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FORORD 
 
Torsdag den 11. Januar 2018 tog Christian Kjær Ramsdal og jeg til skatteudvalgets åbne høring om Paradise Papers 

og selskabsbeskatning af multinationale koncerner i EU. Formålet med høringen var at høre hvilke initiativer EU-

Kommission har planer om at indføre, for at imødekomme de aktuelle problemstillinger på området vedrørende 

beskatning. Dette førte os frem til en problemstilling vedrørende Kommissionens FKSSG direktivforslag og hvorvidt 

dette er udarbejdet efter gældende lov. 

 

Christian og jeg startede oprindeligt som et makkerskabsspeciale, men valgte inden skriveprocessens start, at gå hver 

til sit og fortsætte i forskellige retninger. Nærværende afhandling er dermed udarbejde ene og alene af undertegnede, 

dog med undtagelse af emnevalg som blev udarbejdet i fællesskab.  
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ABSTRACT 
 
The issues regarding the current tax system in Europe, has led to several obstacles in the internal 

market. Compliance cost regarding multinational companies’ compliance with up to 28 different tax 

systems, has caused not only high costs, but also aggressive tax planning structures and tax evasion. 

The globalization and digitalization has increased mobility and cross-border activity. Meanwhile 

the Tax systems have not followed the same development and are therefore not compliant with the 

current obstacles hindering in the internal market. With the abovementioned obstacles in mind, the 

Commission relaunched the CCCTB draft proposal, into two separate proposals in 2016.  

 

The purpose of this thesis is to analyze whether the Commission has prepared the proposals under 

applicable law regarding the compliance with the principle of subsidiarity and the principle of 

proportionality and the usage of these in protocol nr. 2. Furthermore the thesis analyzes how the 

decision-making process is, based on the legal basis presented by the Commission.  

 

The thesis is divided in four parts. This includes the scope and frames, a legal analysis, an economic 

analysis, and a combined analysis. The combined analysis integrates the findings from the two 

others, and use economic efficiency theory, two illustrate how the legal propose should be.  

 

The legal analysis concludes that a regulating regarding direct taxation is tough, based on the 

national sovereignty in this area. However, the Commission has conferral to regulate regarding 

obstacles in the single market, which demands that the two principles are respected. The analysis 

finds, that the impact assessment does not detailed states why the principles are respected in regards 

of a situation where only CCTB is adopted, why the requirements in protocol nr. 2 are not met. 

 

From the economic analysis, the behavior of member states and companies shows that both actors 

are profit maximizing, which has led to self-promoting decisions causing these market obstacles 

and the need to find a common solution. However, the profit maximizing behaviors shows that a 

C(C)CTB will only be possible when it has benefits for all member states.  

 

With this in mind, the combined analysis shows some alternative solutions on how the proposal 

should be formed to meet applicable law and possibility of being adopted.  
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KAPITEL 1 – OPGAVENS OMFANG 

1.1 INDLEDNING OG PROBLEMSTILLING 
Beskatning har i mange år udgjort en af EU’s bestræbelser på at opbygge en stærkere og mere 

konkurrencedygtig økonomi i det indre marked1. Kommissionen lægger i Meddelelsen om 

opbygning af et fair, konkurrencedygtigt og stabilt selskabsskattesystem i EU, vægt på, at der er 

behov for et skattesystem som passer til det indre marked, som støtter økonomisk vækst, 

konkurrenceevne, tiltrækker investeringer fra tredje lande, skaber arbejdspladser samt opretholder 

den europæiske sociale model der er skabt. Dette indebærer, at beskatning skal sikre stabile 

indtægter samt skabe færrest mulige hindringer for virksomheder når disse udøver aktivitet på tværs 

af grænserne i EU.  

