 OECD (Juli 2010): ” 2010 report on the attribution of profits to a permanent establishment”, pkt. 60 og Win-
ter-Sørensen, Bundgaard, Wittendorff m.fl. (2013, 190) 
200 OECD (Juli 2010): ” 2010 report on the attribution of profits to a permanent establishment”, pkt. 59 og Win-
ter-Sørensen, Bundgaard, Wittendorff m.fl. (2013, 190) 
201 OECD (Juli 2010): ” 2010 report on the attribution of profits to a permanent establishment”, pkt. 62 og Win-
ter-Sørensen, Bundgaard, Wittendorff m.fl. (2013, 190) 
202 OECD (Juli 2010): ”2010 report on the attribution of profits to a permanent establishment”, pkt. 24 
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af immaterielle aktiver benyttes væsentlige personfunktioner som allokeringskriterium, hvor der læg-

ges vægt på, hvem der foretager den aktive beslutning om tilvalg af risiko203. 

 

3.5.1.4 Rettigheder og forpligtelser 

Der skal skelnes mellem hovedkontorets og det faste driftssteds rettigheder og forpligtelser over for 

tredjemand204. Eksempelvis vil salgsindtægter skulle allokeres til det faste driftssted, hvis det faste 

driftssted (og ikke hovedkontoret) står for salget af en given vare til tredjemand. 

 

3.5.1.5 Egenkapital 

Den del af egenkapitalen, der skal allokeres til det faste driftssted, bestemmes ud fra det faste drifts-

steds risici og aktiver. Det betyder, at det skal undersøges, hvor stor en del af egenkapitalen, der 

kræves, for at understøtte de pågældende risici og aktiver.205 

 

3.5.2 Allokering af indkomst i relation til den digitale økonomi 

3.5.2.1 Indkomstallokering til en server 

Ifølge OECD er det begrænset, hvor stor en indkomst, der kan allokeres til et fast driftssted i de til-

fælde, hvor forretningsstedet består af en server, idet en server efter OECD’s opfattelse kun påtager 

sig begrænset risiko og omfatter en begrænset aktivværdi206. OECD begrunder den begrænsede risi-

ko med, at en servers funktioner i dets natur er automatiserede og dermed ikke kræver personale for 

at fungere207.  

 

OECD er af den opfattelse, at hvis der er personale til stede ved den pågældende server, vil det med-

føre, at indkomst skal allokeres til det faste driftssted, da en større risiko kan tillægges serveren208.  

 

                                                        
203 OECD (Juli 2010): ”2010 report on the attribution of profits to a permanent establishment”, pkt. 63 og Win-
ter-Sørensen, Bundgaard, Wittendorff m.fl. (2013, 192) 
204 OECD (Juli 2010): ”2010 report on the attribution of profits to a permanent establishment”, pkt. 98 og Win-
ter-Sørensen, Bundgaard, Wittendorff m.fl. (2013, 194) 
205 OECD (Juli 2010): ”2010 report on the attribution of profits to a permanent establishment”, pkt. 106 og Win-
ter-Sørensen, Bundgaard, Wittendorff m.fl. (2013, 197) 
206 OECD (Juli 2010): ”2010 report on the attribution of profits to a permanent establishment”, pkt. 66 
207 OECD (2004): ”Are the current treaty rules for taxing business profits appropriate for e-commerce? Final 
report”, pkt. 132 og OECD (2001): ”Attribution of Profit to a Permanent Establishment Involved in Electronic 
Commerce Transactions”, pkt. 140 
208 OECD (2001): ”Attribution of Profit to a Permanent Establishment Involved in Electronic Commerce Trans-
actions”,  pkt. 140 
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Nærværende afhandling er af den opfattelse, at OECD’s ræsonnement, hvorved erhvervsmæssig risi-

ko kun forbindes med de servere, hvor der er personale på serverens lokalitet, til en vis grad er 

uholdbart. Selskaber, der opererer via servere, hvor der ikke er personale på serverens lokalitet kan 

være (og er ofte) dybt afhængige af servere for at generere indkomst. Serverne har en helt central 

betydning for, at en aftager har adgang til den software og de platforme, hvorfra selskabets indkomst 

genereres. Selvom servere er automatiserede, påtager de sig essentielle opgaver for visse selskaber, 

som ikke ville være mulige uden servere. Dermed kan der efter vores opfattelse knyttes en vis del af 

et selskabs risiko til en server: Hvis en server går ned, kan det fx betyde, at en hjemmeside, hvorfra 

produkter afsættes, ikke kan afsætte disse. Det er derfor vores opfattelse, at OECD mangler at tage 

højde for, at automatiserede servere i høj grad er forbundet med en risiko, der bidrager til selve ind-

komstskabelsen.  

 

Nærværende afhandling er desuden af den holdning, at OECD’s opfattelse, hvorved kun en ringe ak-

tivværdi kan forbindes med en server er uholdbart. Som eksempel kan fremhæves Apple, der for 

nylig har oplyst, at de vil investere 6,3 mia. i et datacenter i Danmark bestående af servere mv. til at 

håndtere store mængder data209. Dette understreger den økonomiske værdi, der er forbundet med 

servere. 

 

Ovenstående måde at allokere indkomst, der genereres via en server, afværger, at der sker udflytning 

af skattebasen i de tilfælde, hvor et selskab udfører transaktioner fra en server, der er placeret i et 

lavskatteland. Dette fordi kun lidt (eller decideret ingen) indkomst kan allokeres til et fast driftssted, 

der består af en server. Imidlertid dæmmer det ikke op for, at selskaber placerer ledelsens sæde i et 

lavskatteland og via en server genererer indkomst, der stammer fra kunder, der befinder sig uden for 

lavskattelandet.  

 

Traditionelt har ulemperne ved at placere hovedsæde i et lavskatteland eller decideret skattelyland 

været forhold så som fx lavt uddannelsesniveau og dårlig infrastruktur210. Ved at udnytte de digitale 

teknologier, kan man operere fra et lavskatteland, men samtidig undgå flere af de ulemper der er 

forbundet hermed, idet teknologierne åbner op for en større mobilitet af fx ydelser og viden. Samlet 

set resulterer den nuværende situation i en øget risiko for erodering og udflytning af skattebasen fra 

lande med en forholdsmæssigt højere effektiv skattesats211. 

 

                                                        
209http://marketnews.dk/artikel/19/7887/apple_investerer_milliarder_i_driftscenter_i_viborg.html 
210 Basu (2007, 181) 
211 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 12 ff. 
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Der synes at opstå en form for divergens mellem selve kvalifikationen af fast driftssted og allokerin-

gen af indkomst til det faste driftssted, når det styrende for kvalifikationen er et fast geografisk sted, 

mens det styrende for allokeringen er tilstedeværelsen af personale. På den måde kan der eksistere 

et fast driftssted uden, at der kan allokeres indkomst dertil. Dette til trods for, at en server kan have 

en essentiel funktion for indkomstskabelsen. 

 

Det er vores opfattelse, at der ved den eksisterende måde at allokere indkomst på i større grad mang-

ler at blive taget højde for, at der kan eksistere en indkomstskabende aktivitet (fx afsætning af varer 

og serviceydelser) et sted, hvor der hverken befinder sig en server eller personale.  

 

3.5.2.2 Indkomstallokering til software 

Ifølge OECD kan software ikke udgøre et forretningssted og dermed et fast driftssted i modelover-

enskomstens forstand. OECD har derfor ikke taget stilling til, hvorvidt der kan allokeres indkomst til 

et fast driftssted, hvis det kunne bestå af software.  

 

Som nævnt, er der i afhandlingen imidlertid observeret flere eksempler i retspraksis, hvor der er 

statueret fast driftssted for et selskab i det land, hvor selskabets software benyttes under de i sager-

ne specifikke omstændigheder212. Det synes relevant at undersøge, i hvilket omfang indkomsten i 

disse tilfælde blev allokeret til det faste driftssted, idet indkomstallokeringen er konsekvensen af at 

opnå fast driftssted. 

 

I den spanske dom213 fandt domstolen, at al indkomst fra den spanske hjemmeside skulle allokeres til 

Spanien. Den spanske domstol fandt det afgørende, at aktiviteten udført i Spanien blev understøttet 

af personalet fra selskabets spanske datterselskab214. Den spanske dom synes at anlægge en alloke-

ring, der ikke kan udledes OECD’s modeloverenskomst, kommentarerne og OECD’s rapport om allo-

kering af indkomst. Dette fordi den spanske domstol tillægger et datterselskabs personale betydning 

ved allokering af indkomst til et selskabs faste driftssted, når det faste driftssted er begrundet i den 

primære vurderingen, og forretningsstedet ingen forbindelse har med datterselskabet.     

 

                                                        
212 Der henvises til afsnit 3.4.1.1.2 for en gennemgang af hhv. Dell Products (NUF) v. Tax East; Galileo Interna-
tional Inc. v. DCIT og Amadeus Global Travel Distribution S.A. v. DCIT  
213 Der henvises til Dell Products (NUF) v. Tax East (2009) 12 ITL Rep 829 som gennemgået i afsnit 3.4.1.1.2 
214 Sprague, Gary D. (Januar 2013): ”Spanish Court Imposes tax Nexus by finding a ’virtual PE’” i sin helhed 
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I begge indiske domme215 har domstolen udtalt, at de finder det rimeligt, at kun den del af indkom-

sten, der opstår/påløber i Indien, allokeres til et fast driftssted i Indien. I de konkrete tilfælde fandt 

den indiske domstol, at kun en lille del af den indkomstskabende aktivitet fandt sted i Indien. Dom-

stolen begrundede deres synspunkt med, at computerne i Indien, hvorpå den pågældende software 

er installeret, udelukkende står for at sende forespørgsler til selskabet uden for Indien. Den indiske 

domstol fandt, at serverne placeret uden for Indien (hhv. USA og Tyskland) i langt højere grad bidrog 

til skabelsen af indkomst, idet serverne efter de indiske domstoles opfattelse varetager langt mere 

centrale funktioner, så som behandling af flyplaner, priser, ledighed, forbindelse, madpræferencer 

mv. Domstolen fandt derfor, at størstedelen af de indkomstskabende funktioner eksisterede uden for 

Indien. Den Indiske domstol begrundede desuden dets synspunkt med, at det aktiv med størst værdi, 

serveren, var placeret uden for Indien. Dertil fandt domstolen, at den forretningsmæssige risiko i sin 

helhed lå hos selskabet, der var placeret uden for Indien. Dog anerkendte den indiske domstol, at 

uden aktiviteten i Indien, ville den pågældende indkomst ikke være blevet genereret, hvorfor aktivi-

teten i Indien efter domstolens vurdering måtte tillægges en vis betydning. 

 

På baggrund af disse overvejelser kom den indiske domstol frem til, at 15 % af indkomsten fra 

bookinger foretaget i Indien skulle allokeres til Indien216. Til forskel fra OECD finder den indiske 

domstol således, at en server har en vis aktivværdi, samt at der ved allokering af indkomst skal læg-

ges vægt på, hvor den indkomstskabende digitale funktion finder sted. 

 

Ovenstående tegner et billede af, at der er en inkonsistent opfattelse i retspraksis af, hvor meget ind-

komst der kan allokeres til et fast driftssted i de tilfælde, hvor det faste driftssted er der, hvor soft-

waren udnyttes. Særligt hvor stor betydning serveren tillægges i denne sammenhæng er forskellig. 

 

3.5.3 Delkonklusion 

Under den digitale økonomi bliver indkomsten skabt under andre forudsætninger end ved konventi-

onel handel. Den teknologiske udvikling muliggør, at der i et land kan genereres en indkomst uden 

tilstedeværelsen af en fysisk butik og dertilhørende personale.  

 

Da de nuværende principper for indkomstallokering i høj grad er knyttet op på tilstedeværelsen af 

aktiver og personale, vil kun lidt (eller decideret ingen) indkomst kunne allokeres til et fast driftssted 

                                                        
215  Der henvises til Galileo International Inc. v. DCIT 19 SOT 257 og Amadeus Global Travel Distribution 
S.A. v. DCIT 113 TTJ 767 som gennemgået i afsnit 3.4.1.1.3 
216 Amadeus Global Travel Distribution S.A. v. DCIT, pr. 18 og 14; Galileo International Inc. v. DCIT, pr. 9 og 18 
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inden for den digitale økonomi. Det erindres, at kildelandsbegrebet, der er grundlæggende for fast 

driftsstedsprincippet, foreskriver, at en stat har retten til at beskatte indkomst fra kilder i sit eget 

land. Den nuværende måde at allokere indkomsten på synes derfor at ligge langt fra dette grundlæg-

gende princip og formålet med fast driftsstedsbestemmelsen. Det er derfor vores opfattelse, at der på 

grund af udviklingen inden for den digitale økonomi er behov for en nytænkning af principperne for 

allokering af indkomst til et fast driftssted, der i langt højere grad tager højde for, hvor indkomsten 

reelt skabes. 

 

3.6 Konklusion 

Den digitale økonomi har medført nye muligheder for at drive virksomhed. Den digitale økonomi har 

gjort det muligt for selskaberne at få forretningsmæssig kontakt med kunder, der geografisk er pla-

ceret langt væk fra dem selv. Hvor selskaber, der opererer over landegrænser, førhen havde brug for 

et fast driftssted til at afsætte produkter til deres udenlandske kunder, kan selskaberne nu handle 

med kunderne via de digitale teknologier over store afstande. De har derfor ikke længere brug for et 

fysisk forretningssted i det land, hvor kunderne befinder sig. 

 

Den forbedrede kommunikation med selskabets udenlandske kunder medfører i øvrigt, at det er 

nemmere for indenlandske selskaber at etablere hovedsæde i lavskattelande og samtidig afsætte 

varer i højskattelande uden af blive beskattet der217. Det er ikke et nyt fænomen, at virksomheder 

søger at minimere deres omkostninger ved at søge mod lavskattelande eller deciderede skattelylan-

de, men førhen har der været større ulemper forbundet med at operere i den type af lande herunder 

eksempelvis lavt uddannelsesniveau eller dårlig infrastruktur, hvilket har resulteret i, at kun få sel-

skaber har valgt at operere fra disse lande218.  

 

Teknologierne åbner op for en større mobilitet, og selskaber kan således operere fra et lavskatteland, 

men samtidig undgå flere af de ulemper der er forbundet hermed. Samlet set resulterer den nuvæ-

rende situation i en øget risiko for erodering og udflytning af skattebasen fra lande med en forholds-

mæssigt højere effektiv skattesats. 

 

Afhandlingen er nået frem til, at OECD’s modeloverenskomst inviterer selskaber til at minimere de-

res samlede skattebetaling fx ved at: 

 Placere ledelsens sæde for selskabet i et lavskatteland, 

                                                        
217 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 13 ff. 
218 Basu (2007, 180) 
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 Anvende automatiserede processer og kommunikation via digitale teknologier således, at fy-

sisk tilstedeværelse i kildestaten undgås, og 

 Placere aktiver, personale, kontraktuel og finansiel risiko mv. andetsteds end i kildestaten. 

 
Samlet set viser kapitel 3, at det centrale problem er, at de nuværende principper for beskatning af 

erhvervsindkomst er udviklet i en ikke-digital tidsalder219, og flere af teknologierne har været utæn-

kelige, da definitionen i sin tid blev formuleret. Gennem tiden har OECD via kommentarerne og ret-

ningslinjer forsøgt at tilpasse reglerne, men det er i afhandlingens kapitel 3 fundet, at de hidtidige 

forsøg på at formulere egnede principper ikke er tilstrækkelige. Der ses derfor et akut behov for en 

formulering af nye juridiske begreber eller etablering af andre rammer for beskatningen af den digi-

tale økonomi, da de nuværende fast driftsstedsregler ikke er tidssvarende. 

 

                                                        
219 Fast driftssted som internationalt koncept for beskatning er udviklet omkring 1870, hvor produktionsfakto-
rer på grund af det daværende teknologiske stadie var relativt immobile, jf. Skaar (1991, 67) 
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Kapitel 4: Beskatningsprincipper for den digitale økonomi 

4.1 Indledning 

Nærværende kapitel vil undersøge karakteristikken af de beskatningsprincipper, OECD i forbindelse 

med deres BEPS-projekt har fundet passende for beskatningen af den digitale økonomi. Kapitlet vil 

undersøge, hvordan de eksisterende regler for kvalifikation af og indkomstallokering til et fast drifts-

sted lever op til disse principper, og om principperne stadigvæk er egnet til at evaluere de skatte-

mæssige udfordringer, der relaterer sig til den digitale økonomi inden for OECD-samarbejdet. Kapit-

let vil danne baggrund for analysen i kapitel 5, hvor der ligeledes vil blive taget stilling til, om Otta-

wa-principperne efter vores opfattelse er tilstrækkelige til en evaluering af beskatningsprincipperne 

inden for den digitale økonomi220.  

 

4.2 Ottawa-principperne 

Ottawa-principperne er en række principper for beskatning inden for e-handel, der er  udviklet i 

1998 på en international ministerkonference om e-handel i Ottawa221. Ottawa-principperne er af 

OECD i forbindelse med BEPS-projektet stadig fundet egnet til at evaluere de skattemæssige udfor-

dringer, der relaterer sig til den digitale økonomi i dag222. OECD har ikke nærmere begrundet hvor-

for, de finder Ottawa-principperne passende. Nærværende afhandling vil derfor i det følgende un-

dersøge, hvad principperne indeholder med henblik på en vurdering af princippernes egnethed til en 

evaluering af afhandlingens problemfelt.  

 

4.2.1 Princip 1: Neutralitet 

Det første Ottawa-princip vedrører neutralitet og lyder som følger: 

 

“Taxation should seek to be neutral and equitable between forms of electronic commerce and between 

conventional and electronic forms of commerce. Business decisions should be motivated by economic 

rather than tax considerations. Taxpayers in similar situations carrying out similar transactions should 

be subject to similar levels of taxation223”. 

 

                                                        
220 Afsnit 5.3 
221 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 162 
222 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 26 
223 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 163 
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Overordnet kræver princippet om neutralitet, at der skattemæssigt skal ske en ens behandling af ens 

situationer. Reglerne skal derfor være udformet, så de variationer, der måtte eksistere inden for digi-

tal handel, beskattes ens, ligesom at digital handel og konventionel handel skal beskattes ens224. Prin-

cippet om neutralitet foreslår dermed, at skatteregler skal være neutrale i forhold til et selskabs valg 

af teknologi og i forhold til konventionel handel. Dette for at undgå at der sker en diskrimination ud 

fra et selskabs valg af metode til at udføre en given forretningsmæssig transaktion. Man må af prin-

cippet derfor kunne udlede, at målet er, at forretningsmæssige beslutninger skal være drevet af øko-

nomiske overvejelser frem for skattemæssige overvejelser225. 

 

De eksisterende regler for beskatning af erhvervsindkomst gælder for alle selskaber uanset arten af 

deres virksomhed. Reglerne gælder for selskaber, der opererer inden for konventionel handel såvel 

som selskaber, der opererer inden for den digitale økonomi. Princippet om neutralitet synes derfor 

umiddelbart at være opfyldt under de nuværende regler. 

 

På den anden side har kapitel 3 vist, hvordan selskaber, der opererer inden for den digitale økonomi 

i mange tilfælde ikke vil opfylde betingelserne for at have fast driftssted i en kildestat, når de i staten 

udfører en erhvervsmæssig aktivitet. Dette til trods for at den erhvervsmæssige aktivitet kan være 

sammenlignelig med et andet selskabs erhvervsmæssige aktivitet, hvor selskabet, der opererer inden 

for konventionel handel, vil have fast driftssted i kildestaten. 