 

Som led i det globale samfunds udvikling har globaliseringen og digitaliseringen medført 

fremkomsten af nye forretningsmodeller og øget mulighederne for at flytte overskud rundt på tværs 

af grænserne for at minimere skattetilsvar.2 Selskabers mobilitet har dermed ændret sig enormt, 

samtidig med at skattesystemet ikke er blevet tilpasset udviklingen. I forlængelse af den øgede 

mobilitet fra selskaber, har medlemsstater været nødsaget til at tilpasse skattesystemerne, herunder 

skattegrundlaget og skattesatsen, for at være konkurrencedygtige investeringslande for selskaberne 

der udøver aktivitet i det indre marked.   

 

Den øgede mobilitet samt forskellene i nationale skattesystemer, har altså skabt markedsmæssige 

udfordringer der har medført en uønsket adfærd for selskaber i forhold til strategier i forbindelse 

med aggressiv skatteplanlægning og skatteundgåelse i det indre marked.3 Effekter der ikke er 

forenelige med Unions mål.4 Kommissionen definerer aggressiv skatteplanlægning som; 

“Aggressive tax planning consists in taking advantage of the technicalities of a tax system or of 

mismatches between two or more tax systems for the purpose of reducing tax liability. Aggressive 

tax planning can take a multitude of forms. Its consequences include double deductions and double 

non-taxation.”5 

                                                
1 COM (2016) 682 final s. 1 – Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet – Opbygning af et fair, 
konkurrencedygtigt og stabilt selskabsskattesystem i EU 
2 KOM (2016) 683 s. 3 
3 KOM (2016) 683 s.2 
4 TEU art. 3 
5 COM (2012) 8860 final  
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Som led i den aggressive skatteplanlægning har koncerner anvendt uoverensstemmelserne i 

medlemsstaternes skattesystem til at udnytte teknikaliteterne og minimere skatteomkostninger, 

hvilket forvrider det indre markeds funktion.6 Kommissionen argumenterer derfor for, at der er 

behov for et fælles system, hvor disse uoverensstemmelser bliver fjernet, og hvor selskaber betaler 

deres fair skat i de jurisdiktioner, hvor overskuddet genereres.7 De uoverensstemmelser og 

forhindringer som selskaber støder på i forbindelse med overholdelse af op til 28 forskellige 

selskabsskattesystemer, antages af Kommissionen som værende markedssvigt, der er essentielle at 

imødekomme.8  Problemstillingerne vedrørende forskellene i medlemsstaternes skattesystemer, 

blev allerede identificeret ved Neumark-rapporten i 1962, og har siden hen medført flere tiltag for at 

rette op på de forvridningerne der udledes.9 

 

På baggrund heraf begyndte Kommissionen dermed arbejdet imod et system der skulle harmonisere 

selskabsskattegrundlaget mellem medlemsstater og forbedre det indre marked, ved at fjerne de 

hindringer som forskellene i de forskellige medlemsstaters systemer udleder, samt fjerne 

incitamenterne og mulighederne for at udføre aggressiv skatteplanlægning.10 Dette førte i 2011 til 

Kommissionens offentliggørelse af FKSSG direktivforslaget.11 Direktivforslaget havde til formål at 

harmonisere skattegrundlaget i EU, ved et fælles regelsæt samt fordeling af koncerners overskud 

baseret på en formelfordeling der skulle fordele indkomsten til den medlemsstat hvor værdien blev 

skabt.12 Forslaget mødte dog stor kritik i Rådet, hvor flere medlemsstater argumenterede for at 

forslaget var i strid med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet.13 Ligeledes 

argumenterede flere medlemsstater for, at Kommissionen ikke havde kompetence til at fremlægge 

lovforslag på området vedrørende direkte skatter der henhører medlemsstaternes suverænitet. 

Kommissionen gav dog ikke op på at harmonisere selvskabsskattegrundlaget, hvilket førte til en 

relancering af direktivforslaget offentliggjort i 2016.  

Med udgangspunkt i de problemstillinger der forekom vedrørende forslaget fra 2011, vil 

nærværende afhandling dermed undersøge, om det relancerede direktivforslag er udarbejdet efter 

                                                
6 KOM (2016) 683 final s.2 
7 KOM (2016) 683 final s.12 
8 KOM (2016) 683 final s.12 
9 Pirvu (2012) s. 26 
10 COM (2001) 582 final – Communication from the Commission to the Council and the Economic and Social Comitee, 
Towards an internal market without tax obstacles.   
11 KOM (2011) 121 final 
12 KOM(2016) 683 final s. 
13 Pirvu (2012) s. 165 
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EU-rettens regler, samt hvilke elementer som Kommissionen skal overholde ved at fremlægge 

juridiske foranstaltninger på området vedrørende direkte skatter. Ligeledes vil analysen undersøge 

hvordan medlemsstater og selskaber hidtil har handlet for at nyttemaksimere samt, hvordan 

adfærden vil ændres på baggrund af de fremlagte direktivforslag. Med udgangspunkt i ovenstående 

markedsmæssige problemstillinger, kan problemformuleringen sammenfattes i følgende afsnit. 

 

1.2 PROBLEMFORMULERING 
Juridisk problemformulering:  

Har Kommissionen fremlagt direktivforslaget i overensstemmelse med protokol nr. 2? 

- Hvilke udfordringer er forbundet med at regulere på området vedrørende direkte skatter? 

- Hvilke elementer/manglende elementer i direktivforslagene er i strid med de krav der stilles 

til udarbejdelsesprocessen? 

  

Økonomisk problemformulering:  

Hvordan påvirker den nuværende selskabslovgivning aktørers adfærd ud fra en neoklassisk 

antagelse om profitmaksimering og rational adfærd?  

- Hvordan kan medlemsstater og selskaber anvende fordelingsformlen til at profitmaksimere? 

 

Integreret problemformulering: 

Hvordan bør gældende ret være, for at en vedtagelse af direktivet er muligt? 

- Ud fra en retsøkonomisk tilgang, er der så mulighed for implementering af nuværende 

direktivpakke, og hvordan kan der opnås den mest optimale retstilstand ud fra 

efficiensbetragtninger? 

- Hvilke alternative muligheder kan anvendes for at direktivet kan blive vedtaget? 
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1.3 AFGRÆNSNING 
Den juridiske analyse har fokus på en besvarelse af hvordan udarbejdelsesprocessen skal være i 

forhold til de krav der stilles i protokol nr. 2 og EU-rettens kilder. Herunder hvornår Kommissionen 

har kompetence til at fremlægge foranstaltninger, og hvordan disse skal anvendes. På baggrund 

heraf vil analysen afgrænses fra flere skatteretlige elementer, der kunne have været relevant at 

undersøge, men som ikke direkte har en indflydelse på afhandlingens juridiske problemformulering. 

Grundet den EU-retlige vinkel, vil besvarelsen søges gennem EU-Domstolens relevante praksis, og 

dermed udelade nationale afgørelser samt nationale selskabsskatteretlige elementer der ikke rammer 

problemformuleringens fokus. Endvidere vil afhandlingen afgrænse sig fra at undersøge hvordan 

direktivforslagene påvirker samhandlen med tredjelande, og herunder hvordan forslagene kunne 

påvirke investeringer og vækst herfra, da tredjelandedimensionen skal behandles i de bilaterale 

overenskomster og i national lovgivning. Det kan argumenteres, at interne afregningspriser stadig 

vil forekomme i forbindelse med koncerners aktivitet i tredjelande, men dette vil ikke analyseres 

dybdegående grundet problemformuleringen manglende relevans hertil. Derfor findes det heller 

ikke relevant at danne en komparativ analyse af selskabsskattesystemet med et tredjeland. 

 

Den økonomiske analyse vil undersøge den adfærd som medlemsstater og selskaber udøver ud fra 

en neoklassisk tankegang om profitmaksimering. SCP-paradigmet anvendes derfor for at vurdere 

hvordan en lovgivning vil ændre de forskellige elementer i paradigmet. Der afgrænses i paradigmet 

fra den typiske analyse heraf, hvor der tages udgangspunkt i en virksomhed og et specifikt marked. 