 

Kapitel 3 har vist, at et særligt afgørende moment for, at selskabet, der opererer inden for den digita-

le økonomi, ikke vil opnå fast driftssted, er manglen på fast fysisk tilstedeværelse i kildestaten. Sel-

skabet, der opererer inden for konventionel handel, vil således skulle betale skat i kildestaten af er-

hvervsindkomst modsat det selskab, der opererer inden for den digitale økonomi. Selvom de to skat-

teydere forretningsmæssigt vil befinde sig i ens situationer, vil de være underlagt en forskellig skat-

tebyrde. Der vil efter de nuværende regler for beskatning af erhvervsindkomst opstå et incitament 

for selskaberne til at operere inden for digital handel frem for konventionel handel, hvis skatten i 

kildelandet er forholdsmæssigt højere end skatten i domicillandet. De nuværende regler kan derfor 

efter vores opfattelse ikke siges at være neutrale. 

 

                                                        
224 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 163 og Cockfield, Hellerstein, Mil-
lar & Waerzeggers (2013, 36)  
225 Cockfield, Hellerstein, Millar & Waerzeggers (2013, 35 ff.)  
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4.2.2 Princip 2: Efficiens 

Det andet Ottawa-princip vedrører efficiens og lyder som følger: 

 

“Compliance costs for taxpayers and administrative costs for the tax authorities should be minimised as 

far as possible.”226 

 

Ifølge dette princip skal skattereglerne sigte mod i videst muligt omfang at minimere skatteyderens 

omkostninger ved overholdelse af skattereglerne, samtidig med at reglerne skal indrettes, så de sø-

ger at minimere skattemyndighedernes administrationsomkostninger227. Den efficiensbetragtning, 

der ligger til grund for Ottawa-principperne, bygger således på en minimering af transaktionsom-

kostninger.  

 

Transaktionsomkostninger medfører, at der vil ske en forringelse af den værdi, der skabes i forholdet 

mellem parterne i sammenligning med den værdi, der kunne have været skabt uden transaktions-

omkostninger228. Det er således mest ønskeligt, hvis et regelsæt er udformet således, at disse mini-

meres.  

 

Transaktionsomkostninger inddeles typisk i tre typer: Søgeomkostninger, forhandlingsomkostninger 

og kontrolomkostninger229. Søgeomkostninger defineres som de omkostninger, der er forbundet med 

processen inden en aftaleindgåelse230, mens forhandlingsomkostninger defineres som de omkostnin-

ger, der opstår, når parterne forhandler sig frem til aftalens indhold231. Kontrolomkostninger define-

res som de omkostninger, der er forbundet med at følge op på en aftale eller en lov og opfyldelsen af 

denne samt sanktioneringen ved kontraktbrud232. Ottawa-principperne fokuserer primært på kon-

trolomkostninger, hvilket for selskaberne er omkostninger til at sikre overholdelse af skattelovgiv-

ning, og for skattemyndighederne omkostninger til at kontrollere, at lovgivningen rent faktisk over-

holdes. 

 

                                                        
226 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 163 
227 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 163 og Cockfield, Hellerstein, Mil-
lar & Waerzeggers (2013, 36)  
228 Eide og Stavang (2009, 133) 
229 Eide og Stavang (2009, 129) 
230 Eide og Stavang (2009, 129) 
231 Eide og Stavang (2009, 130) 
232 Eide og Stavang (2009, 130) 
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Forekomsten af kontrolomkostninger beror på en antagelse om asymmetrisk information mellem 

staten og selskaberne, da selskaberne kan være i besiddelse af information, der er skjult for staten233.  

 

Analysen i kapitel 3 har vist, at det kan være svært at slå fast, hvorvidt et foretagende har forret-

ningssted i en stat, når det opererer inden for den digitale økonomi. Især den eksisterende retsprak-

sis skaber usikkerhed i relation til, hvornår der eksisterer fysisk tilstedeværelse i relation til det pri-

mære kriterium. Retspraksis synes at fortolke fysisk tilstedeværelse meget forskelligt og i visse til-

fælde grænsende til at gå ud over hvad, der naturligt kan udledes af art. 5’s ordlyd. Det synes fast 

antaget ud fra, hvad der kan udledes fra modeloverenskomsten og kommentarerne samt retspraksis, 

at en server kan udgøre et forretningssted for et foretagende234. Vurderingen af software er noget 

mere tvetydig. Efter modeloverenskomsten og kommentarerne synes der ikke at herske tvivl om, at 

software alene ikke kan udgøre et forretningssted for et selskab. Til trods for dette er der alligevel 

observeret flere tilfælde i retspraksis, hvor software alligevel blev anset for at udgøre et forretnings-

sted. Denne usikkerhed vil alt andet lige ikke kunne siges at reducere hverken selskabernes eller 

skattemyndighedernes transaktionsomkostninger i forbindelse med kontrol og overholdelse af det 

eksisterende regelsæt. 

 

For selskaberne vil det kræve mange ressourcer ved en omkostningsplanlægning at undersøge, om 

deres forretningsmæssige konstruktion vil medføre fast driftssted i det land, hvor selskabet påtæn-

ker at udføre en forretningsmæssig aktivitet. For staten vil det kræve mange ressourcer at sikre, at 

den korrekte skat opkræves, når retsgrundlaget er uklart.  Det eksisterende regelsæt kan derfor ikke 

anses for at leve op til princippet om efficiens. 

 

4.2.3 Princip 3: Forudsigelighed og simplicitet 

Det tredje Ottawa-princip vedrører forudsigelighed og simplicitet og lyder som følger: 

 

“The tax rules should be clear and simple to understand so that taxpayers can anticipate the tax conse-

quences in advance of a transaction, including knowing when, where and how the tax is to be account-

ed.”235 

 

                                                        
233 Eide og Stavang (2009, 467) 
234 Det skal dog bemærkes, at flere lande ikke anser en server for at udgøre et fast driftssted. Der henvises til 
afsnit 3.4.1.1.1 
235 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 163 
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Princippet har til formål at sikre, at regulering af den digitale økonomi skal være forudsigelig og let at 

forstå. Ønsket er, at der skal være sikkerhed for hvor, hvornår og hvordan, en skat skal afregnes. 

Virksomheders omkostninger til compliance minimeres ved en simplificering af skattesystemet236, og 

princippet om forudsigelighed og simplicitet ligger sig derfor naturligt op af princip 2 om efficiens, 

hvor ønsket er, at transaktionsomkostninger minimeres.  

 

Som beskrevet under princip 2 viser kapitel 3, at den nuværende definition af fast driftssted ikke 

skaber forudsigelig, idet der ikke er klarhed over fortolkningen af fast driftsstedsprincippet i model-

overenskomstens art. 5 og 7 og de dertilhørende kommentarer. Simplere og mere forudsigelige reg-

ler for beskatning af internetøkonomien i relation til fast driftssted synes nødvendige for at imøde-

komme dette princip.  

 

4.2.4 Princip 4: Effektivitet og fairness 

Det fjerde Ottawa-princip vedrører effektivitet og fairness og lyder som følger: 

 

“Taxation should produce the right amount of tax at the right time. The potential for tax evasion and 

avoidance should be minimized while keeping counteracting measures proportionate to the risks in-

volved.”237 

 

I begrebet effektivitet ligger, at skattereglerne skal udformes på en måde, der sikrer, at den rigtige 

skattebyrde betales på det rigtige tidspunkt238. Hvad der ligger i ”det rigtige tidspunkt” er ikke fundet 

at være nærmere beskrevet. Det er imidlertid nærværende afhandlings opfattelse, at der ligger en 

form for likviditetshensyn i begrebet ”det rigtige tidspunkt”, hvor en skat ikke opkræves, før end ind-

komsten er realiseret. Derudover kan der ”i det rigtige tidspunkt” ligge, at beskatningen ikke kunstigt 

kan udskydes til en senere periode.  

 

I begrebet fairness ligger et krav om, at skatteregler skal udformes, så der sker en fair fordeling af 

skattebasen imellem staterne239. I begrebet ligger desuden et krav om, at alle selskaber skal betale en 

rimelig andel af den samlede skattebyrde240.  

 

                                                        
236 OECD (1998): ”Electronic commerce: Taxation and framework conditions”, s. 4 
237 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 163 
238 OECD (1998): ”Electronic commerce: Taxation and framework conditions”, s. 228 
239 OECD (1998): ”Electronic commerce: Taxation and framework conditions”, s. 3 
240 OECD (Maj 2014): ”Meeting of the OECD council at ministerial level – Strategic orientations of the secretary-
general”, s. 11 
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Som beskrevet i kapitel 3 har udviklingen inden for digital økonomi øget selskabers mobilitet og be-

grænset deres behov for fysisk tilstedeværelse. Kapitel 3 har desuden vist, hvordan selskaber, der 

opererer inden for den digitale økonomi, i mange tilfælde ikke vil opnå fast driftssted i et kildeland 

pga. den manglende eksistens af et fast forretningssted, eller fordi virksomhedsudøvelsen ikke vil 

blive anset for at overstige barren for forberedende og hjælpende karakter. Dette medfører en mu-

lighed for de selskaber, der opererer inden for den digitale økonomi, for at placere dets hovedsæde i 

et lavskatteland og samtidig handle med kunder placeret i højskattelande uden, at der opkræves en 

skat i højskattelandet. Foretagendets erhvervsindkomst fra kildelandet medregnes ikke ved opgørel-

sen af indkomsten i domicillandet241 pga. den begrænsede mulighed for at statuere fast driftssted. Et 

selskab, der opererer inden for den digitale økonomi, vil således (på lovlig vis) kunne minimere den 

samlede skattebetaling på en måde, som et selskab, der opererer inden for konventionel handel, ikke 

har mulighed for. Effekten er en konkurrenceforvridning, der de facto favoriserer foretagender, der 

opererer inden for den digitale økonomi. 

 

I de tilfælde, hvor der faktisk eksisterer et fast driftssted fx pga. en servers placering i et kildeland, vil 

kun en lille del af et selskabs indkomst skulle allokeres til det faste driftssted, fordi OECD er af den 

opfattelse, at en server kun påtager sig begrænset risiko242. OECD’s retningslinjer for allokering af 

indkomst fordrer dermed hverken fairness eller formålet med fast driftsstedsbestemmelsen243. 

 

Ovenstående viser, at de nuværende regler for beskatning af erhvervsindkomst medfører, at der 

hverken sker en fair fordeling af skattebasen mellem staterne, eller en fair fordeling af skattebyrden 

mellem selskaberne. Princip 4 kan derfor ikke anses for at være imødekommet under de nuværende 

regler. 

 

4.2.5 Princip 5: Fleksibilitet 

Det femte og sidste Ottawa-princip vedrører fleksibilitet og lyder som følger: 

 

“The systems for taxation should be flexible and dynamic to ensure that they keep pace with technologi-

cal and commercial developments.”244 

 

                                                        
241 Det sidstnævnte problem forekommer i forbindelse med bestemte skatteplanlæsningsmodeller. OECD har 
udtrykkeligt slået fast, at den med BEPS-projektet ønsker at adressere sådanne forhold. Se hertil OECD (2014): 
”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 102 
242 OECD (Juli 2010): ”2010 report on the attribution of profits to a permanent establishment”, pkt. 66 
243 Der henvises til afsnit 3.5.4 for en beskrivelse heraf 
244 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 163 



 Side 62 

I princippet om fleksibilitet ligger der et krav om, at skatteregler skal være udformet, så de tager høj-

de for den teknologiske og kommercielle udvikling. Reglerne skal således være dynamiske og fleksib-

le for at sikre, at den teknologiske udvikling ikke skævvrider eller underminerer reglernes formål245. 

Denne bestemmelse har således til formål at sikre en langtidsvirkning af de øvrige principper. 

 

Analysen i kapitel 3 viser, at de nuværende fast driftsstedsregler er ude af trit med den teknologiske 

udvikling. Den nuværende definition af fast driftssted rummer ikke en tilstrækkelig fleksibilitet til at 

rumme den digitale økonomi i adskillige tilfælde, hvilket fx medfører en risiko for, at der sker en an-

derledes beskatning af et selskab, der vælger at afsætte sine varer via en digital butik sammenlignet 

med et selskab, der afsætter sine varer via en almindelig butik. Princippet om fleksibilitet kan derfor 

ikke anses for at være imødekommet.  

 

4.2.6 Vurdering af princippernes egnethed  

Som tidligere nævnt, er Ottawa-principperne af OECD i forbindelse med BEPS-projektet fundet egne-

de til at evaluere de skattemæssige udfordringer, der relaterer sig til den digitale økonomi246. Denne 

holdning tilsluttes i nærværende afhandling, da principperne bygger på universelle økonomiske 

principper. Litteraturen247 synes tillige at støtte op om sådanne principper for beskatning inden for 

den digitale økonomi. 

 

4.3 Konklusion 

Kapitlet viser, at den nuværende definition af fast driftssted ikke lever op til samtlige af Ottawa-

principperne, hvorfor de nuværende regler for beskatning af erhvervsindkomst ikke kan anses for at 

være tilfredsstillende.  Det synes derfor interessant at undersøge, om der kan indføres ny lovgivning, 

der i højere grad lever op til Ottawa-principperne.  

 

 
 

                                                        
245 OECD (1998): ”Electronic commerce: Taxation and framework conditions”, s. 4 
246 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 26 
247 Der henvises til Westberg (2002, 53 ff.), Skaar (1991, 19 ff.) og Cockfield, Hellerstein, Millar & Waerzeggers 
(2013, 35 ff.) 
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Kapitel 5: Løsningsforslag 

5.1 Indledning 

De foregående kapitler viser, at der eksisterer et behov for internationale regler, der er tilstrækkeligt 

dynamiske og fleksible til at imødekomme det nuværende teknologiske niveau og den fremtidige 

udvikling inden for digital handel for at sikre, at den teknologiske udvikling ikke skævvrider eller 

underminerer reglernes formål. 

 

Afhandlingen har indtil nu vist, hvordan selskaber inden for den digitale økonomi i mange tilfælde 

ikke vil opnå fast driftssted i de lande, hvor de genererer indkomst. Årsagen er primært, at de tekno-

logiske muligheder har medført, at disse selskaber ofte vil have ingen eller kun meget lidt fysisk til-

stedeværelse i det pågældende land. Samtidig bevirker de nuværende allokeringsregler, at ingen 

eller kun meget lidt indkomst kan allokeres til det faste driftssted i de få tilfælde, hvor selskabets 

aktivitet og indretning i det pågældende land er tilstrækkeligt til kvalifikationen af et fast driftssted. 

Konsekvensen er, at størstedelen af den indkomst, der genereres i kildelandet, ikke vil blive beskattet 

i kildelandet, men tilfalde domcillandet. Dette stemmer ikke overens med kildelandsprincippet, der 

er grundlæggende for fast driftsstedsreglerne. Efter dette princip anses en stat for at have den suve-

ræne ret til at beskatte indkomst, der er oppebåret inden for statens territorium248. 

 

På et møde i St. Petersborg d. 5.-6. september 2013 udtalte G20 landene, at de ønsker at sikre, at ”all 

taxpayers pay their fair share of taxes (…). Tax avoidance, harmful practices and aggressive tax plan-

ning have to be tackled. (…) Profits should be taxed where economic activities deriving the profits are 

performed and where the value is created249”.  

 

Kapitel 5 vil undersøge mulighederne for at adressere ovenstående udfordringer ved at introducere 

nye regler for beskatning af erhvervsindkomst og konsekvensen heraf. I de tilfælde, hvor et løsnings-

forslag findes hensigtsmæssigt til at adressere de nuværende problemer, vil det vurderes, i hvilken 

grad løsningsforslaget imødekommer Ottawa-principperne. Dernæst vil det løsningsforslag, som 

afhandlingen vurderer mest hensigtsmæssig, blive analyseret ud fra spilteori. 

  

                                                        
248 Afsnit 3.2 
249 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 25 
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5.2 Løsningsforslag  

Den 16. september 2014 kom OECD med deres første anbefalinger vedrørende 7 af de 15 handlinger, 

herunder deres første anbefalinger til Action Plan 1, ”Address the tax challenges of the digital eco-

nomy”. Anbefalingerne lyder på: 

 

1. En modifikation af undtagelserne til fast driftssted  

2. En ny fast driftsstedsdefinition baseret på signifikant digital tilstedeværelse 

3. Erstatning af fast driftsstedsdefinition med beskatning baseret på signifikant tilstedeværelse 

4. Kildeskat på digitale transaktioner 

5. Beskatning baseret på dataforbrug 

 

De fem forslag vil blive forklaret og analyseret i det følgende.  Under hvert løsningsforslag vil selve 

forslagets indhold blive klarlagt som det første. Dernæst vil det blive undersøgt, om forslaget er i 

stand til at adressere de problemstillinger, der er identificeret i kapitel 3. Finder afhandlingen, at 

dette ikke er tilfældet, vil forslaget ikke blive behandlet nærmere. Omvendt hvis afhandlingen finder, 

at forslaget er i stand til at adressere problemstillingerne identificeret i kapitel 3, vil afhandlingen 

undersøge, om forslaget lever op til Ottawa-principperne.  

 

5.2.1 Løsningsforslag 1: Modifikation af undtagelserne til fast driftssted  

5.2.1.1 Beskrivelse og vurdering 

OECD foreslår at indføre: “Modifications to the exemptions from PE Status”250. 

 

En modifikation af stk. 4 har til formål at sænke barren for, hvornår et foretagendes virksomheds-

udøvelse er tilstrækkelig til at statuere fast driftssted. Baggrunden for ændringsforslagene er, at akti-

viteter, der tidligere blev anset for at være af forberedende og hjælpende karakter, i takt med digita-

liseringen er blevet vigtige komponenter i virksomheders forretning som beskrevet i kapitel 3.  

 

OECD’s forslag vedrørende en modifikation af undtagelserne til fast driftssted i art. 5, stk. 4 varierer 

fra helt at fjerne stk. 4 til at foretage en række mindre justeringer251. Variationerne går på at: 

 

                                                        
250 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 145 
251 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 145 og OECD (2014): ”Public dis-
cussion draft – BEPS action 7: Preventing the artificial avoidance of the PE status”, s. 15  
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1. Fjerne stk. 4 

2. Fjerne stk. 4, litra a-d 

3. Fjerne ordet ”udlevering” i litra a og b, 

4. Indføre en anti-fragmenteringsregel 

 

5.2.1.1.1 Alternativ 1: Fjerne stk. 4 

Ved helt at fjerne stk. 4 opnås den største effekt, da al virksomhedsudøvelse gennem et fast forret-

ningssted vil blive anset for at medføre fast driftssted i kildestaten, såfremt det sker igennem et fast 

forretningssted.  

 

På den ene side vil alternativ 1 være hensigtsmæssig, fordi vigtige digitale dele af et selskabs forret-

ningsmæssige aktivitet ikke vil falde under barren for virksomhedsudøvelse, da barren simpelthen 

ophæves. Indkomst fra en server vil derfor blive beskattet der, hvor serveren er placeret.  

 

På den anden side, kan en sådan ændring synes noget uhensigtsmæssigt, da et selskab, der kun udfø-

rer aktivitet i kildestaten, der i meget lille grad bidrager til indkomstskabelsen, vil få fast driftssted i 

kildelandet. En del af denne uhensigtsmæssighed bliver imidlertid løst ved den efterfølgende ind-

komstallokering. Er aktiviteten af meget ringe betydning for indkomstskabelsen, må det forventes at 

allokeringsprincipperne vil bevirke, at der ikke nødvendigvis allokeres indkomst til dette faste drifts-

sted pga. aktivitetens karakter. Ud fra dette synspunkt synes forslaget alligevel at have en vis beretti-

gelse. 

 

5.2.1.1.2 Alternativ 2: Fjerne litra a-d 

Ved kun at fjerne litra a-d undgår man en række af de per se regler, der automatisk udelukker aktivi-

teter fra at statuere fast driftssted. Dog skal der fortsat foretages en vurdering af, om et foretagende 

er af forberedende og hjælpende karakter, idet man under alternativ 2 bevarer litra e-f. Derfor vil der 

fortsat eksistere et problem i relation til fast driftsstedsvurderingen, hvor centrale forretningsmæs-

sige aktiviteter inden for den digitale økonomi ikke er tilstrækkelige til at statuere fast driftssted. 

Alternativ 2 er efter vores opfattelse ikke en tilfredsstillende løsning. 

 

5.2.1.1.3 Alternativ 3: Fjerne ordet ”udlevering” i litra a og b 

Alternativ 3 lyder på at fjerne ordet ”udlevering”. Det vil betyde, at selskaber, der handler med fysi-

ske goder over internettet, hvor kun selve udleveringen af varen sker i kildelandet, vil falde uden for 
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undtagelsesbestemmelsen i stk. 4 og dermed statuere fast driftssted, såfremt de øvrige betingelser er 

opfyldt.  

 

Efter vores opfattelse vil alternativ 3 ikke i sig selv være en løsning, der kan anses for at være til-

strækkelig, idet undtagelsen om aktiviteter af forberedende og hjælpende karakter stadig eksisterer 

ligesom under alternativ 2.  

 

5.2.1.1.4 Alternativ 4: Anti-fragmenteringsregel 

OECD foreslår desuden at indføre en anti-fragmenteringsregel, der skal imødegå, at koncerner frag-

menterer en sammenhængende forretning imellem forskellige foretagender og på den måde undgår 

fast driftssted. Ved at fragmentere et selskab vil de enkelte fragmenter af foretagendet ikke i sig selv 

opfylde virksomhedsudøvelseskravet. Derfor foreslår OECD at lave en tilføjelse til art. 5, stk. 4, der 

lyder på, at foretagender, der udfører komplementære aktiviteter i samme land, skal vurderes sam-

let. Ordlyden er som følger: 

 

“Paragraph 4 shall not apply to a fixed place of business that is used or maintained by an 

enterprise if the same enterprise or an associated enterprise carries on business activities at 

the same place or at another place in the same Contracting State and 

 

a) that place or other place constitutes a permanent establishment for the enterprise 

or the associated enterprise under the provisions of this Article, or 

b) the overall activity resulting from the combination of the activities carried on by 

the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or associated enter-

prises at the two places, is not of a preparatory or auxiliary character, provided that 

the business activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the 

same enterprise or associated enterprises at the two places, constitute complemen-

tary functions that are part of a cohesive business operation.”252 

 

                                                        
252 OECD (2014): ”Public discussion draft – BEPS action 7: Preventing the artificial avoidance of the PE status”, 
s. 20, forslag J 
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Aktiviteter, der er udført af flere associerede virksomheder på samme sted eller af den samme virk-

somhed eller associerede virksomheder på forskellige steder, vil således kunne blive omfattet af anti-

fragmenteringsreglen, hvis den udførte virksomhed er sammenhængende253.  

 

Alternativ 4 kan anses for at være en ophøjelse af pkt. 27.1 i kommentarerne til art. 5, der fastslår, at 

et foretagende ikke kan opsplitte en sammenhængende virksomhed i mindre dele og på den måde 

undgå fast driftssted.  

 

Det er vores opfattelse, at en anti-fragmenteringsregel under alle omstændigheder er fornuftig både i 

relation til digital handel, men også i relation til konventionel handel. Som alternativ 2 og alternativ 3 

vil alternativ 4 dog ikke i tilstrækkelig grad adressere de tilfælde, hvor en erhvervsaktivitet inden for 

den digitale økonomi med afgørende betydning for indkomstskabelsen ikke opfylder baren for virk-

somhedsudøvelsen. Det skyldes, at problemet i sin natur eksisterer til trods for, at selskabet ikke 

kunstigt har fragmenteret selskabet ud i små enkeltdele. Løsningsforslaget anses derfor ikke i sig selv 

at være tilfredsstillende.  

 

5.2.1.1.5 Samlet vurdering af løsningsforslag 1 

Nærværende afhandling finder, at en kombination af alternativ 1 og alternativ 4 vil udgøre det mest 

tilfredsstillende alternativ under løsningsforslag 1. En sådan løsning vil medføre, at vigtige digitale 

dele af et selskabs forretningsmæssige aktivitet udgør virksomhedsudøvelse i art. 5’s forstand uden 

fragmenteringsmuligheder. 

 

Ud fra en vurdering af problemfeltets helhed kan løsningsforslag 1 ikke anses for at være tilstrække-

lig, da det kun løser de problemer, der relaterer sig til virksomhedsudøvelsen. Kapitel 3 viste, hvor-

dan der ligeledes er problemer relateret til betingelsen om fast forretningssted, hvor selskaberne 

inden for den digitale økonomi på grund af de veludviklede teknologier kan handle med kunder i et 

land uden at have en fysisk tilstedeværelse i landet.  

 

Derudover er der i kapitel 3 identificeret, at der kun kan allokeres lidt – og i visse tilfælde ingen – 

indkomst til et fast driftssted. Løsningsforslag 1 løser imidlertid ikke den manglende indkomstallo-

kering til et fast driftssted, og vil i praksis næppe have en effekt. For at løsningsforslaget får effekt, er 

det nødvendigt at ændre allokeringsprincipperne. Det er vores holdning, at der er behov for en æn-

                                                        
253 OECD (2014): ”Public discussion draft – BEPS action 7: Preventing the artificial avoidance of the PE status”, 
s. 19-20, forslag I 
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dring af OECD’s opfattelse af, hvilke risici en server påtager sig og dens aktivværdi, for at mere ind-

komst kan allokeres til en server254.  Effekten af at ændre allokeringsprincipperne er, at mere ind-

komst vil blive allokeret til fast driftssted i relation til servere.   

 

Det er dog ikke problemfrit at lægge afgørende vægt på en servers placering i beskatningsøjemed. 

Det skyldes, at en servers naturlige mobilitet kombineret med dens evne til at kommunikere over 

store afstande gør, at en server kan placeres taktisk og dermed anvendes i skatteplanlægningsøje-

med. Selskabet kan dermed placere sin server i et lavskatteland og derved minimere den samlede 

skattebetaling.  

 

Samlet set anser afhandlingen derfor ikke løsningsforslag 1 for at være tilstrækkelig til at løse de 

udfordringer, den digitale økonomi skaber for fast driftsstedsreglerne. 

 

Da løsningsforslaget ikke anses for at løse de udfordringer, der er identificeret i kapitel 3, vil forsla-

get ikke blive behandlet nærmere. 

 

5.2.2 Løsningsforslag 2: En ny fast driftsstedsdefinition baseret på signifikant digital 

tilstedeværelse 

5.2.2.1 Beskrivelse og vurdering 

OECD’s andet forslag lyder på at indføre ”a new nexus based on significant digital presence”255. Forsla-

get går således specifikt efter at beskatte subjekter inden for digital handel. Formålet med løsnings-

forslaget er, at enheder med signifikant digital tilstedeværelse i en stat skal beskattes i denne256. For-

slaget skal ses som et supplement til den eksisterende definition af fast driftssted257. Ifølge OECD skal 

et selskab anses for at have signifikant digital tilstedeværelse, når det fastholder fuldt dematerialise-

rede digitale aktiviteter i en stat258. Hvad der skal forstås ved ”fuldt dematerialiserede digitale akti-

ver” er endnu ikke fuldt ud fastlagt, mens OECD er kommet med et forslag til, hvordan begrebet skal 

forstås. 

 

                                                        
254 Der henvises til Apple-eksemplet som omtalt i afsnit 3.4.1.3 og 3.5.2.1 
255 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 145 
256 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 25 
257 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 143 
258 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 144 
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I OECD-rapporten foreslås det, at et selskab har fuldt dematerialiserede digitale aktiviteter i et land, 

når en bestemt tærskel er nået259. Ind til videre foreslår rapporten at bestemme denne tærskel ud fra 

otte punkter: 

 

1. The core business of the enterprise relies completely or in a considerable part on digital goods 

or digital services. 

2. No physical elements or activities are involved in the actual creation of the goods or of the 

services and their delivery other than the existence, use, or maintenance of servers and web-

sites or other IT tools and the collection, processing, and commercialisation of location-

relevant data. 

3. Contracts are generally concluded remotely via the Internet or by telephone. 

4. Payments are made solely through credit cards or other means of electronic payments using 

online forms or platforms linked or integrated to the relative websites. 

5. Websites are the only means used to enter into a relationship with the enterprise; no physi-

cal stores or agencies exist for the performance of the core activities other than offices lo-

cated in the parent company or operating company countries. 

6. All or the vast majority of profits are attributable to the provision of digital goods or ser-

vices. 

7. The legal or tax residence and the physical location of the vendor are disregarded by the 

customer and do not influence its choices. 

8. The actual use of the digital good or the performance of the digital service do not require 

physical presence or the involvement of a physical product other than the use of a comput-

er, mobile devices or other IT tools.260 

 
Af punkternes ordlyd kan det udledes, at et foretagende overstiger tærsklen for at have fuldt demate-

rialiserede aktiver, når: 

 Foretagendets kernevirksomhed helt eller overvejende består af digitale produkter eller 

services, der kan udføres uden fysisk tilstedeværelse, 

 skabelsen af det pågældende gode ikke involverer fysiske elementer eller aktiviteter andet 

end serveraktivitet, 

 kontrakter indgås og betales generelt på afstand via digital teknologi, 

 foretagendet ikke har fysiske butikker til at udføre dets kernevirksomhed,  

                                                        
259 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 144 
260 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 144, boks 8.1. Afhandlingens 
fremhævninger. 
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 størstedelen af foretagendets profit allokeres til digitale goder eller services, og 

 kundernes og selskabets placering er uden betydning for indgåelse af aftale om levering af 

digitale produkter eller services. 

 

Forslaget lyder endvidere på, at selskaber, der har baseret deres virksomhed på fuldt dematerialise-

rede aktiver, anses for at have signifikant digital tilstedeværelse, når: 

 “A significant number of contracts for the provision of fully dematerialized digital goods or 

services are remotely signed between the enterprise and a customer that is resident for tax 

purposes in the country. 

 Digital goods or services of the enterprise are widely used or consumed in the country. 

 Substantial payments are made from clients in the country to the enterprise in connection 

with contractual obligations arising from the provision of digital goods or services as part of the 

enterprise’s core business. 

 An existing branch of the enterprise in the country offers secondary functions such as market-

ing and consulting functions targeted at clients resident in the country that are strongly relat-

ed to the core business of the enterprise.”261 

 

Selskaber, der opfylder disse tærskler, skal ifølge forslaget anses for at have en væsentlig og vedva-

rende forretningsmæssig aktivitet i det pågældende land og dermed anses for at have fast driftssted i 

den pågældende stat.  

 

Rapporten må forventes at være et udkast, idet den ikke forklarer, om alle betingelser skal være op-

fyldt, eller i hvor høj grad de forskellige betingelser skal være opfyldt for, at der foreligger signifikant 

digital tilstedeværelse. Rapporten mangler således at tage stilling til, hvad der nærmere ligger i ud-

tryk som ”significant”, widely” og ”substantial”. 

 

Med forslaget forsøger man at ramme selskaber, som kan udføre deres kerneforretning i en stat med 

minimal fysisk tilstedeværelse262. Bestemmelsen har således til formål at sikre de stater, hvor sådan-

ne selskaber har aktiviteter, en rimelig andel af selskabets samlede skattebetaling263. Afhandlingen er 

derfor af den opfattelse, at forslaget kan løse mange af de problemer, der er forbundet med de nuvæ-

rende regler for beskatning af erhvervsindkomst.  

 

                                                        
261 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 145, boks 8.2 
262 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 144 
263 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 129 
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På den anden side finder afhandlingen, at der ved dette løsningsforslag kan opstå en risiko for, at e-

handel med fysiske goder ikke rammes af bestemmelsen, idet forslaget undtager økonomiske aktivi-

teter, der involverer fysiske elementer. Det findes uhensigtsmæssigt, da e-handel heller ikke nødven-

digvis rammes af den almindelige fast driftsstedsbestemmelse. Problemet kan dog løses ved at und-

lade punkt to i vurderingen af fuldt dematerialiserede aktiver. 

 

En anden uhensigtsmæssighed ved forslaget er, at reglerne kun rammer problematikken, der relate-

rer sig til selve kvalifikationen af fast driftssted og ikke den problematik, der relaterer sig til alloke-

ringen af indkomst til et fast driftssted. Nærværende løsningsforslag vil således i tillæg hertil kræve 

en ændring af reglerne om allokering af indkomst, idet kapitel 3 har vist, hvordan der efter de nuvæ-

rende regler kun kan allokeres meget lidt – og i visse tilfælde slet ingen – indkomst til et fast drifts-

sted inden for den digitale økonomi264.  

 

Afhandlingen er af den opfattelse, at løsningsforslaget i dets helhed ikke kan anses for at være hen-

sigtsmæssigt på dets nuværende stadie. For det første fordi rækkevidden af reglerne endnu er uvis, 

idet der ikke er klarhed over tærskelværdierne for fuldt dematerialiserede digitale aktiviteter og 

signifikant digital tilstedeværelse. For det andet omfatter forslaget mange momenter til vurdering, og 

løsningen vil derfor medføre en stor administrativ byrde for selskaber såvel som for myndigheder i 

relation til compliance og håndhævelse af reglerne. Det vil være omkostningstungt at fastlægge, hvor 

et foretagende har indgået dets kontrakter, hvordan betaling er sket osv. Desuden vil reglerne bero 

på en konkret vurdering af tærsklen fra sag til sag, hvilket vil skabe uforudsigelighed og retsusikker-

hed, fordi det for selskaberne vil være svært på forhånd at afdække, om de vil være omfattet af reg-

lerne eller ej. Løsningsforslaget er efter vores opfattelse derfor ikke tilfredsstillende. 

 

Idet løsningsforslaget ikke løser de problemer, der er identificeret i kapitel 3, vil forslaget ikke blive 

behandlet nærmere. 

 

5.2.3 Løsningsforslag 3: Erstatning af fast driftssted med beskatning baseret på signi-

fikant tilstedeværelse 

5.2.3.1 Beskrivelse og vurdering 

OECD’s tredje forslag lyder på ”replacing PE with significant presence.”265 

                                                        
264 For en nærmere gennemgang heraf henvises til afsnit 5.2.1.1.5 
265 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 146 
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OECD foreslår at erstatte den nuværende definition af fast driftssted med en signifikant tilstedeværel-

se-test. Testen skal i højere grad omfavne den værdi, som kunderelationer bidrager med266. Det fore-

slås, at signifikant tilstedeværelse-testen skal være udformet, så den omfatter:  

 

 Relationships with customers or users extending over six months, combined with some 

physical presence in the country, directly or via a dependent agent. 

 Sale of goods or services by means involving a close relationship with customers in the coun-

try, including (i) through a website in the local language, (ii) offering delivery from suppli-

ers in the jurisdiction, (iii) using banking and other facilities from suppliers in the coun-

try, or (iv) offering goods or services sourced from suppliers in the country. 

 Supplying goods or services to customers in the country resulting from or involving systematic 

data-gathering or contributions of content from persons in the country.”267 

 

Det fremgår ikke klart af løsningsforslaget, om der er tale om kumulative betingelser eller ej. Afhand-

lingen formoder, at der ikke er tale om kumulative betingelser. 

 

Det første kriterium stiller omtrent de samme betingelser som fast driftsstedsdefinitionen, idet krite-

riet kræver en grad af fysisk tilstedeværelse enten direkte eller via en afhængig agent over en vis 

varighed. Kriteriet tager ikke stilling til, om perioden skal være sammenhængende eller ej. For at 

kriteriet bliver sværere at omgå, vil det være hensigtsmæssigt at præcisere ordlyden, så der ikke 

kræves en sammenhængende periode, men hvor de seks måneder eksempelvis bliver opgjort inden 

for enhver periode af x antal år. Kravene til fast driftssted er strengere sammenlignet med den eksi-

sterende definition af fast driftssted, idet aktiviteter af forberedende og hjælpende karakter ikke 

undtages. Reglen vil derfor have et udvidet anvendelsesområde i forhold til de eksisterende regler 

for beskatning af erhvervsindkomst. 

 

Det andet kriterium er opfyldt, når et foretagende sælger varer eller services ved hjælp af metoder, 

der kræver et nært kundeforhold. Nær skal ifølge punktets ordlyd forstås som: 

 En webside i det lokale sprog, 

 Tilbud om levering af foretagendets produkt ved hjælp af udbydere i kildestaten, 

                                                        
266 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 146 
267 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 146 
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 Et foretagendes anvendelse af bankfaciliteter og andre faciliteter fra udbydere i kildesta-

ten eller 

 Et foretagendets udbud af varer eller services til kunder igennem udbydere i kildestaten. 

 

Rapporten giver ingen forklaring på, hvilke faciliteter, der falder ind under ”andre faciliteter”. Derud-

over er der ikke skabt klarhed over, i hvor stort omfang et foretagende må anvende en udbyder i kil-

destaten til at levere eller sælge produkter for denne, før foretagendet fanges af underpunkt to, tre 

eller fire, dvs. om selskabet får fast driftssted, så snart dette benytter en udbyder som beskrevet i 

underpunkt to, tre og fire, eller om der vil være en form for grænseværdi. 

 

Det tredje kriterium relaterer sig til selskaber, der udbyder varer eller services i kildestaten som 

resultat af eller som involverer systematisk dataindsamling eller anvender personer til at bidrage 

med dataindsamling. Kriteriet vil ramme virksomheder uden fysisk tilstedeværelse, men som driver 

forretning i et kildeland ved at målrette produkter til kunder ved hjælp af systematisk dataindsam-

ling. Kriteriet afklarer ikke, hvad der skal til for, at et foretagende afsætter produkter som resultat af 

eller som involverer systematisk dataindsamling, eller hvornår en tredjepart anses for at bidrage til 

denne dataindsamling. 

 

Spørgsmålet er herefter, hvad effekten er af at erstatte fast driftsstedsdefinitionen med en beskat-

ning, der er baseret på signifikant tilstedeværelse. Det første kriterium kræver, at mange af de sam-

me betingelser som under den eksisterende definition af fast driftssted er opfyldt, men tærsklen for, 

hvornår der er et fast driftssted, lader til at være lavere, idet aktiviteter af forberedende og hjælpen-

de karakter ikke undtages. Til forskel fra løsningsforslag to, der er baseret på en signifikant digital 

tilstedeværelse, vil e-handelsvirksomheder i større grad blive fanget af dette løsningsforslag af-

hængig af, hvad der ligger i ”some physical presence”. Hvis ”some” omfatter anvendelse af lagerfacilite-

ter eller lignende, vil e-handelsvirksomheder, der sælger fysiske varer eller services, i mange tilfælde 

blive omfattet af punkt et og dermed have signifikant tilstedeværelse. Som supplement hertil målret-

ter det andet punkt sig i høj grad e-handelsvirksomheder, idet et foretagende, der afsætter produkter 

i kildestaten, får signifikant tilstedeværelse, hvis dette oversætter en hjemmeside til kildestatens 

sprog eller anvender bestemte faciliteter i kildestaten; uanset om e-handelsvirksomheden afsætter 

fysiske eller immaterielle produkter. Man kan dog stadig sagtens forestille sig e-handel, hvor sproget 

ikke er lokalsprog (men eksempelvis engelsk), og hvor selskabet ikke har en lagerfacilitet i det land, 

hvor produktet afsættes; eller hvor produktet er digitalt i sin natur og derfor leveres  digitalt. Forsla-

get har derfor efter vores opfattelse stadig nogle huller, der kan indbyde til omgåelse og skatteplan-

lægning. 
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Løsningsforslaget er samlet set meget omfattende i forhold til den eksisterende definition af fast 

driftssted. Det er vores opfattelse, at de problemer der relaterer sig til det nuværende regelsæt i for-

hold til selve kvalifikationen, langt hen ad vejen vil blive løst ved dette forslag. Under de nuværende 

regler opstår et af de væsentlige problemer pga. manglende fast fysisk forretningssted. Dette vil i 

mange tilfælde afværges ved løsningsforslaget, idet forslaget generelt set lægger vægt på, hvor kun-

derelationen er frem for, om et forretningssteds tilstedeværelse er fast. Derudover undtages aktivite-

ter af forberedende og hjælpende karakter ikke, hvorfor problemerne relateret til det nuværende 

kriterium for virksomhedsudøvelse undgås. Afhandlingen har dog fundet, at forslaget lider af en 

række brister, som påpeget ovenfor. 