Dette indebærer at det indre marked er det relevante marked, hvor medlemsstater antages at udbyde 

et selskabsskatteretligt produkt til selskaber som efterspørger dette. Der afgrænses endvidere fra at 

vurdere, hvornår mindre små og mellemstore selskaber vil have incitamenter til at tilvælge 

direktivet. Således fokuseres der udelukkende på hvordan medlemsstater og selskaber via en 

maksimerende adfærd kan anvende formlen. På baggrund af manglende detaljerede analyser og 

information om medlemsstaternes skatteindtægter ved en vedtagelse af direktivet, vil dette element 

desværre ikke indgå i analysen. 

 

1.4 SYNSVINKEL 
Afhandlingen vil gennem både den juridiske samt økonomiske analyse have en synsvinkel baseret 

fra medlemsstaternes side. Dette er relevant da retsgrundlaget kræver en procedure, hvor 
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medlemsstater har kompetence til at indgå i direktivets udarbejdelse, samt vedtager forslaget i 

Rådet14, ud fra enstemmighedskravet. Den økonomiske analyse vil ligeledes have en 

medlemsstatslig synsvinkel, hvor det vurderes, hvordan medlemsstater vil være maksimerende ud 

fra at tiltrække selskabers investeringer. Ligeledes vil medlemsstater ved en implementering af 

forslaget i dets nuværende form, kunne implementere formelfordelingen i FKSSG forskelligt. Da 

samspillet mellem medlemsstaters valg og selskabers valg, har en stor betydning, vil et synspunkt 

herfra også inddrages i forhold til en profitmaksimerende antagelse. Ligeledes vil den integrerede 

analyse ud fra efficiensbetragtninger, vurdere hvordan medlemsstaters beslutninger vedrørende 

direktivets vedtagelse vil være pareto-optimale.   

 

1.5 METODEBEHANDLING 
Afhandlingen er bygget op på baggrund af metodelæren i de respektive afsnit, herunder juridisk 

analyse, økonomisk analyse og integreret analyse. Den juridiske analyse tager udgangspunkt i den 

retsdogmatiske metode, den økonomiske analyse tager udgangspunkt i den neoklassiske metode, og 

den integrerede analyse tager udgangspunkt i en retspolitisk metode, der vil søge at svare på 

hvordan gældende retsstilling bør være, for at opnå den mest efficiente regulering og mulige 

implementering af Kommissionens forslag. 

1.5.1 JURIDISK METODE 
Afhandlingens juridiske analyse tager udgangspunkt i retsvidenskaben der beskriver den gældende 

retsorden. Retsvidenskaben defineres ofte som retsdogmatik, der søger at beskrive, fortolke og 

systematisere gældende ret (de lege lata).15 På baggrund af den retsdogmatiske metode, vil 

nærværende afhandling dermed beskrive, fortolke og systematisere de relevante retskilder for at 

finde frem til et gyldigt svar på problemformuleringen. Alf Ross definerer retskilder som følgende; 

” indbegrebet af de faktorer der øver indflydelse på dommerens formulering af den regel hvorpå 

han baserer sin afgørelse”. 16 Retskilderne anvendes dermed som grundlag for besvarelsen af 

problemformuleringen, og vurderer hvordan EU-domstolen kan basere sin afgørelse.  

Da afhandlingen tager udgangspunkt i et direktiv fremlagt af EU-Kommissionen, vil retskilderne i 

EU danne baggrund for afhandlingens juridiske analyse. EU-rettens kilder er inddelt i primærretten 

                                                
14 Medlemsstaternes finansministre vedtager forslaget i Rådet, og antages at have samme præferencer som 
medlemsstaten. 
15 Tvarnø & Nielsen (2017) s. 29 
16 U.2013B.1 – Jens Ravnkilde  
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der indeholder EU’s traktatgrundlag og dertil hørende protokoller, sekundærretten, der består af 

forordninger og direktiver, soft-law der indebærer henstillinger og udtalelser og dermed ikke er 

bindende for medlemsstater, og til sidst EU-domstolens praksis.17   

 