 

Det er desuden vores opfattelse, at løsningsforslag 3 -  ligesom løsningsforslag 2 - mangler at tage 

højde for de problemer, der relaterer sig til selve indkomstallokeringen268. Løsningsforslaget er der-

for ikke tilfredsstillende isoleret set, da den nuværende måde at allokere indkomsten på ligger langt 

fra kildelandsprincippet og formålet med fast driftsstedsbestemmelsen, som beskrevet i kapitel 3. 

Denne fremgangsmåde skævvrider således fordelingen af beskatningskompetencen. 

 

Da løsningsforslaget ikke fuldt ud kan anses for at løse de udfordringer, der er identificeret i kapitel 

3, vil forslaget ikke blive behandlet nærmere. 

 

5.2.4 Løsningsforslag 4: Kildeskat på digitale transaktioner 

5.2.4.1 Beskrivelse og vurdering 

OECD’s fjerde forslag er en ”creation of a withholding tax on digital transactions”269, som supplement 

til de eksisterende fast driftsstedsregler. 

 

OECD’s fjerde forslag går ud på at indføre en kildeskat på digitale varer eller tjenesteydelser for at 

afværge, at et selskab, der har substantiel økonomisk aktivitet i en stat, ikke beskattes i denne270. 

                                                        
268 For en nærmere gennemgang heraf henvises til afsnit 5.2.1.1.5 
269 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 146.  
270 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 146. Et sådant forslag støttes i 
litteraturen. Der henvises til Li, Jinyan (2003): International Taxation in the Age of Electronic Commerce: A 
Comparative Study” i sin helhed og Cockfield, Arthur J. (1999): “Balancing National Interests in the Taxation of 
Electronic Commerce Business Profits”, s. 198-205 
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Specifikt lyder forslaget på at indføre “a final withholding tax on certain payments made by resi-

dents of a country for digital goods or services provided by a foreign provider”271. 

 

Det foreslås, at der som supplement til de eksisterende fast driftsstedsregler pålægges en kildeskat 

på indkomst fra bestemte køb i en stat foretaget af personer, der er hjemmehørende i den pågælden-

de stat, og hvor købet foretages hos udenlandske udbydere. Forslaget lyder endvidere på, at kilde-

skatten skal opkræves af finansielle institutioner. Kildeskat vil kun blive pålagt bestemte betalinger, 

men rapporten specificerer ikke hvilke betalinger, der omfattes af bestemmelsen. Hvordan snittet 

lægges for hvilke betalinger, der omfattes, kan få betydning i forhold til, om dette skaber omgåelses-

muligheder eller ej.  

 

Spørgsmålet er, hvordan man vil identificere, hvor aftager er hjemmehørende. Umiddelbart vil det 

være oplagt at anvende IP-adresser til dette, men som beskrevet i kapitel 3 er denne løsning ikke 

problemfri, da IP-adresser er forbundet med en vis anonymitet. Det kan derfor være problematisk at 

finde frem til den faktiske aftager via en IP-adresse. Eksempelvis kan flere familiemedlemmer bruge 

den samme IP-adresse for husstanden, besøgende kan benytte IP-adressen, IP-adressen kan være 

knyttet til et bibliotek eller andre offentlige steder. Derudover er der intet til hinder for, at den en-

hed, som IP-adressen er knyttet til, permanent flyttes eller videresælges til aftagere hjemmehørende 

i andre lande272. Der kan desuden manipuleres med IP-adresser273, så det ser ud som om, at en afta-

ger opholder sig i et andet land, end det de facto er tilfældet. 

 

For at sikre identifikationen af køber kan man efter vores opfattelse med fordel indføre et krav om, at 

transaktioner kun skal kunne gennemføres fra købers side via digital signatur eller lignende. En digi-

tal signatur kan være udformet som et krypteret nøglesystem, der er unik for underskriveren274. Ved 

at indføre et sådant system vil det være muligt at identificere, hvem aftager er, og dermed hvor afta-

ger er hjemmehørende. For at sikre ægtheden af informationen om aftagers identitet via en digital 

signatur, vil det være vores anbefaling, at den digitale signatur kun skal kunne udstedes af et offent-

ligt autoriseret organ. 

 

Ved at supplere de nuværende regler for beskatning af erhvervsindkomst med den nævnte kildeskat 

på digitale transaktioner, afværges mange af de problemer, der er forbundet med de nuværende reg-

                                                        
271 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 146.  
272 Westberg (2002, 212) 
273 Der eksisterer flere guides på internettet, se fx 
http://www.thecus.com/download/howtoguide/HowtoManipulateIPAddresses.pdf 
274 Westberg (2002, 210) 

http://www.thecus.com/
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ler. Med en kildeskat på digitale transaktioner kan et selskab ikke undgå beskatning i kildestaten ved 

at benytte sig af digitale teknologier i korrespondancen og handlen med kunder i kildestaten. Det 

skyldes, at forslaget ikke centrerer sig om selskabets tilstedeværelse, men derimod om kundernes 

tilstedeværelse.  

 

Ved at knytte selskabets skattepligt direkte op på de enkelte salg til kunderne, vil forslaget som det 

eneste af de hidtil gennemgåede løsningsforslag afværge de problemer, der er relateret til selve ind-

komstallokeringen. Afhandlingen finder derfor forslaget tilfredsstillende i forhold til at løse de pro-

blemer, der er beskrevet i kapitel 3. 

 

Det er dog vores vurdering, at der potentielt vil kunne opstå en dobbeltbeskatningssituation, hvis der 

sammen med de eksisterende fast driftsstedsregler indføres en regel, hvor stedet for, hvor kunderne 

er hjemmehørende, er styrende for hvilket land, der har beskatningsretten til en given indkomst. 

Dobbeltbeskatningsproblematikken skal ikke forstås som en klassisk dobbeltbeskatningsproblema-

tik mellem et domicilland og et kildeland, men som en dobbeltbeskatningsproblematik, hvor der 

pludselig eksisterer to kildelande til den samme indkomst. Beskatningsproblematikken vil begrænse 

sig til helt særlige tilfælde, hvor de eksisterende regler medfører fast driftssted der, hvor en server 

over længere tid er placeret, og hvor selskabets kernevirksomhed består i at tilbyde serverplads til 

øvrige selskaber. Her vil indkomsten skulle beskattes i det land, hvor serveren er placeret på grund 

af eksistensen af et fast driftssted efter de nuværende regler. Selskabets kunder (de øvrige selskaber) 

kan imidlertid være hjemmehørende i et andet land end der, hvor serveren er placeret. Efter et regel-

sæt som det foreslåede, vil indkomsten skulle beskattes i det land, hvor kunderne er hjemmehøren-

de. Hvert regelsæt vil således pege på et kildeland, der ikke nødvendigvis er det samme. 

 

For at undgå en dobbeltbeskatningssituation som den ovenfor anførte er det vores anbefaling, at de 

nuværende regler gøres subsidiære i forhold til reglerne vedrørende kildeskat på digitale transaktio-

ner. Herved sikres det, at begge regelsæt ikke finder anvendelse på samme indkomst på samme tid. 

 

OECD foreslår desuden at pålægge en kildeskat på digitale transaktioner i kombination med ét af de 

andre af de hidtil gennemgåede løsningsforslag275, dvs. i kombination med enten: 

 

- Modifikation af art. 5, stk. 4, 

- Supplere fast driftssted med signifikant digital tilstedeværelse eller 

                                                        
275 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 146 
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- Erstatning af fast driftssted med signifikant tilstedeværelse. 

 

OECD har ikke nærmere begrundet forslaget vedrørende en regelkombination. Afhandlingen finder 

dog, at en kombination af nærværende løsningsforslag med et af de øvrige løsningsforslag potentielt 

vil kunne øge risiko for dobbeltbeskatningssituationer, som beskrevet nedenfor. En modifikation af 

art. 5, stk. 4 vil udvide den eksisterende fast driftsstedsbestemmelses anvendelsesområde, idet man-

ge problemer i relation til kravet om virksomhedsudøvelse bortfalder. På den anden side vil proble-

merne vedrørende kravet om fast og kravet om forretningssted fortsat eksistere. Det vil derfor – til 

trods for en modifikation af art. 5, stk. 4 – stadig skulle meget til, før omstændighederne medfører, at 

indkomsten skal beskattes efter de eksisterende regler samtidig med, at indkomsten beskattes efter 

reglerne foreslået under løsning 4. Det er derfor vores vurdering af dobbeltbeskatning kun potentielt 

vil kunne opstå i få tilfælde. 

 

Efter vores opfattelse vil der ligeledes potentielt kunne opstå en dobbeltbeskatningssituation ved en 

kombination af nærværende løsningsforslag og løsningsforslag 3, der går ud på at erstatte de eksiste-

rende regler med en beskatning baseret på selskabets signifikante tilstedeværelse. Dobbeltbeskat-

ningen vil kunne opstå, idet selskabet kan have signifikant tilstedeværelse andre steder, end det land 

hvor kunden er hjemmehørende.   

 

Dobbeltbeskatningssituationerne kan illustreres som følger. Der vil i de beskrevne tilfælde kunne 

opstå to kildelande, der gør krav på den samme indkomst: 
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Dobbeltbeskatningssituationerne vil dog kunne afværges ved at gøre de regler, der vil indgå i kombi-

nation med en kildeskat på digitale transaktioner, subsidiære, således at begge regelsæt ikke kan 

finde anvendelse samtidigt på samme indkomst. Løsningsforslag 4 i sin rene form synes dog i sig selv 

at kunne løse de problemer, de eksisterende problemer er udfordret af. 

 

Afhandlingen har fundet, at der ved en kombination af nærværende løsningsforslag og løsningsfor-

slag 2, der lyder på at supplere de eksisterende fast driftsstedsregler med en beskatning baseret på 

signifikant digital tilstedeværelse, ligeledes vil opstå dobbeltbeskatning, fordi skatten vil blive op-

krævet af både finansielle institutter (løsningsforslag 4) og af skattemyndighederne (løsningsforslag 

2).  

 

Da forslaget om at indføre en kildeskat på digitale transaktioner synes at imødekomme de proble-

mer, der er identificeret i kapitel 3, skal det herefter undersøges, om forslaget lever op til Ottawa-

principperne.  

 

Figur 5.1: Illustration af dobbeltbeskatningsproblematik ved en regelkombina-
tion. Kilde: Egen tilvirkning 
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5.2.4.2 Vurdering af Ottawa-principperne 

Selskaber, der opererer inden for konventionel handel, rammes af de eksisterende regler for beskat-

ning af erhvervsindkomst. Med indførslen af en kildeskat på digitale transaktioner vil selskaber, der 

opererer inden for digital handel, blive beskattet af salg foretaget til hjemmehørende i kildelandet. 

Den foreslåede kildeskat på digitale transaktioner anses derfor for at leve bedre op til Ottawa-princip 

1 om neutralitet, idet indkomst fra salg i kildelandet vil blive beskattet i kildelandet, hvad enten sel-

skabet opererer inden for konventionel handel eller digital handel. 

 

Afhandlingen er af den opfattelse, at en regelkombination, hvor digital handel omfattes af løsnings-

forslaget, mens konventionel handel omfattes af beskatningsreglerne knyttet op på fast driftssted, vil 

medføre en række administrative udfordringer, idet omfanget af regler udvides. Afhandlingen finder 

på den anden side, at løsningsforslaget vil skabe mere forudsigelige regler sammenlignet med den 

nuværende retstilstand, da der i højere grad tages stilling til beskatningen af digital handel. Dog ska-

ber det usikkerhed, at der ikke er klarhed over, hvordan man identificerer i hvilket land, en kunde er 

hjemmehørende. Afhandlingen foreslår, at denne usikkerhed elimineres ved eksempelvis at indføre 

et krav om, at køb skal foretages med digital signatur eller lignende.  

 

På mange områder skaber en kildebeskatning som den foreslåede effektivitet og fairness, idet sel-

skabet vil skulle beskattes i den stat, hvor indkomsten realiseres. Med en kildeskat bliver det sværere 

at flytte profit fra kildestat til domicilstat og dermed sværere at minimere skattebyrden, som det er 

tilfældet under de eksisterende regler. Ved at placere ledelsens sæde i et land med favorable skatte-

aftaler eller en lav skatteprocent kan selskaberne mere eller mindre frit handle med kunder i høj-

skattelande uden at blive beskattet der. Løsningsforslaget vil derfor i højere grad skabe en fair forde-

ling af beskatningen ved at adressere den nævnte problematik. 

 

Samlet set er det nærværende afhandlings vurdering, at Ottawa-principperne i langt højere grad er 

imødekommet, hvis der indføres en kildeskat på bestemte digitale transaktioner foretaget af perso-

ner, der er hjemmehørende i den pågældende stat, og hvor købet foretages hos udenlandske udbyde-

re. 
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5.2.5 Løsningsforslag 5: Beskatning baseret på dataforbrug 

5.2.5.1 Beskrivelse og vurdering 

OECD’s femte løsningsforslag lyder på “introducing a bandwidth or bit tax”276. 

 

Nærmere bestemt nævner OECD i sin rapport, at “another potential option proposed in public com-

ments would be to tax websites’ bandwidth use”277. Hermed foreslår OECD at indføre en beskatning 

baseret dataforbrug via et selskabs hjemmeside i den pågældende stat som et supplement til de eksi-

sterende regler for beskatning af erhvervsindkomst278. For at imødekomme den administrative byr-

de, en sådan løsning vil medføre, lyder forslaget på, at beskatning kun skal ske for selskaber, der 

overstiger et vis minimumskrav til årlig dataforbrug. Forslaget lyder yderligere på, at beskatningen 

skal pålægge samme byrde som øvrig selskabsskat for at opretholde en lighed mellem digitale sel-

skaber og traditionelle selskaber. Hvad der ligger i “minimumskrav” og “samme byrde” er ikke nær-

mere beskrevet. 

 

Det generelle formål med at indføre en ”bit tax” er at sikre, at indkomst, der genereres i kildestaten, 

beskattes i kildestaten279. Forslagets konkrete formål er derfor tilsvarende at sikre større hjemmesi-

ders og dermed multinationale selskabers rimelige bidrag til den samlede skattebetaling280. 

 

En ”bit tax” anvender en brugerbetalingsmodel (user pays model), hvor selskabet opfattes som bru-

geren. Selskabet beskattes således ud fra dets forbrug af bytes. Der foreligger imidlertid ikke nød-

vendigvis sammenhæng mellem dataforbrug og en hjemmesides profit281. Til illustration kan nævnes 

to forskellige forretningsmodeller: Netflix og Facebook. 

 

Netflix driver forretning ved at tilbyde forbrugere verden over streamingstjenester, og Facebook 

lever bl.a. af indtægter fra markedsføring igennem www.facebook.com. Netflix har et meget større 

dataforbrug end Facebook på grund af, at den ydelse selskaberne hver især leverer, belaster internet-

tet forskelligt. Til illustration havde Netflix i 2014 en nettoindtjening på 0,267 mia. USD ifølge mar-

ketwatch.com282 og anvendte 32,4 % af det samlede antal bytes i USA283. Til sammenligning havde 

                                                        
276 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 146 
277 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 146 
278 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 146 
279 Cockfield, Hellerstein, Millar & Waerzeggers (2013, 480) 
280 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 103 
281 Cockfield, Hellerstein, Millar & Waerzeggers (2013, 480) 
282 http://www.marketwatch.com/investing/stock/nflx/financials 
283 Rasmussen, Knus Teddy (November 2014): ”Netflix belaster net langt mere end nogen andre”, i sin helhed 
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Facebook i 2014 en nettoindtjening på 2,93 mia. USD ifølge marketwatch.com284 og anvendte blot 

2,94 % af det samlede antal bytes i USA285. Netflix vil med indførslen af en ”bit tax” således blive be-

skattes hårdere end Facebook, selvom begge selskabers profit genereres fra digital økonomi. Eksem-

plet viser, at et digitalt selskab kan have en høj profit, selvom belastningen af internettet er lav. En 

manglende sammenhæng mellem profit og dataforbrug kan skabe en forskellig behandling af digitale 

selskaber og føre til, at selskaberne skattemæssigt får et incitament til at begrænse deres dataforbrug 

fx ved at tilbyde tjenester med lavere kvalitet eller anvendelse af teknologi, der minimerer brugen af 

data.  

 

Desuden kan der ske et forbrug af data i et givent land, selvom der ingen indkomst generes. Som ek-

sempel vil der ske et dataforbrug, hvor en potentiel kunde blot kigger på indholdet i en webshop 

uden at købe noget. Et andet eksempel kan være en hjemmeside med indhold, der gratis stilles til 

rådighed for en bruger, herunder gratis adgang til nyhedsartikler mv. 

 

OECD foreslår at løse den manglende sammenhæng mellem dataforbrug og profit ved samtidig at 

indføre et progressivt “bit tax” regime baseret på selskabets størrelse eller omsætning286. Rapporten 

oplyser ikke yderligere om, hvordan størrelse af en virksomhed skal opgøres eller hvilke overvejel-

ser, der er gjort, i relation til et progressivt ”bit tax” regime. 

 

Afhandlingen støtter op om OECD’s forslag om at indføre et progressivt ”bit tax” regime, så der ved 

udmåling af selskabets skattebetaling skabes en større tilknytning til selve profitten. 

 

Det er vores opfattelse, at rapportens forslag om kun at pålægge hjemmesider en ”bit tax” blot løser 

en lille bid af den digitale økonomis samlede udfordringer, da den digitale handel sker via en lang 

række platforme og ikke kun hjemmesider. Eksempelvis anvendes apps i stigende grad som salgska-

naler. Det er usikkert, om disse salgskanaler kan indfortolkes i begrebet hjemmeside. Der er derfor 

risiko for, at større dele af den digitale økonomi vil falde uden for forslagets anvendelsesområde, hvis 

forslaget kun omfatter hjemmesider. Afhandlingen er derfor af den opfattelse, at forslaget ikke kun 

skal finde anvendelse på hjemmesider, men mere generelt på selskabets distributionskanaler. 

 

                                                        
284 http://www.marketwatch.com/investing/stock/fb/financials 
285 Rasmussen, Knus Teddy (November 2014): ”Netflix belaster net langt mere end nogen andre”, i sin helhed 
286 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”,  s. 146 
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Forslaget indeholder en minimumstærskel, hvor selskaber, der ikke overstiger en årlig bytes-tærskel, 

ikke omfattes af forslaget287. Afhandlingen finder, at en minimumstærskel formentlig vil være beret-

tiget ud fra et administrativt synspunkt, så selskaber med meget lille aktivitet ikke omfattes. På den 

anden side kan der ved en minimumstærskel opstå en risiko for, at selskaber fragmenterer deres 

aktivitet i landet, så aktiviteten sker via mange små distributionskanaler. Indføres en minimumstær-

skel, er det vores synspunkt, at en sådan tærskel bør indføres i kombination med en anti-

fragmenteringsregel som foreslået under løsningsforslag 1. OECD har endnu ikke defineret mini-

mumstærsklen. 

 

Ved at supplere de nuværende regler for beskatning af erhvervsindkomst, der er baseret på eksisten-

sen af et fast driftssted med skat baseret på dataforbrug, der sker via et selskabs distributionskana-

ler, vil mange af de nuværende problemer afværges. Med en skat baseret på dataforbrug undgås det, 

at et selskab kan udføre en erhvervsmæssig aktivitet i et land uden at blive beskattet der. Ved at ind-

føre en minimumstærskel i relation til digital handel i stedet for begrebet ”forberedende og hjælpen-

de karakter” undgås det nuværende problem, hvor centrale aktiviteter inden for den digitale økono-

mi falder under barren for tilstrækkelig virksomhedsudøvelse. En sådan per se regel skaber samtidig 

retssikkerhed, fordi selskaber kender konsekvensen af at ligge over eller under tærsklen. 

 

Afhandlingen er af den opfattelse, at løsningsforslag 4 afværger de problemer, der er fremhævet i 

kapitel 3, der relaterer sig til selve indkomstallokeringen, idet løsningen er direkte knyttet op på da-

taforbruget og dermed de enkelte salg til kunderne. Afhandlingen finder dog, at løsningsforslaget 

mangler mere specifikt at tage stilling til hvor meget indkomst, der kan kædes sammen med selska-

bets dataforbrug i et land.  

 

Dertil finder afhandlingen, at indførelsen af en skat baseret på dataforbrug som supplement til de 

eksisterende regler for beskatning af erhvervsindkomst, potentielt vil kunne føre til dobbeltbeskat-

ningssituationer. Det gælder dog kun i de helt særlige situationer, hvor de eksisterende regler vil 

medføre, at der kan statueres fast driftssted inden for den digitale økonomi. Dobbeltbeskatningen 

kan opstå i de tilfælde, hvor selskabet har en fysisk tilstedeværelse i et land, der kvalificerer til et fast 

driftssted, og hvor de nuværende allokeringsprincipper medfører, at der skal allokeres indkomst 

dertil (evt. pga. tilstedeværelsen af personale, aktiver, risici mv.) samtidig med, at der pålægges en 

skat i det land, hvor dataforbruget sker. Der kan således potentielt eksistere to kildelande for den 

samme indkomst.  Der henvises til ovenstående gennemgang af løsningsforslag 4 for en illustration. 

                                                        
287 OECD (2014): ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, s. 147.  
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Som foreslået under løsningsforslag 4 vil de potentielle dobbeltbeskatningssituationer kunne afvær-

ges, hvis fast driftsstedsbestemmelsen gøres subsidiær, så den kun finder anvendelse, såfremt løs-

ningsforslaget ikke gør.  

 

Da løsningsforslaget anses for langt hen ad vejen, at løse de udfordringer, der er identificeret i kapitel 

3, vil forslaget blive behandlet ud fra Ottawa-principperne. 

 

5.2.5.2 Vurdering af Ottawa-principperne 

Den foreslåede kildeskat lever efter vores opfattelse op til Ottawa-princip 1 om neutralitet, idet ind-

komst fra salg i kildelandet vil blive omfattet, hvad enten selskabet opererer inden for konventionel 

handel eller digital handel. 

 

Som under løsningsforslag 4 er afhandlingen af den opfattelse, at en regelkombination, hvor digital 

handel omfattes af beskatningsreglerne vedrørende dataforbrug, mens konventionel handel omfattes 

af beskatningsreglerne knyttet op på fast driftssted, vil medføre en række administrative udfordrin-

ger i hvert fald på kort sigt. En indførsel af en sådan ny regel vil kræve en vis løbende tilpasning, ind-

til selskaber og myndigheder har et overblik over effekten af en sådan regel. På længere sigt, når reg-

lerne er blevet tilpasset, vil løsningsforslaget om en skat baseret på dataforbrug således kunne skabe 

simplicitet og forudsigelighed, fordi reglerne er en form for per se regel, som selskabet enten er om-

fattet af eller ej. 

 

Løsningsforslaget er i forhold til de eksisterende regler bedre til at rumme digital handel, fordi en 

”bit tax” rammer selskaber inden for den digitale økonomi direkte og indfører per se regler, der er 

effektive at håndhæve. Forslaget lever derfor i højere grad op til princippet om effektivitet og fair-

ness. Med løsningsforslaget bliver det sværere at flytte profit fra kildestat til domicilstat og dermed 

minimere skattebyrden, som det er tilfældet under de eksisterende regler, hvor der kun i få tilfælde 

vil kunne statueres fast driftssted inden for den digitale økonomi288.  

 
Samlet set er det nærværende afhandlings vurdering, at Ottawa-principperne i væsentligt højere 

grad imødekommes ved at indføre en beskatning baseret på dataforbrug i kombination med de eksi-

sterende regler sammenlignet med udgangssituationen. Løsningsforslaget kræver dog en vis videre-

udvikling i forhold til at skabe en tilknytning til den reelle skabelse af profitten. 

 

                                                        
288 Der henvises til afsnit 3.4.3 
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5.2.6 Løsningsforslag 6: Formelallokering 

5.2.6.1 Beskrivelse og vurdering 

De af OECD foreslåede løsninger omfatter ikke formelallokering. Formelallokering er blevet diskute-

ret internationalt i årtier289 og findes i USA, Canada, Schweiz og Tyskland290. Afhandlingen finder det 

derfor interessant at undersøge, hvorvidt formelallokering kan afværge de problemer, som de eksi-

sterende regler for beskatning af erhvervsindkomst udfordres af. 

 

Formelallokering er en metode til fordeling af beskatningsretten til den indkomst, der genereres af et 

multinationalt selskab eller en multinational koncern291 blandt de lande, hvor selskabet eller koncer-

nen har en form for tilstedeværelse292. 

 

Formelallokering består af tre essentielle komponenter:  

1. Bestemmelse af den skattepligtige globale enhed, dvs. fx hvilke kontorer det enkelte selskab 

udgør globalt set og/eller hvilke datterselskaber og filialer, der indgår i den pågældende kon-

cern. 

2. Bestemmelse af den skattepligtige enheds globale profit. 

3. Bestemmelse af den anvendte formel og dens variable293. 

 

Den egentlige effekt af formelallokering afhænger af den anvendte formels parametre. Typisk består 

allokeringsformlen af følgende tre komponenter: Arbejdskraft, anlægsaktiver og salg.  På baggrund af 

disse tre komponenter bliver det med andre ord muligt at fordele en enheds profit imellem de stater, 

hvor enheden har dets økonomiske realiteter294. Formålet med at anvende en forudbestemt mekani-

stisk formel er, at det skaber forudsigelighed for skatteyder og skattemyndigheder295. 

                                                        
289 Cockfield, Arthur J.  (2004): “Formulary Taxation Versus the Arm’s Length Principle: The Battle Among 
Doubting Thomases, Purists, and Pragmatists”, s. 116 
290 KPMG (Februar 2012): ”The KPMG Guide to CCCTB”, s. 11, og Sunley, Emil M. (2002): ”The pros and cons of 
formulary approtionment”, s. 36 
291 Formelallokering kan benyttes ved beskatning af multinationale selskaber og/eller multinationale koncer-
ner. I nærværende afhandling vil formelallokering undersøges ud fra en beskatning af multinationale selskaber. 
292 Clausing, Kimberly A. og Avi-Yonah, Reuven S. (2007): ”Reforming Corporate Taxation in a Global Econo-
my:A Proposal to Adopt Formulary Apportionment”, s. 12 
293 OECD (2010): ”Review of comparability and of profit methods: Revision of chapters I-III og the transfer 
pricing guideliness”, s. 7; Cockfield, Hellerstein, Millar & Waerzeggers (2013, 50 ff. og 477); Cockfield, Arthur J.  
(2004): “Formulary Taxation Versus the Arm’s Length Principle: The Battle Among Doubting Thomases, Pur-
ists, and Pragmatists”, s. 116; COM(2011) 121/4: “European Commission, proposal for a Council Directive on a 
Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)” 
294 Ibid 
295 OECD (2010): ”Review of comparability and of profit methods: Revision of chapters I-III og the transfer 
pricing guideliness”, s. 8 
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Udover at blive anvendt nationalt i USA, Canada, Schweiz og Tyskland er formelallokering  blevet 

overvejet i EU-regi. Kommissionen har tidligere fremsat et lovforslag (Common Consolidated Corpo-

rate Tax Base, herefter CCCTB), der omfatter formelallokering296. Direktivforslaget giver multinatio-

nale selskaber/koncerner med aktiviteter i flere EU-lande mulighed for at vælge at lade sig beskatte 

efter ét fælles EU-regelsæt med en skatteprocent fastsat af den enkelte medlemsstat. Følgende formel 

skal finde anvendelse ved allokering af indkomst til den enkelte medlemsstat297: 

 

 

 

Kommissionens forslag om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag er endnu ikke vedtaget og 

har levet en stille tilværelse de sidste par år, men er af fremtrædende politikere begyndt at komme 

på tale igen298. Det lader til, at der i den senere tid blæser mildere vinde over et forslag ligesom 

CCCTB som løsning på at imødegå skatteomgåelse og skatteunddragelse299.  

 

Formelallokering vil imødekomme en række af de problemer, der relaterer sig til de nuværende reg-

ler for beskatning af erhvervsindkomst. Et selskab vil under formelallokering ikke have mulighed for 

at drive virksomhed i et højskatteland via digitale midler uden at blive beskattet der, når allokerings-

formlen afhænger af salg. Det nuværende hul i reglerne, hvor et selskab kan placere ledelsens virke-

lige sæde i et lavskatteland samtidig med, at selskabet udfører erhvervsmæssig aktivitet i et højskat-

teland via eksempelvis en hjemmeside uden at blive beskattet i højskattelandet, elimineres således til 

en vis grad. Samtidig bliver mobile aktiver såsom immaterielle aktiver og kapital umiddelbart uden 

betydning ved opgørelsen af skattebasen i modsætning til allokering af indkomst baseret på transfer 

pricing principperne. 

 

                                                        
296 Den 16. marts 2011 fremlagde Kommissionen et direktivforslag om en fælles konsolideret selskabsskatte-
base: COM(2011) 121/4: “European Commission, proposal for a Council Directive on a Common Consolidated 
Corporate Tax Base (CCCTB)” 
297 COM(2011) 121/4: “European Commission, proposal for a Council Directive on a Common Consolidated 
Corporate Tax Base (CCCTB)”, art. 86 
298 Juncker, Jean-Claude (2014): ”A New Start for Europe: My Agenda for Jobs, Growth, Fairness and Democratic 
Change”, s. 7 og 19; Vestager, Margrethe og Moscovici, Pierre (Januar 2015): ”This is the year for Europe to put 
its tax house in order” i sin helhed 
299 EU’s formand, Jean-Claude Juncker, udtaler blandt andet i sin kandidaturtale, at han vil arbejde for CCCTB, jf.  
Juncker, Jean-Claude (2014): ”A New Start for Europe: My Agenda for Jobs, Growth, Fairness and Democratic 
Change”,  s. 7 og 19 
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Når allokeringsformlen også afhænger af ansatte og anlægsaktiver vil det dog stadig i en vis ud-

strækning være muligt for selskaber, der opererer inden for den digitale økonomi, at undgå at blive 

beskattet af den totale indkomst, der måtte genereres i de højskattelande, hvor selskabets kunder 

befinder sig; dette ved at placere ansatte og anlægsaktiver (fx selskabets server) i et lavskatteland300.  

Formelallokering, som EU-Kommissionen foreslår med CCCTB, er derfor ikke nødvendigvis en hen-

sigtsmæssig løsning, fordi skattesats og skattebase ikke er fuldt harmoniseret301. En allokering efter 

CCCTB kan potentielt føre til en kapitalflugt fra højskattelande til lavskattelande for at minimere 

skattebetalingen302. Da skattesats og skattebase ligeledes ikke er harmoniseret internationalt vil lig-

nende skattearbitragesituationer kunne opstå ved at indføre formelallokering internationalt. 

 

Formelallokering kan således siges langt hen ad vejen at løse de problemer, der knytter sig til ”base 

erosion”, men det er noget mere tvivlsomt, hvorvidt problemerne relateret til ”profit shifting” bliver 

løst, når den anvendte formel er knyttet op på andre parametre end salg som fx CCCTB er foreslået. 

 

Det er imidlertid i litteraturen blevet foreslået at indføre formelallokering, der kun baserer sig på 

salg303. Fordelen ved en salgsbaseret formel er, at køber er mindre mobil end aktiver og arbejds-

kraft304, og det er derfor svært for et selskab kunstigt at arrangere sig ud af en skattebetaling i det 

land, hvor indkomsten er opstået, som det er omtalt ovenfor. Formelallokering baseret udelukkende 

på salg minder efter vores opfattelse meget om en kildeskat på digitale transaktioner, idet en sådan 

kildeskat netop beskatter et selskabs salg af digitale produkter til en stat. 

 

En anden udfordring ved en formelallokering som CCCTB er, at stater får et incitament til skattekon-

kurrence ved at sænke selskabsskatten for at tiltrække anlægsaktiver og dermed øge skattebasen. På 

den anden side vil en sænkning af selskabsskatten begrænse det samlede skatteprovenu, hvilket i 

princippet vil minimere de skattemæssige konsekvenser, når skatteprovenuet er mindre. 

 

                                                        
300 Altshuler, Rosanne og Grubert, Harry (December 2010): ”Formula apportionment: Is it better than the cur-
rent system and are there better alternatives?”, s. 30 
301 Bettendorf, Leon; Devereux, Michael P.; Horst, Albert van der; Loretz, Simon og Mooji, Ruud A. de (2010): 
”Corporate tax harmonization in the EU”, s. 577 
302 Bettendorf, Leon; Devereux, Michael P.; Horst, Albert van der; Loretz, Simon og Mooji, Ruud A. de (2010): 
”Corporate tax harmonization in the EU”, s. 577 
303 Cockfield, Arthur J.  (2004): “Formulary Taxation Versus the Arm’s Length Principle: The Battle Among 
Doubting Thomases, Purists, and Pragmatists”, s. 117 og 122; Clausing, Kimberly A. og Avi-Yonah, Reuven S. 
(2007): ”Reforming Corporate Taxation in a Global Economy:A Proposal to Adopt Formulary Apportionment”, 
s. 12 
304 Clausing, Kimberly A. og Avi-Yonah, Reuven S. (2007): ”Reforming Corporate Taxation in a Global Econo-
my:A Proposal to Adopt Formulary Apportionment”, s. 12 ff. 
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Endnu en udfordring ved formelallokering bliver at skabe global konsensus i henhold til regnskabs-

standarder og politisk enighed305. Både OECD og litteraturen nævner global konsensus som forkla-

ringen på, hvorfor formelallokering ikke har vundet større indpas306. En anden forklaring på hvorfor 

formelallokering ikke har vundet større indpas er, at staterne til en vis grad skal opgive en del af de-

res suverænitet til at beskatte indkomst opstået på deres territorium, når allokeringen afhænger af 

øvrige faktorer end salg307.  

 

5.2.6.2 Vurdering af Ottawa-principperne 

Indkomstallokeringen efter løsningsforslaget gælder for selskaber, der opererer inden for konventi-

onel handel såvel som selskaber, der opererer inden for den digitale økonomi. Princippet om neutra-

litet synes derfor umiddelbart at være opfyldt, da al indkomst behandles på samme måde. Dog vil 

selskaber, der opererer inden for konventionel handel, i større grad have ansatte og anlægsaktiver 

(fx en fysisk butik, varelager) i kildestaten, hvorfor en større del af den samlede indkomst vil blive 

beskattet i kildestaten frem for domicilstaten. Selvom de to skatteydere forretningsmæssigt vil be-

finde sig i ens situationer, vil de imidlertid blive underlagt en forskellig skattebyrde under formelal-

lokering. En indførelse af formelallokering inden for den digitale økonomi kan dermed ikke siges at 

lede frem til en beskatning, der er neutral. 

 

Effekten af indførelsen af en formelallokering vil således være en konkurrenceforvridning, der favo-

riserer foretagender, der opererer inden for den digitale økonomi. Løsningsforslag 6 kan derfor hel-

ler ikke anses for at leve op til Ottawa-princippet om fairness og fleksibilitet, da der ikke tages højde 

for de forretningsmuligheder, den digitale økonomi skaber. 

 

Indførsel af en formel baseret på tre faktorer skaber imidlertid simplicitet og forudsigelighed for 

selskaber og skattemyndigheder308, da beskatningen bliver veldefineret. 

 

                                                        
305 OECD (2010): ”Review of comparability and of profit methods: Revision of chapters I-III og the transfer 
pricing guideliness”,, s. 8 
306 OECD (2010): ”Review of comparability and of profit methods: Revision of chapters I-III og the transfer 
pricing guideliness”, s. 8; Cockfield, Hellerstein, Millar & Waerzeggers (2013, 479) og Cockfield, Arthur J. 
(2004): “Formulary Taxation Versus the Arm’s Length Principle: The Battle Among Doubting Thomases, Pur-
ists, and Pragmatists”, s. 119 ff. 
307 Cockfield, Arthur J. (2004): “Formulary Taxation Versus the Arm’s Length Principle: The Battle Among 
Doubting Thomases, Purists, and Pragmatists”, s. 119  
308 OECD (2010): ”Review of comparability and of profit methods: Revision of chapters I-III og the transfer 
pricing guideliness”, s. 8 
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Princip 2 om efficiens forbedres i forhold til eksisterende regler om fast driftssted, fordi kontrol- og 

compliance-omkostninger mindskes ved mere forudsigelige regler.  

 

5.2.7 Delkonklusion  

I det følgende vil der blive foretaget en afvejning af de gennemgåede løsningsforslag. 

 

Ovenstående viser, at løsningsforslag 1 vedrørende en modifikation af undtagelserne til fast drifts-

sted ikke anses for at være tilfredsstillende, idet forslaget kun løser de problemer, der relaterer sig til 

selve virksomhedsudøvelsen. Forslaget tager således hverken stilling til problemerne relateret til 

kriteriet om fast forretningssted eller indkomstallokeringen. 

 

Afhandlingen stiller desuden spørgsmålstegn ved, om løsningsforslag 1, der centrerer sig om en ser-

vers tilstedeværelse, er hensigtsmæssig. Som tidligere fremhævet er en server naturligt karakterise-

ret ved en vis mobilitet samtidig med, at den har en evne til at kommunikere over store afstande. En 

server kan derfor placeres taktisk alt efter udformningen af et givent sæt skatteregler. Skal indkom-

sten genereret via serveren beskattes der, hvor serveren fysisk er placeret, kan selskabet blot placere 

sin server i et lavskatteland og derved minimere den samlede skattebetaling. Det er derfor ikke pro-

blemfrit at lægge afgørende vægt på en servers placering i beskatningsøjemed.  

 

Løsningsforslag 2 vedrørende en ny fast driftsstedsdefinition baseret på signifikant digital tilstede-

værelse samt løsningsforslag 3 vedrørende en erstatning af fast driftssted med beskatning baseret på 

signifikant tilstedeværelse kan heller ikke anses for at være tilfredsstilende. Det skyldes, at forslage-

ne kun tager stilling til selve kvalifikationen af fast driftssted og ikke den problematik, der relaterer 

sig til allokeringen. 

 

Løsningsforslag 6 vedrørende formelallokering anses delvist for at imødekomme de problemer, der 

er identificeret i kapitel 3. Formelallokering som foreslået under CCCTB kan siges langt hen ad vejen 

at løse de problemer, der knytter sig til ”base erosion”, idet der opgøres en samlet skattebase for sel-

skabet, men det er noget mere tvivlsomt, hvorvidt problemerne relateret til ”profit shifting” bliver 

løst, idet allokeringen knyttes op på andre parametre end salg.  
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En anden udfordring ved formelallokering bliver desuden at skabe global konsensus og politisk op-

bakning, da staterne til en vis grad skal opgive en del af deres suverænitet til at beskatte indkomst 

opstået på deres territorium, når allokeringen afhænger af øvrige faktorer end salg309.  

 

Løsningsforslag 4 vedrørende en kildeskat på digitale transaktioner og løsningsforslag 5 vedrørende 

beskatning baseret på dataforbrug rummer mange af de samme egenskaber og lægger sig i højere 

grad op ad kildelandsprincippet, fordi indkomsten beskattes der, hvor kunderelationen er. Da løs-

ningsforslag 5 endnu kræver en vis afklaring i forhold til, om forslaget omfatter andet end hjemmesi-

der og en vis videreudvikling i forhold til definitionen af en passende minimumstærskel, samtidig 

med at der skal sikres en reel tilknytning til skabelse af profitten, har afhandlingen valgt at gå videre 

med løsningsforslag 4. 

 

På baggrund af afhandlingens resultater, foreslås det at indføre følgende bestemmelse i modelover-

enskomsten: 

 

Artikel X 

Digitale transaktioner 

1. Digitale transaktioner, der foretages af et selskab, der er hjemmehørende i en af de kon-

traherende stater, til en person hjemmehørende i en anden kontraherende stat, skal beskat-

tes i denne.  

 

2.  Digitale transaktioner skal forstås som handel, der foretages via digitale midler, hvor 

begrebet digitale midler skal forstås bredt og omfatter handel via hjemmesider, apps eller 

lignende.  

 

5.3 Princip 6: Aktørernes tilslutning 

Afhandlingen vil indføre ”aktørernes tilslutning” som et yderligere princip for beskatning, idet Otta-

wa-principperne efter vores opfattelse synes at lide af den svaghed, at de ikke tager højde for ad-

færdseffekter. Med adfærdseffekter menes, hvordan de implicerede parter – stater der følger OECD’s 

modeloverenskomst og selskaber – vil agere ved en ændring af reglerne.  

 

                                                        
309 Cockfield, Arthur J.  (2004): “Formulary Taxation Versus the Arm’s Length Principle: The Battle Among 
Doubting Thomases, Purists, and Pragmatists”, s. 119 
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Nærværende afhandling har derfor valgt at understøtte Ottawa-principperne med spilteori, idet en 

hensigtsmæssig løsning efter vores opfattelse kræver en samlet international koordinering af skatte-

lovgivningerne. Koordineringen skal tage sigte på en afvejning af hensynet til den interesse de stater, 

der anvender OECD’s modeloverenskomst, har i at opnå et skatteprovenu, der kan opretholde stater-

nes nuværende velfærdsniveau overfor en beskatning, der er acceptabel for de selskaber, der opere-

rer i disse stater. Ved en løsning, der er acceptabel for disse stater, sikrer man tilslutning og et effek-

tivt samarbejde. Ved en for selskaberne acceptabel løsning sikrer man, at der ikke sker selskabsflugt 

fra stater, der anvender OECD’s modeloverenskomst. 

 

Aktørernes tilslutning vil blive undersøgt ud fra spilteori, idet spilteori grundlæggende handler om at 

forudsige handlingsmønstre310. En spilteoretisk analyse vil blive brugt til at undersøge, om den eksi-

sterende lovgivning kan anses for at lede frem til et resultat, der giver størst økonomisk output 

sammenlignet med det økonomiske output ved indførelse af en kildeskat på digitale transaktioner. 

 

5.3.1 Spillet 

Nærværende analyse vil tage udgangspunkt i et sekventielt spil, fordi selskabet (spiller 2) kan obser-

vere, hvad staten (spiller 1) vælger, inden selskabet vælger strategi311.  

 

Spillet bygger på en række forudsætninger herunder: 

1. Verden opfattes som to lige store stater, et aggregeret lavskatteland og et aggregeret højskat-

teland. 

2. Skattesatsen i højskattelandet er højere end skattesatsen i lavskattelandet. OECD er en blan-

ding af høj- og lavskattelande, hvor Irland, Schweiz og Holland anses for nogle af lavskatte-

landene, mens Danmark, Frankrig og Norge er nogle af lavskattelandene312. Skelnen mellem 

høj- og lavskattelande er således ikke en skelnen mellem OECD og ikke-OECD-stater.  

3. Selskabet er hjemmehørende i lavskattelandet og har forretningsmæssig aktivitet i højskatte-

landet, hvor der genereres en indkomst. Spillet analyserer kun den indkomst, der er genere-

ret i højskattelandet. Aktiviteten i højskattelandet kvalificerer ikke til fast driftssted under de 

eksisterende regler for beskatning af erhvervsindkomst.  

4. Udgangspunktet for de to lande er, at forholdene for at drive virksomhed er lige gunstige. Sel-

skabets profit før skat fra den erhvervsmæssige aktivitet er den samme, uanset om selskabet 

                                                        
310 Eide og Stavang (2009, 124) 
311 Der henvises til afsnit 1.6.2.1 for en mere detaljeret begrundelse 
312 Der henvises til bilag 2 for en oversigt over lav- og højskattelande inden for OECD 
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vælger at fastholde aktiviteten i højskattelandet eller, om selskabet vælger at flytte aktivite-

ten til et lavskatteland. 

5. Selskabet anses for at have uudnyttet efterspørgsel i lavskattelandet og dermed potentiale for 

at drive forretning andre steder. Selvom selskabet er profitmaksimerende anses det derfor 

ikke at være realistisk, at selskabet afsætter til alle de lande, det er muligt at afsætte til. Sel-

skabet udnytter således ikke sit produktionsapparat til fulde. 

 

Ifølge den økonomiske litteratur består et spil af følgende elementer313: 

1. Spillerne 

2. Spillets regler 

3. Mulige udfald af spillet 

4. Spillernes træk 

 

5.3.2 Spillerne 

Spillerne er individer, der træffer valg314. Spillets parter er det aggregerede højskatteland (herefter 

kaldt staten) og det aggregerede selskab (herefter kaldt selskabet). 

 

Selskabet er karakteriseret ved at være multinationalt og opererer inden for den digitale økonomi og 

har hovedsæde i et lavskatteland. Derudover har selskabet erhvervsaktivitet i et højskatteland. Sel-

skabet ejer ikke selv lokaler, servere eller anden hardware i højskattelandet og antages derfor ikke at 

have fast driftssted i højskattelandet.  

 

5.3.3 Spillets regler 

Spillerne vælger strategi på baggrund af individuel, rationel adfærd, hvilket vil sige, at parterne væl-

ger det træk, der er bedst for dem selv (opportunisme) givet det, den anden part forventes at væl-

ge315. Spillernes anses hver for at stå overfor to grundlæggende valg. Staten kan vælge, om den vil 

beholde den eksisterende definition af fast driftssted eller ej. Selskabet kan vælge, om det vil beholde 

sin erhvervsmæssige aktivitet i højskattelandet eller rykke aktiviteten til et lavskatteland.  

 

                                                        
313 Watson (2002, 7) og Dutta (1999, 17)  
314 Eide og Stavang (2009, 124) 
315 Eide og Stavang (2009, 27)  
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Spillet er et Stackelberg-spil, der er karakteriseret ved at have en Stackelberg-leder og en Stackel-

berg-følger. Stackelberg-lederen, er den part, der har de største sunk costs ved at træffe sit valg. Det 

skal derfor undersøges, om staten eller selskabet bærer de største sunk costs ved valg af strategi. 

 

Vælger staten ikke at ændre lovgivningen, anses valget for ikke at være forbundet med en omkost-

ning. Vælger staten derimod at ændre lovgivningen, anses valget for at være forbundet med for-

holdsvist store administrationsomkostninger til undersøgelse af effekterne ved en ny lov, vedtagel-

sesprocessen og gennemførslen af den nye lovgivning.  

 

Vælger selskabet at fastholde den erhvervsmæssige aktivitet i højskattelandet, vil selskabets om-

kostninger ved at træffe valget være 0, da selskabet ikke skal foretage sig noget. Selskabet vil have 

omkostninger ved at flytte den erhvervsmæssige aktivitet til lavskattelandet fx omkostninger til æn-

dring af forretningsplan, markedsundersøgelser, ændring af markedsføringsmateriale mv.  

 

I nærværende afhandling antages det, at statens omkostninger til undersøgelse af effekterne ved en 

ny lov, vedtagelsesprocessen og gennemførslen af den nye lovgivning må være forholdsmæssigt stør-

re end selskabets omkostninger til ændring af forretningsplan, markedsundersøgelser, ændring af 

markedsføringsmateriale mv. Staten er derfor efter vores opfattelse den af de to parter, der har de 

største omkostninger ved en ændring af strategi, hvorfor staten vil være Stackelberg-leder, mens 

selskabet vil være Stackelberg-følger i det sekventielle spil. 

 

5.3.4 Mulige udfald af spillet 

Spiltræet ser ud som følger: 
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Spiltræet viser, hvilket payoff hver spiller opnår ved hvert valg. Payoff angivet til venstre i parente-

sen er statens payoff, mens payoff angivet til højre i parentesen er selskabets payoff. I nærværende 

analyse er payoff et udtryk for økonomisk output målt i nytte.  

 

Spiltræet giver fire mulige udfald: 

 

1. Udfald:  (÷ Ændring ; + Fastholde aktivitet i højskatteland), dvs.  

(THS×πHS - CLov+ULov(ST) ; πHS×(1-THS)+πLS×(1-TLS)-CExit+ULov(SE)) 

 

2. Udfald:  (÷ Ændring ; ÷ Fastholde aktivitet i højskatteland), dvs.  

(THS×πHS - CLov(ST)+ULov(ST) ; πHS×(1-THS)+πLS×(1-TLS)-CExit+ULov(SE)) 

 

3. Udfald:  (+ Ændring ; + Fastholde aktivitet i højskatteland), dvs.  

(THS×πHS - CLov+ULov(ST) ; πHS×(1-THS)+πLS×(1-TLS)-CExit+ULov(SE)) 

 

4. Udfald:  (+ Ændring ; ÷ Fastholde aktivitet i højskatteland), dvs.  

(THS×πHS - CLov+ULov(ST) ; πHS×(1-THS)+πLS×(1-TLS)-CExit+ULov(SE)) 

 

THS er skattesatsen i højskattelandet, som er et tal mellem 0 og 1. TLS er skattesatsen i lavskattelandet, 

som er et tal mellem 0 og 1. πHS er selskabets profit genereret i højskattelandet til beskatning i høj-

Figur 5.2: En spilteoretisk illustration af opgavens problemfelt. Kilde: Egen tilvirkning 
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skattelandet, mens πLS er selskabets proft genereret i højskattelandet til beskatning i lavskattelandet. 

CLov er statens omkostning ved at indføre nye regler for beskatning af erhvervsindkomst. CExit er sel-

skabets omkostninger ved at flytte aktiviteten fra højskattelandet til et lavskatteland. CExit omfatter 

ikke kun selskabets omkostninger ved at etablere sig i et nyt land, men også offeromkostninger ved 

at opgive aktiviteten i højskattelandet. ULov(ST) og ULov(SE) er statens henholdsvis selskabets nytte ved, 

at Ottawa-principperne er opfyldt.  

 

5.3.5 Spillernes træk 

Et spiltræ løses ved baglæns induktion316. Her identificeres hver spillers strategi og derved spillets 

løsning. En strategi er en komplet plan for en spillers valg af træk i et spil. Det vil sige, at spillerens 

valg identificeres ved hvert informationssæt317. Begrebet baglæns induktion omfatter derfor den 

proces hvor et sekventielt spil løses ved at starte med at bestemme den sidste spillers valg af strategi 

ud fra det bagerste informationssæt i spiltræet for til sidst at bestemme den første spillers valg af 

strategi ud fra det forreste informationssæt i spiltræet318.  

 

5.3.5.1 Selskabets træk  

Selskabet kan vælge imellem ”+ Fastholde aktivitet i højskatteland” (strategi 1) og ”÷ Fastholde akti-

vitet i højskatteland” (strategi 2) uanset om staten vælger ”÷ Ændring” eller om staten vælger ”+ Æn-

dring”. For at bestemme hvilken strategi selskabet vælger, hvis staten vælger ”+ Ændring”, skal sel-

skabets payoff i knudepunktet ”+ Fastholde aktivitet i højskatteland” (strategi 1) og ”÷ Fastholde ak-

tivitet i højskatteland” (strategi 2) sammenholdes. 

 

Selskabets payoff er udtrykt ved πHS×(1-THS)+πLS×(1-TLS)-CExit+ULov(SE). 

 

5.3.5.1.1 Selskabets strategi, hvis staten vælger ”÷ Ændring”  

Som nævnt ovenfor, antages det, at uanset hvilket valg selskabet træffer, vil selskabet opnå den 

samme profit før skat319. Antagelsen er baseret på en forudsætning om, at det er lige gunstigt for sel-

skabet at drive virksomhed i højskattelandet, som det er at drive virksomhed i et lavskatteland. Pro-

fitten før skat vil derfor ikke have indflydelse på selskabets valg af strategi. 

 

                                                        
316 Dutta (1999, 168 ff.); Dixit og  Nalebuff (1991, 42); Fudenberg og Tirole (1993, 92 ff.) 
317 Watson (2002, 24) 
318 Watson (2002, 168 ff.) 
319 Afsnit 5.3.1 
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Det erindres fra kapitel 3320, at selskabet under de eksisterende regler i meget ringe (eller slet ingen) 

grad vil blive beskattet i højskattelandet; dels pga. (delvis) udeblivende kvalifikation af fast driftssted 

i kildestaten og dels pga. (delvis) udeblivende indkomstallokering til det faste driftssted (i de tilfæl-

de, hvor selskabets aktivitet i højskattelandet rent faktisk kvalificerer til et fast driftssted). Ved stra-

tegi 1 vil profit til beskatning i højskattelandet være 0 eller tæt på 0, hvorfor den samlede skat betalt 

til højskattelandet vil være 0 eller tæt på 0. Ved strategi 2 vil den samlede skat betalt til højskattelan-

det være 0, idet selskabet vælger at flytte sin aktivitet ud af højskattelandet. Selskabet vil derfor in-

gen indkomst have til beskatning i højskattelandet. Selskabets skatteomkostning vil således ikke ha-

ve en indflydelse på selskabets valg af strategi, da omkostningen vil være den samme under de to 

strategier (lig 0 eller tæt på 0). 

 

Vælger selskabet at flytte sin aktivitet til et lavskatteland, må det alt andet lige være forbundet med 

en exit-omkostning, CExit, der vil indtræde ved valg af strategi 2. 

 

Kapitel 4 har vist, hvordan de eksisterende regler for beskatning af erhvervsindkomst ikke lever op 

til Ottawa-principperne. Ved valg af strategi 1 og strategi 2, vil ULovSE) derfor være 0.  

 

Af ovenstående kan det udledes, at hvis selskabet vælger strategi 1, vil det have følgende indvirkning 

på selskabets payoff: 

 

 =0                      =0     =0 

πHS×(1-THS)+πLS×(1-TLS)-CExit+ULov(SE)) 

 

 og  betyder den relative ændring i payoff for det pågældende led sammenlignet med udgangssi-

tuationen (÷ Ændring ; + Fastholde aktivitet i højskatteland). 0 betyder, at det pågældende led har en 

værdi, der er 0 eller tæt på 0. Hvis selskabet vælger strategi 2, vil det have følgende indvirkning på 

selskabet payoff: 

 

=0                              =0 

πHS×(1-THS)+πLS×(1-TLS)-CExit+ULov(SE)) 

 

                                                        
320 Der henvises til kapitel 3 i sin helhed 
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Da πLS×(1-TLS) > πLS×(1-TLS)-CExit vil selskabet vælge strategi 1, dvs. selskabet vil fastholde sin er-

hvervsmæssige aktivitet i højskattelandet, hvis staten vælger ”÷ Ændring ”. Selskabet har således 

under de nuværende regler intet incitament til at rykke sin aktivitet. 

 

5.3.5.1.2 Selskabets strategi, hvis staten vælger ”+ Ændring”  

I det følgende vil det blive undersøgt, om spillerne kan opnå en større nytte, hvis staten vælger at 

indføre et alternativt sæt skatteregler, hvor der indføres en kildeskat på digitale transaktioner.  

 

Som nævnt ovenfor antages det, at uanset hvilket valg selskabet træffer, vil selskabet opnå den sam-

me profit før skat, idet det er lige gunstigt for selskabet at drive virksomhed i højskattelandet, som 

det er at drive virksomhed i et lavskatteland321. Profitten før skat vil derfor ikke have indflydelse på 

selskabets valg af strategi. 

 

Kapitel 5 har ind til nu vist, hvordan en indførelse af kildeskat på digitale transaktioner i højere grad 

vil sikre, at indkomst, der genereres i kildestaten, beskattes i kildestaten322. Vælger selskabet strategi 

1, vil den af selskabet betalte skat i højskattelandet derfor stige, og profit efter skat vil derfor falde 

ved indførelse af den omtalte kildeskat i forhold til udgangspunktet under de eksisterende regler. 

Vælger selskabet strategi 2, vil selskabets skatteomkostning i højskattelandet være 0, idet selskabet 

vælger at flytte sin aktivitet ud af højskattelandet. Ud fra en vurdering af selskabets skatteomkost-

ning vil selskabet således være tilbøjelig til at flytte sin aktivitet ud af højskattelandet ved indførelse 

af en kildeskat på digitale transaktioner. 

 

Som nævnt i ovenstående, hvis selskabet vælger at flytte sin aktivitet til et lavskatteland, må det cete-

ris paribus være forbundet med en exit-omkostning, CExit, der vil indtræde ved valg af strategi 2. Exit-

omkostningen består af udgifter til at etablere sig på ny andetsteds samt en offeromkostning ved at 

opgive aktiviteten i højskattelandet. Der henvises til det følgende for en gennemgang heraf. 

 

Det synes rimeligt at antage, at selskabet har foretaget en række aktivspecifikke investeringer i for-

bindelse med, at denne har drevet virksomhed i højskattelandet, dvs. investeringer i aktiver, der har 

en større værdi i relation til virksomhedsudøvelsen i højskattelandet end i relation til virksomhedens 

                                                        
321 Afsnit 5.3.1 
322 Afsnit 5.2.4 og 5.2.7 
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udøvelse uden for højskattelandet323. Det kan fx være investeringer i brandværdi, der har været mål-

rettet kunderne i højskattelandet, hvorfor det kan være svært at overføre til kunderelationer uden 

for højskattelandet. Et andet eksempel kan være investering i fysisk aktivspecificitet fra selskabets 

side. Det kan være investering i bygninger til varelager i højskattelandet, hvis selskabet driver en 

webshop med salg af fysiske varer. Et yderligere eksempel kan være investering i human aktivspeci-

ficitet, hvor selskabet har brugt ressourcer på specialisering i viden om fx markedet, kunderne, kul-

turen, retssystemet mv. i højskattelandet.  

 

Ved de aktivspecifikke investeringer skabes der en afhængighedsrelation, der leder til et kraftigt inci-

tament til at opretholde relationen. Ved at selskabet har foretaget specialiserede investeringer, er 

risikoen for opportunistisk adfærd således reduceret324.  

 

Ud fra en vurdering af selskabets exitomkostning, er det vores overbevisning, at selskabet vil være 

tilbøjeligt til at fastholde sin aktivitet i højskattelandet for at undgå denne omkostning. 

 

Nærværende kapitel har vist, hvordan indførelsen af en kildeskat på digitale transaktioner i højere 

grad vil leve op til Ottawa-principperne325. Ved valg af strategi 1 vil ULov derfor stige sammenlignet 

med under de eksisterende regler. Selskabets omkostninger til compliance falder, fordi indførslen af 

en kildeskat på digitale transaktioner skaber simplere og mere forudsigelige regler. 

 

Vælger selskabet strategi 1, vil det have følgende påvirkning på selskabets payoff: 

 

                     =0       

πHS×(1-THS)+πLS×(1-TLS)-CExit+ULov(SE)) 

  

Vælger selskabet strategi 2, vil det have følgende påvirkning på selskabets payoff: 

 
=0         =0 

πHS×(1-THS)+πLS×(1-TLS)-CExit+ULov(SE)) 

                                                        
323 Williamson, Oliver E. (1983): “Credible Commitments: Using Hostages to Support Exchange”, s. 526 og Dyer, 
Jeffrey H. og Singh, Harbir (1998): “The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganiza-
tional competitive advantage”, s. 662  
324 Weiss, Allen M. og Kurland, Nancy (1997): “Holding Distribution Channel Relationships together: The Role 
of Transaction-Specific Assets and Length of Prior Relationships”, s. 612; Williamson, Oliver E. (1983): “Credi-
ble Commitments: Using Hostages to Support Exchange”, s. 537 og Dyer, Jeffrey H. og Singh, Harbir (1998): 
“The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational competitive advantage”, s. 662  
325 Afsnit 4.2.4.2 
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Afgørende for, om selskabet vil vælge at fastholde sin aktivitet i højskattelandet er således, om Δ 

πHS×(1-THS)strategi 1 + Δ πLS×(1-TLS)strategi 1 + ULov(SE), strategi 1  > CExit, strategi 2. Hvis Δ πHS×(1-THS)strategi 1 + Δ 

πLS×(1-TLS)strategi 1 + ULov(SE), strategi 1 > CExit, strategi 2 vil selskabet vælge at fastholde sin aktivitet i højskatte-

landet, hvis staten vælger at ændre de eksisterende regler for beskatning af erhvervsindkomst og i 

stedet indføre en kildeskat på digitale transaktioner. Δ πHS×(1-THS)strategi 1 + Δ πLS×(1-TLS)strategi 1 er den 

negative ændring i selskabets profit efter skat ved at fastholde aktiviteten i højskattelandet sammen-

lignet med udgangspunktet, når staten vælger at indføre en kildeskat. Den samlede profit efter skat 

opgøres som summen af den stigende profit efter skat til højskattelandet og den faldende profit efter 

skat til lavskattelandet. Udgangspunktet er den eksisterende situation, hvor staten endnu ikke har 

valgt at ændre reglerne. 

 

Om ovenstående udsagn er opfyldt vil bero på en konkret vurdering af parametrenes reelle værdier, 

der først vil være kendt, når en given ændring er effektueret. Det kan derfor ikke fuldt ud bestemmes, 

om selskabet vil beholde sin aktivitet i højskattelandet på forhånd.   

 

Afhandlingen finder det overvejende sandsynligt, at selskabet vil fastholde sin aktivitet i højskatte-

landet på baggrund af flere betragtninger.  

 

Det er en forudsætning for spillet, at det er lige gunstigt at drive virksomhed i højskattelandet, som 

det er at drive virksomhed i lavskattelandet. Sandhedsværdien i denne forudsætning kan diskuteres 

og vil variere fra selskab til selskab. Det er imidlertid vores opfattelse, at det må gælde, at selskabet 

har valgt at placere sin aktivitet i højskattelandet med baggrund i særlige synergier, kundepræferen-

cer og lignende, der er gunstige for selskabets afsætningsmuligheder. Det er i sammenhængen desu-

den vigtigt at holde for øje, at statens skatteindtægter kan bruges på produktive investeringer, der 

kan være positive for selskabet. Det kan være investeringer i forskning eller uddannelse, der skaber 

kvalificerede medarbejdere. Derudover kan det være investeringer i velfungerende infrastruktur 

eller et velfungerende sundhedssystem, der kan have en positiv effekt for selskabets medarbejdere. 

Selskabet vil således indirekte kunne drage nytte af dets skattebetalinger. Derudover kan højskatte-

landet indgå i et særligt felt/netværk, hvor udvikling, innovation og vækst i en særlig grad skabes, 

hvilket er attraktivt for selskabet. Selskabet kan også indgå i en eksisterende værdikæde, der er spe-
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cialiseret på særlige segmenter inden for det geografiske marked, som ikke kan opretholdes, hvis 

selskabet flytter sin aktivitet til et lavskatteland326.  

 

Desuden må selskabet som tidligere nævnt ceteris paribus have foretaget en række aktivspecifikke 

investeringer, der vil være tabt ved en udflytning af aktiviteten. Derudover må selskabet antages at 

spare betydelige omkostninger til compliance ved indførelsen af mere klare og forudsigelige regler.  

 

Baseret på ovenstående finder afhandlingen det overvejende sandsynligt, at selskabet vil fastholde 

sin aktivitet i højskattelandet.  

 

5.3.5.2 Statens træk  

Overordnet set kan staten vælge imellem ”÷ Ændring” af de eksisterende regler for beskatning af 

erhvervsindkomst eller ”+ Ændring” af de eksisterende regler for beskatning af erhvervsindkomst, 

hvor ”+ Ændring” er indførelse af en kildeskat på digitale transaktioner. 

 

Staten er strategisk rationel og derfor i stand til at internalisere (forventningerne til) selskabets valg, 

når den træffer sin beslutning. Ovenstående viser, at selskabet vil vælge at fastholde sin aktivitet i 

højskattelandet, hvis staten vælger ikke at ændre de nuværende regler for beskatning af indkomst fra 

et fast driftssted. Samtidig viser ovenstående, at det er fundet sandsynligt, at selskabet vil vælge at 

fastholde sin aktivitet i højskattelandet, hvis staten vælger at ændre de nuværende regler for beskat-

ning af erhvervsindkomst.  

 

For at bestemme hvilken strategi staten vælger, skal statens payoff sammenlignes ved: 

 ”÷ Ændring” (strategi A), når selskabet vælger ”+fasthold aktivitet” (strategi 1) 

 ”+ Ændring” (strategi B), når selskabet vælger ”+ fasthold aktivitet” (strategi 1) 

 

Statens payoff er udtrykt ved THS×πHS - CLov+ULov(ST)  

 

Kapitel 3 har vist, hvordan selskabet under de eksisterende regler i meget ringe (eller slet ingen) 

grad vil blive beskattet i højskattelandet; dels pga. (delvis) udeblivende fast driftssted i kildestaten og 

dels pga. (delvis) udeblivende indkomstallokering til det faste driftssted (i de tilfælde, hvor selska-

                                                        
326 Der kan illustrativt henvises til Laffer-kurven udviklet af den amerikanske økonom Arthur Laffer, der viser, 
at en stigning i skatterne leder til en stigning og efterfølgende et fald i statens skatteprovenu, hvorfor der findes 
et (ukendt) punkt/skattesats, hvor skatteprovenuet er maksimeret, jf. James og Nobes (2014, 308) samt Blan-
chard (2009, 525) 
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bets aktivitet i højskattelandet rent faktisk kvalificerer til et fast driftssted)327. Vælger staten strategi 

A, vil statens skatteprovenu fra selskabet således være 0 eller tæt på 0, når selskabet vælger at fast-

holde sin aktivitet i højskattelandet. Vælger staten strategi B, når selskabet vælger at fastholde sin 

aktivitet i højskattelandet, vil statens skatteprovenu stige sammenlignet med skatteprovenuet under 

de eksisterende regler, da indførelse af kildeskat på digitale transaktioner i højere grad vil sikre, at 

indkomst, der genereres i kildestaten, beskattes i kildestaten som gennemgået ovenfor328. Vælger 

staten strategi B, vil det største skatteprovenu opnås, når selskabet vælger at fastholde sin aktivitet i 

højskattelandet. 

 

Staten vil have en omkostning ved at indføre en ny lov, hvilket vil påvirke payoff negativt, hvis staten 

vælger strategi B frem for strategi A. 

 

Kapitel 5 har vist, hvordan en indførelse af en kildeskat på digitale transaktioner i højere grad vil leve 

op til Ottawa-principperne329. Ved valg af strategi B, vil ULov(ST) derfor stige i forhold til ULov(ST) under 

strategi A, hvis selskabet vælger at fastholde sin aktivitet i højskattelandet.  

 

Vælger staten strategi A, vil det have følgende påvirkning på statens payoff, hvis selskabet vælger at 

fastholde sin aktivitet i højskattelandet: 

 

        =0       =0     =0 

THS×πHS - CLov + ULov(ST)   

 

Vælger staten strategi B, vil det have følgende påvirkning på statens payoff, hvis selskabet vælger at 

fastholde sin aktivitet i højskattelandet: 

 

       
THS×πHS - CLov + ULov(ST)  

 

På baggrund af ovenstående vil statens valg af strategi være ”+Ændre”, dvs. strategi B, da staten kan 

opnå det højeste payoff ved at ændre de eksisterende regler for beskatning af erhvervsindkomst, så 

der indføres en kildeskat på digitale transaktioner. Dette skyldes, at det ud fra ovenstående analyse 

må gælde, at stigningen i skatteindtægter i højskattelandet plus nytten ved at indføre en kildeskat på 

                                                        
327 Der henvises til kapitel 3 i sin helhed 
328 Afsnit 5.2.4 og 5.2.7 
329 Afsnit 4.2.4.2 
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digitale transaktioner overstiger omkostningerne ved at indføre kildeskatten således, at udsagnet 

THS×πHS + ULov(ST) > CLov gør sig gældende. 

 

5.3.6 Konklusion på spillet 

I spiltræet vil selskabets henholdsvis statens valg se ud som følger: 

 

 

 

 

 

Sammenfattende er den nuværende situation karakteriseret ved, at staten har valgt at fastholde den 

eksisterende lovgivning, idet der endnu ikke er introduceret alternativer, imens at selskabet har 

valgt, at fastholde sine forretningsmæssige aktiviteter i højskattelandet.  

 

Afhandlingen har fundet det interessant at undersøge, om staten henholdsvis selskaberne kan opnå 

et større økonomisk output, hvis staten vælger at indføre et alternativt sæt skatteregler, der i højere 

grad lever op til Ottawa-principperne.  

 

Den spilteoretiske analyse viser, at det afgørende for, om selskabet vil vælge at fastholde sin aktivitet 

i højskattelandet er, om Δ πHS×(1-THS)strategi 1 + Δ πLS×(1-TLS)strategi 1 + ULov(SE), strategi 1 > CExit strategi 2. Hvis Δ 

πHS×(1-THS)strategi 1 + Δ πLS×(1-TLS)strategi 1 + ULov(SE), strategi 1 > CExit strategi 2 vil selskabet vælge at fastholde 

sin aktivitet i højskattelandet, når staten vælger at ændre de eksisterende regler for beskatning af 

Figur 5.3: Illustration af spillets udfald. Kilde: Egen tilvirkning 
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erhvervsindkomst og i stedet indføre en kildeskat på digitale transaktioner.  Der er fundet en mest 

sandsynlighed for at udsagnet er sandt. 

 

Staten kan opnå et højere payoff ved at ændre reglerne for beskatning af erhvervsindkomst, så der 

indføres en kildeskat på digitale transaktioner, idet en ændring af reglerne i højere grad sikrer, at 

indkomst genereret i højskattelandet, beskattes i højskattelandet330.  

 

Samlet set finder vi det rimeligt at pege på, at spillets Nash-ligevægt vil være (+Ændring, +Fastholde 

aktivitet). 

 

5.3.7 Vurdering af spillets udfald 

For at vurdere spillets udfald som følge af ændringsforslaget vil analysen tage udgangspunkt i Kal-

dor-Hicks-kriteriet. Kriteriet foreskriver, at en retsregel er ønskelig, hvis den, der stilles bedre ved en 

ændring, potentielt er i stand til at kompensere den, der stilles værre ved ændringen331. Kriteriet går 

ud på, at værdien af det, ressourcerne bruges til, maksimeres, således at der opnås et samfundsmæs-

sigt efficient resultat. Kaldor-Hicks-kriteriet bruges til at sammenligne to tilstande i forbindelse med 

et tiltag, og kriteriet karakteriserer derfor resultatet af en ændring332.  

 

Ved en ændring af reglerne for beskatning af erhvervsindkomst, således at der indføres en kildeskat 

på digitale transaktioner, vil staten få øget skatteprovenuet (AST), der vil være en omkostning for 

selskabet (ASE). Både staten og selskabet vil ”vinde” ved større nytte som følge af, at Ottawa-

principperne i højere grad efterleves (BST og BSE). Dertil vil staten have en omkostning ved at indføre 

lov (CST).  

 

Parternes tab og gevinst ved en ændring af reglerne kan illustreres som følger: 

 

 

 

 

 

 

                                                        
330 Der henvises til formålet med de eksisterende fast driftsstedsregler som omtalt i afsnit 3.2 og det faktum at 
formålet ikke efterleves under de eksisterende regler. Der henvises til kapitel 3 i sin helhed  
331 Eide og Stavang (2009,36) 
332 Eide og Stavang (2009,36) 
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Figurens blå farve symboliserer en gevinst, og figurens røde farve symboliserer et tab.  
 
Parternes nettotab/-gevinst er som følger: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Den blå del af figuren symboliserer statens nettogevinst, mens den røde del af figuren symboliserer 

selskabets nettotab. 

 

Den reelle størrelse af parternes tab og gevinster er ukendt. Afhandlingen finder det dog rimeligt på 

baggrund af analysen i kapitel 3 til 5 at antage, at: 

 

AST + BST ≥ AST + BST - CST og AST + BST - CST > - ASE + BSE , da selskabets øgede skatteomkostning svarer 

til statens øgede skatteprovenu, og fordi staten og selskabet anses for at vinde lige meget ved, at Ot-

tawa-principperne i højere grad opfyldes, idet Ottawa-principperne efter vores opfattelse er et sæt 

princippet, der er gunstige for staten såvel som selskabet. 

 

Figur 5.4: Illustration af parternes tab hhv. gevinst ved en ændring af reglerne. Kilde: Egen til-
virkning 

Figur 5.5: Illustration af parternes 
nettotab/-gevinst. Kilde: Egen 
tilvirkning 

Figur 5.5: Illustration af parternes 
nettotab/-gevinst. Kilde: Egen tilvirk-
ning 
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Ud fra ovenstående må det kunne konkluderes, at staten ved en ændring af reglerne vil være i stand 

til at kompensere selskabet, hvorfor ændringen vil være Kaldor-Hicks efficient.  

 

5.4 Vurdering af princip 6 

Spillets parter er det aggregerede højskatteland og det aggregerede selskab. Princip 6 vedrørende 

aktørernes tilslutning har derfor indtil nu ikke taget højde for det aggregerede lavskattelands tilslut-

ning. Da de selskaber, der tilslutter sig OECD’s beskatningsprincipper, er en blanding af høj- og lav-

skattelande, må det derfor ligeledes undersøges, om det er realistisk, at et lavskatteland vil støtte op 

om et initiativ til at indføre en beskatning som den forslåede, hvor der indføres en kildeskat på digi-

tale transaktioner. 

 

Det er vores overbevisning, at der inden for OECD består et vist ”peer pressure”, dvs. en form for 

gruppepres for at leve op til en vis norm333 inden for OECD. Såfremt et lavskatteland ikke lever op til 

en vis normstandard, vil lavskattelandet have en disnytte herved334 givet ved Upeer. Det må således 

forventes, at lavskattelandene til en vis grad vil føle sig presset til at acceptere en beskatning, der 

lever op til normen. Der kan stilles spørgsmålstegn ved, hvordan en sådan norm defineres, og hvad 

den nærmere indeholder. Afhandlingen finder det imidlertid ikke urimeligt at sætte lighedstegn mel-

lem Ottawa-principperne og denne norm, idet principperne af OECD som organ er fundet passende 

for beskatning inden for den digitale økonomi som nærmere beskrevet i kapitel 4. 

 

Indførslen af en kildeskat på digitale transaktioner viser, at et selskab ikke vil vælge at rykke dets 

aktiviteter ud af højskattelandet, fordi Δ π×(1-T)strategi 1 + ULov(SE), strategi 1  > CExit, strategi 2. Dette betyder, at 

indkomst beskattes i højskattelandet i stedet for i lavskattelandet. Indføres der ikke en kildeskat på 

digitale transaktioner, vil lavskattelandet derimod opnå et provenu fra selskabet, idet kapitel 3 har 

vist, at selskabet under de eksisterende regler vil blive beskattet i domcillandet for så vidt angår den 

del af selskabets indkomst, der er oppebåret i kildestaten (højskattelandet)335. For at lavskattelande 

vil støtte op om en kildeskat på digitale transaktioner, kræves det derfor, at lavskattelandets disnytte 

skal overstige dets gevinst ved at agere imod gruppen af stater, der anerkender OECD’s beskatnings-

principper. Det skal derfor gælde, at π×TLavskatteland < Upeer, hvor π×TLavskatteland  er lavskattelandets ge-

vinst ved at agere imod gruppen af stater, der anerkender OECD’s beskatningsprincipper, mens Upeer 

                                                        
333 Lazear og Gibbs (2015, 186). Lazear og Gibbs beskriver peer pressure på en arbejdsplads. Deres konklusio-
ner bruges derfor analogt i afhandlingen. 
334 Lazear og Gibbs (2015, 187).  
335 Der henvises til kapitel 3 i sin helhed 
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altså er disnytten ved at agere imod gruppen af stater, der anerkender OECD’s beskatningsprincip-

per. 

 

Et lavskattelands disnytte ved ikke at samarbejde om en kildeskat på digitale transaktioner vil være, 

at højskattelande ikke ønsker at indgå fremtidige dobbeltbeskatningsoverenskomster med disse lan-

de. Da et lavskatteland ikke kan forhindre højskattelandet i at indføre en kildeskat på digitale trans-

aktioner, vil det kunne påvirke et lavskattelands investeringer, fordi selskabers lyst til at investere i 

et land, som øvrige lande ikke ønsker at indgå dobbeltbeskatningsoverenskomster med, vil kunne 

føre til dobbeltbeskatning af selskabets indkomst. En anden konsekvens af et lavskattelands mang-

lende samarbejde vil være et dårligt omdømme, som måske kan have betydning for lavskattelandets 

politiske indflydelse internationalt. 

 

På denne baggrund finder afhandlingen, at det vil være overvejende sandsynligt, at lavskattelandene 

tillige vil støtte op om forslaget til trods for, at de som domicilstat vil komme til at miste skatteprove-

nu. Disnytten ved ikke at samarbejde overstiger således gevinsten ved ikke at samarbejde. 

 

5.5 Konklusion 

Kapitel 5 har undersøgt de af OECD fremsatte løsningsforslag herunder en modifikation af undtagel-

serne til fast driftssted, en ny fast driftsstedsdefinition baseret på signifikant digital tilstedeværelse, 

en erstatning af fast driftsstedsdefinitionen med beskatning baseret på signifikant digital tilstedevæ-

relse, en kildeskat på digitale transaktioner og en beskatning baseret på dataforbrug. Dertil har af-

handlingen undersøgt en alternativ beskatning baseret på formelallokering.  

 

En række af de pågældende løsningsforslag er ikke fundet hensigtsmæssige til at løse udfordringerne 

i relation til digital økonomi, fordi de efter vores vurdering ikke fuldt ud løser de problemer, der er 

identificeret i kapitel 3. 

 

Løsningsforslag 4 vedrørende en kildeskat på digitale transaktioner og løsningsforslag 5 vedrørende 

beskatning baseret på dataforbrug rummer mange af de samme egenskaber og lægger sig i højere 

grad op ad kildelandsprincippet, fordi indkomsten beskattes der, hvor kunderelationen er. Da løs-

ningsforslag 4 endnu kræver en vis afklaring i forhold til, om forslaget omfatter andet end hjemmesi-

der og en vis videreudvikling i forhold til definitionen af en passende minimumstærskel samt hvor-

dan det progressive element nærmere skal indgå, valgte afhandlingen i stedet at gå videre med løs-

ningsforslag 5. 
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Afhandlingen har valgt at indføre endnu et princip til vurdering af skattereglerne, der behandler ak-

tørernes tilslutning. Analysen viser, at det aggregerede selskab vælger at fastholde sin erhvervsmæs-

sige aktivitet i højskattelandet under de gældende regler, men de konklusioner, der er fremkommet i 

analysen af kapitel 3, viser, at kun lidt – og i visse tilfælde ingen – indkomst vil bliver beskattet i høj-

skattelandet i de tilfælde, hvor dette land er kildestat. Afhandlingen har derfor fundet det interessant 

at undersøge, om der kan indføres ny lovgivning, der i højere grad lever op til Ottawa-principperne 

samtidig med, at det bliver tilsluttet af aktørerne.  

 

En vurdering af aktørernes tilslutning viste ikke overraskende, at højskattestaten vil opnå et højere 

payoff ved som supplement til de eksisterende regler at indføre en kildeskat på digitale transaktio-

ner. Om selskabet vælger at fastholde sin aktivitet i højskattelandet ved indførelse af en sådan be-

skatning, vil være svært konkret at forudse, men det er vores vurdering, at selskabet vil fastholde sin 

aktivitet i højskattelandet ud fra flere betragtninger. Dels må det gælde, at selskabet har valgt at pla-

cere sin aktivitet i højskattelandet med baggrund i særlige synergier, kundepræferencer og lignende, 

der er gunstige for selskabets afsætningsmuligheder. Derudover må selskabet ceteris paribus have 

foretaget en række aktivspecifikke investeringer, der vil være tabt ved en udflytning af aktiviteten. 

Yderligere må selskabet antages at spare betydelige omkostninger til compliance ved indførelsen af 

mere klare og forudsigelige regler.  

 

Afhandlingen har tillige fundet det nødvendigt at undersøge den aggregerede lavskattestats tilslut-

ning til den foreslåede beskatning i henhold til forslagets realitet. Det er vores overbevisning, at der 

inden for OECD består et vist ”peer pressure” dvs. en form for gruppepres for at leve op til en vis 

norm inden for OECD. Det må derfor forventes, at lavskattelandene til en vis grad vil føle sig presset 

til at acceptere en beskatning, der lever op til normen. Afhandlingen finder det imidlertid ikke urime-

ligt at sætte lighedstegn mellem Ottawa-principperne og denne norm, idet principperne af OECD som 

organ, er fundet passende for beskatning inden for den digitale økonomi. 

 

Afhandlingen har tillige fundet, at staten ved en ændring af reglerne vil være i stand til at kompense-

re selskabet, hvorfor ændringen vil være ønskelig ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. 

 

 



 Side 107 

Kapitel 6: Konklusion 

Traditionelt har selskaber, der opererer over landegrænser, haft brug for et fysisk forretningssted til 

at afsætte produkter til deres udenlandske kunder. Udviklingen indenfor den digitale økonomi har 

gjort det muligt for selskaberne at få forretningsmæssig kontakt med kunder, der geografisk er pla-

ceret langt væk fra dem selv uden at have fysisk tilstedeværelse i det pågældende land. 

 

Afhandlingen har vist, at et selskab, der opererer inden for den digitale økonomi, kan afsætte varer 

og tjenesteydelser gennem en hjemmeside eller en app og højest have fysisk tilstedeværelse i form af 

en eller flere servere i det land, hvor kunderne befinder sig. Der er dog intet til hinder for, at serveren 

er placeret i et andet land end der, hvor kunderne er. I disse tilfælde, vil selskabet ingen fysisk tilste-

deværelse have i landet, hvor varen eller tjenesteydelsen afsættes, og dermed intet fast driftssted.  

 

Det følger af afhandlingens analyse, at der normalt ikke vil blive statueret fast driftssted, når et sel-

skab opererer inden for den digitale økonomi. Ved en gennemgang af OECD’s modeloverenskomst, de 

dertilhørende kommentarer samt retspraksis ses det, at den overvejende tendens er, at software og 

data samt tredjemands netværksenheder ikke opfylder betingelserne for et fast driftssted. Der er dog 

observeret afvigende tilfælde i retspraksis. En virtuel butik i form af eksempelvis en hjemmeside 

eller en app kan derfor som udgangspunkt ikke i sig selv være styrende for, om et selskab har fast 

driftssted i et land. 

 

Det følger endvidere af afhandlingens analyse, at en server kan udgøre et forretningssted for et sel-

skab, hvis selskabet driver og vedligeholder en server. Dette gør sig gældende, hvis et selskab ejer en 

server til eget brug eller ejer en server, hvor serverpladsen udlejes til tredjemand. Lejer vil ikke opnå 

fast driftssted i sådanne tilfælde, fordi lejer ikke står for drift og vedligehold af serveren. En server vil 

ikke udgøre et forretningssted for et selskab i de tilfælde, hvor selskabet opbevarer data på en tred-

jemands server af lovgivningsmæssige årsager. En konstatering af at en server indgår i selskabets 

forretningsmæssige konstruktion vil derfor ikke alene være ensbetydende med, at den pågældende 

server er styrende for, om et selskab har fast driftssted i et land. 

 

Fast driftsstedsreglerne udfordres især af det faktum, at en server, software og data naturligt er ka-

rakteriseret ved en vis mobilitet. Betingelsen om den faste geografiske placering over en tilstrække-

lig lang periode vil i mange tilfælde ikke være opfyldt.  
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Det er endvidere fundet, at en virksomhed, der udøves via en server, i mange tilfælde ikke vil oversti-

ge barren for aktivitet af forberedende og hjælpende karakter grundet serverens grundlæggende 

funktion, der går på at ”servicere” brugere. Kun i de tilfælde, hvor serverne udgør foretagendets ker-

nevirksomhed, vil der foreligge en tilstrækkelig virksomhedsudøvelse.  

 

Hverken en internetserviceudbyder eller udbydere af online markedsføring kan anses for at være 

agent for et selskab, hvorfor der ikke kan statueres fast driftssted efter det sekundære kriterium. Det 

skyldes, at internetudbyderen normalt vil kunne indgå aftaler på selskabets vegne. Desuden vil in-

ternetudbyderen handle inden for rammerne af dens sædvanlige virksomhed, når den agerer for 

selskabet; hvad enten udbyderen kun tilvejebringer internetforbindelsen for selskabet eller udbyde-

ren ligeledes stiller serverplads til rådighed. Det samme gælder for onlineudgiveren i forbindelse 

med online markedsføring; her vil udgiveren ligeledes handle inden for rammerne af sin sædvanlige 

virksomhed samtidig med at udgiveren ikke vil indgå kontrakter på selskabets vegne. 

 

Analysen peger således på, at der kun i et meget begrænset antal tilfælde kan statueres fast driftssted 

for selskaber, der opererer inden for den digitale økonomi på tværs af landegrænser. Teknologien 

muliggør, at der i et land kan genereres en indkomst uden tilstedeværelsen af en fysisk butik og der-

tilhørende personale.  

 

Da de nuværende principper for indkomstallokering i høj grad er knyttet op på tilstedeværelsen af 

faste fysiske lokationer og personale, vil kun lidt (eller decideret ingen) indkomst kunne allokeres til 

et fast driftssted inden for den digitale økonomi i de tilfælde, hvor omstændighederne rent faktisk 

kvalificerer til et fast driftssted. Det erindres, at kildelandsprincippet foreskriver, at en stat har retten 

til at beskatte indkomst, der er oppebåret inden for statens territorium. Den nuværende måde at 

allokere indkomsten på synes derfor at ligge langt fra kildelandsprincippet og formålet med fast 

driftsstedsbestemmelsen.  

 

En forbedret kommunikation mellem et selskab og dets udenlandske kunder medfører, at det er 

nemmere for selskabet at flytte hovedsæde til et lavskatteland og samtidig afsætte varer i højskatte-

land uden af blive beskattet der. Den eksisterende lovgivning inviterer således selskaber til at mini-

mere dets samlede skattebetaling fx ved at: 

 

 Placere ledelsens sæde for selskabet i et lavskatteland, 

 Anvende digitale teknologier i kommunikationen og transaktionerne med selskabets kunder 

således, at fysisk tilstedeværelse i kildestaten undgås, og 
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 Placere aktiver, kontraktuel og finansiel risiko mv. andetsteds end i kildestaten. 

 
Afhandlingen viser, at OECD’s principper for beskatning af indkomst, der genereres inden for den 

digital økonomi, Ottawa-principperne, i overvejende grad ikke kan anses for at være opfyldt under de 

eksisterende regler for beskatning af erhvervsindkomst.  

 

Med baggrund i afhandlingens resultater, der peger på, at fast driftsstedsbestemmelsen har mistet 

sin effekt, er det fundet nødvendigt at undersøge muligheder for alternative regler for beskatning af 

erhvervsindkomst. I forbindelse med OECD’s BEPS-projekt har OECD fremsat fem løsningsforslag til 

alternative regler. Forslagene omfatter en modifikation af undtagelserne til fast driftssted, en ny fast 

driftsstedsdefinition baseret på signifikant digital tilstedeværelse, en erstatning af fast driftsstedsde-

finition med beskatning baseret på signifikant digital tilstedeværelse, en kildeskat på digitale trans-

aktioner og en beskatning baseret på dataforbrug. Dertil har afhandlingen undersøgt en alternativ 

fremgangsmåde for beskatning baseret på formelallokering.  

 

Afhandlingen har fundet, at løsningsforslag 4 vedrørende en kildeskat på digitale transaktioner og 

løsningsforslag 5 vedrørende beskatning baseret på dataforbrug begge er kvalificerede bud på at 

adressere de problemer, der er fremhævet i afhandlingens analyse af de eksisterende regler. Begge 

forslag sikrer, at Ottawa-principperne i højere grad efterleves. Forslagene rummer mange af de 

samme egenskaber og lægger sig i højere grad op ad kildelandsprincippet, fordi indkomsten beskat-

tes der, hvor kunderelationen er. Afhandlingen har imidlertid fundet, at løsningsforslag 5 endnu 

kræver en vis afklaring i forhold til, om forslaget omfatter andet end hjemmesider og en vis videre-

udvikling i forhold til definitionen af en passende minimumstærskel samt hvordan det progressive 

element nærmere skal indgå for at skabe sammenhæng mellem dataforbrug og profit i beskatnings-

øjemed. Afhandlingen valgte derfor at gå videre med at foretage en spilteoretisk analyse af løsnings-

forslag 4. 

 

Ved en indførelse af en kildeskat på digitale transaktioner som beskrevet i forslag 4 som supplement 

til de eksisterende regler om fast driftssted, vil højskattestaten ikke overraskende opnå et højere 

payoff.  

 

Om selskabet vælger at fastholde sin aktivitet i højskattelandet ved indførelse af en sådan beskat-

ning, vil efter vores vurdering være usikkert at drage endelige konklusioner om. Det er dog ud fra 

afhandlingens analyse vores vurdering, at selskabet vil fastholde sin aktivitet i højskattelandet ud fra 

flere betragtninger. Dels må det gælde, at selskabet har valgt at placere sin aktivitet i højskattelandet 
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med baggrund i særlige synergier, kundepræferencer og lignende, der er gunstige for selskabets af-

sætningsmuligheder. Derudover må selskabet ceteris paribus have foretaget en række aktivspecifik-

ke investeringer, der vil gå tabt ved en udflytning af aktiviteten. Yderligere må selskabet antages at 

spare betydelige omkostninger til compliance ved indførelsen af mere klare og forudsigelige regler.  

 

Afhandlingen har tillige fundet det nødvendigt at undersøge lavskattestatens tilslutning til den fore-

slåede beskatning i henhold til forslagets realitet. Det er vores overbevisning, at der inden for OECD 

består et vist ”peer pressure”, dvs. en form for gruppepres for at leve op til en vis norm inden for 

OECD. Det må derfor forventes, at lavskattelandene til en vis grad vil føle sig presset til at acceptere 

en beskatning, der lever op til normen. Afhandlingen finder det imidlertid ikke urimeligt at sætte 

lighedstegn mellem Ottawa-principperne og denne norm, idet principperne af OECD som organ er 

fundet passende for beskatning inden for den digitale økonomi. 

 

Afhandlingen har tillige fundet, at staten ved en ændring af reglerne vil være i stand til at kompense-

re selskabet, hvorfor ændringen vil være ønskelig ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. 

 

Samlet set er det derfor vores anbefaling at indføre nye regler for beskatning af erhvervsindkomst 

inden for den digitale økonomi, så der indføres en kildeskat på digitale transaktioner. De nye regler 

skal indgå som et supplement til de eksisterende regler for beskatning af fast driftssted. 
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Kapitel 7: Perspektivering 

Udviklingen inden for den digitale økonomi har stået på længe og det samlede antal globale internet-

brugere er anslået til allerede at være passeret en milliard. OECD har gennem de seneste par år for-

søgt at tilpasse det eksisterende regelsæt for at omfavne udviklingen. Disse forsøg synes i noget om-

fang at have slået fejl, og det er observeret, hvordan der i visse tilfælde sker en erodering af skatteba-

sen og en udflytning af skatteprovenu i højskattelandene. Derfor har OECD igangsat et omfattende 

projekt, der har resulteret i en række nye bud på, hvordan beskatningen inden for den digitale øko-

nomi skal håndteres for én gang for alle at dæmme op for problemerne. 

 

Afhandlingen har vist, at en kildeskat på digitale transaktioner er den mest hensigtsmæssige løsning 

til at adressere de skattemæssige udfordringer i relation til internationale regler om beskatning af 

fast driftssted.  

 

Det skal fremhæves, at udviklingen inden for den digitale økonomi er gået stærkt de seneste år, og 

spørgsmålet er, om en kildeskat på digitale transaktioner fortsat er en tidssvarende løsning om 10-

15 år. En løsning er holdbar, når den ikke kan omgås – hverken i nutiden eller i fremtiden. Om løs-

ningsforslaget er en god løsning i fremtiden vil derfor blive udfordret af den videre udvikling inden 

for den digitale økonomi. En udvikling der på nuværende tidspunkt kan være svær – hvis ikke umulig 

– at gisne om. For at kunne omgå en kildeskat på digitale transaktioner skal det være muligt kunstigt 

at flytte køber til et andet land, så køber er hjemmehørende der. I den nuværende litteratur anses 

kunder for at være forholdsvist immobile336.  

 

Et perfekt forslag vil naturligvis tage en fremtidig udvikling i betragtning for også fremadrettet at 

undgå en opportunistisk adfærd, hvor selskaberne forsøger at arrangere sig ud af en skattebetaling i 

højskattelandene. Så længe der er forskellige skattesatser, vil selskaberne forsøge at minimere deres 

samlede skattebetaling ved en udnyttelse heraf. Det sætter naturligvis et vist krav til OECD om hele 

tiden at følge med denne udvikling og reagere herpå, så reglerne bliver dynamiske.  

 

OECD er en politisk slagmark med højskattelande og lavskattelande, der naturligt har divergerende 

interesser. Det bliver derfor spændende at se, hvad der politisk set kan opnås enighed omkring, 

                                                        
336 Clausing, Kimberly A. & Avi-Yonah (2007, 12 ff.) 
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hvordan OECD’s endelige anbefalinger kommer til at se ud og ikke mindst, hvornår de endelig anbe-

falinger er klar til at se dagens lys.  
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Bilag 1: Income tax assessment act 1936, section 6 

 

Income tax assessment act 1936, section 6 

"Permanent establishment", in relation to a person (including the Commonwealth, a State or an au-

thority of the Commonwealth or a State), means a place at or through which the person carries on 

any business and, without limiting the generality of the foregoing, includes: 

(a)  a place where the person is carrying on business through an agent; 

(b)  a place where the person has, is using or is installing substantial equipment or substantial ma-

chinery; 

(c)  a place where the person is engaged in a construction project; and 

(d)  where the person is engaged in selling goods manufactured, assembled, processed, packed or 

distributed by another person for, or at or to the order of, the first-mentioned person and either of 

those persons participates in the management, control or capital of the other person or another per-

son participates in the management, control or capital of both of those persons--the place where the 

goods are manufactured, assembled, processed, packed or distributed; 

but does not include: 

(e)  a place where the person is engaged in business dealings through a bona fide commission agent 

or broker who, in relation to those dealings, acts in the ordinary course of his or her business as a 

commission agent or broker and does not receive remuneration otherwise than at a rate customary 

in relation to dealings of that kind, not being a place where the person otherwise carries on business; 

(f)  a place where the person is carrying on business through an agent: 

(i)  who does not have, or does not habitually exercise, a general authority to negotiate and conclude 

contracts on behalf of the person; or 

(ii)  whose authority extends to filling orders on behalf of the person from a stock of goods or mer-
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chandise situated in the country where the place is located, but who does not regularly exercise that 

authority; 

not being a place where the person otherwise carries on business; or 

(g)  a place of business maintained by the person solely for the purpose of purchasing goods or mer-

chandise. 

Note: Subsection (6) treats a person as carrying on, at or through a permanent establishment that is a 

place described in paragraph (d) of this definition, the business of selling the goods manufactured, 

assembled, processed, packed or distributed by the other person as described in that paragraph. 
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Bilag 2: Høj- og lavskattelande inden for OECD 

 

Country 

      

2014 2013 2012 2011 2010  

Australia 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0  
Austria 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0  
Belgium 33,9 34,0 34,0 34,0 34,0  
Canada 15,0 15,0 15,0 16,5 18,0  
Chile 20,0 20,0 20,0 20,0 17,0  
Czech Republic 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0  
Denmark 24,5 25,0 25,0 25,0 25,0  
Estonia 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0  
Finland 20,0 24,5 24,5 26,0 26,0  
France 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4  
Germany 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8  
Greece 26,0 26,0 20,0 20,0 24,0  
Hungary 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0  
Iceland 20,0 20,0 20,0 20,0 18,0  
Ireland 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5  
Israel 26,5 25,0 25,0 24,0 25,0  
Italy 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5  
Japan 28,1 28,1 30,0 30,0 30,0  
Korea 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0  
Luxembourg 22,5 22,5 22,1 22,1 21,8  
Mexico 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0  
Netherlands 25,0 25,0 25,0 25,0 25,5  
New Zealand 28,0 28,0 28,0 28,0 30,0  
Norway 27,0 28,0 28,0 28,0 28,0  
Poland 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0  
Portugal 30,0 30,0 30,0 27,0 25,0  
Slovak Republic 22,0 23,0 19,0 19,0 19,0  
Slovenia 17,0 17,0 18,0 20,0 20,0  
Spain 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0  
Sweden    22,0 22,0 26,3 26,3 26,3  
Switzerland  8,5  8,5  8,5  8,5  8,5  
Turkey 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0  
United Kingdom 21,0 23,0 24,0 26,0 28,0  

United States 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0  

       

       

Datakilde: OECD's skattedatabase (http://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-
database.htm#C_CorporateCaptial) 

       

Gennemgsnitsskat i perioden 2010-2014: 23,64    

       

   Lavskatteland set i forhold til gennemsnitsskattesatsen på 23,64%  

       

   Højskatteland set i forhold til gennemsnitsskattesatsen på 23,64%  

       

 
 