Retskildelæren indeholder læren i retskildernes indhold, prioriteringer, forpligtende virkning og 

politisk legitimation og defineres af Alf Ross som en læring i normer18. I retskildelæren har EU-

retten forrang for national ret, og der er som udgangspunkt ingen rangorden mellem retskilderne 

regulering og praksis. Dog findes der et reguleringshieraki inden for retskilden Regulering, grundet 

lex-superior-princippet, der betyder at EU-retten har forrang for national ret19. Der er ligeledes et 

krav om hjemmel opad i reguleringshierarkiet, således at et direktiv der foreslås af EU-

Kommissionen skal have hjemmel i traktaterne. De grundlæggende traktater er forsynet med en 

række protokoller, der har samme retskildeværdi som traktattekster.20 

 

1.5.1.1 Regulering 
I et EU-retligt perspektiv kan regulering inddeles i to hovedområder; primærretten og 

sekunddærretten. Primærretten består af traktatgrundlaget, herunder Traktaten om Den Europæiske 

Union (TEU) og Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsområde (TEUF) samt 

grundlæggende rettigheder og almindelige principper som er fastlagt ved domstolen21. Det er 

traktaterne der fastsætter rammerne inden for EU-retten, ligesom formålet med EU og 

kompetencerne er hjemlet heri. Ved besvarelse af problemformulering, vil traktaterne anvendes til 

at vurdere, hvilke kompetencer Kommissionen har på området vedrørende direkte skatter samt om 

den delte kompetence vedrørende det indre marked, anses som hjemmelsgrundlag til at fremlægge 

foranstaltninger ved harmonisering af medlemsstaters love ud fra TEUF art. 115. Derudover 

indebærer traktaterne på områder hvor der er delt kompetence, principperne om nærhed og 

proportionalitet der skal overholdes ligesom at protokol nr. 2 er traktatfæstet, for at sikre en korrekt 

anvendelse og gennemførsel af retsakter.  

Bindende sekundærregulering er andet led i reguleringshierakiet, og indeholder forordninger og 

direktiver der er bindende for medlemsstaterne. Denne reguleringstype er tilblevet ved EU-

                                                
17 Nielsen & Tvarnø (2017) s. 98 
18  Nielsen & Tvarnø (2017) s. 29  
19 Sag 6/64 - Costa mod Enel - der fastlægger at bestemmelserne i EU skal fortolkes ens 
20 Neergaard & Nielsen (2010) s.127 
21 Nielsen & Tvarnø (2017) s. 29  
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institutionerne, med EU-Kommissionen som initiativmonopolist i lovgivnings-processen22. For at 

bindende sekundærregulering er gyldig, skal der være hjemmel til at udføre disse i traktaterne. 

Afhandlingens hovedfokus vil undersøge Kommissionens direktivforslag der efter TEUF art. 288, 

binder medlemsstaterne mht. til direktivforslagets tilsigtede mål. Afhandlingen tager udgangspunkt 

i direktivforslagene FSSG og FKSSG, der vil blive analyseret ud fra om der er hjemmel i 

traktaterne og ud fra domstolens retspraksis.23 Ligeledes vil tidligere implementeret direktiver blive 

belyst vedrørende regulering af direkte skatter.  

 

1.5.1.2 Retspraksis 
TEU art. 19 indebærer, at det er EU-domstolens opgave at værne om lov og ret ved fortolkning og 

anvendelse af traktaterne samt bestemmelser udsendt af EU-institutionerne. EU-domstolens 

hovedopgave er at tilsikre, at fortolkningen af fællesskabsretten er ensartet. EU-domstolen har i 

flere sager påpeget at nationale selskabsskatteregler ikke må være i strid med de frie 

bevægeligheder. Ligeledes må selskabsskatteregler ikke medføre en medlemsstatslig statsstøtte der 

kan forvride konkurrencen i det indre marked. Med udgangspunkt i disse begrænsninger, har EU-

domstolen fastlagt rammerne for hvordan nationale selskabsskatteregler skal udarbejdes. I forhold 

til EU-domstolens praksis vedrørende nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, vil sagen 

om Tyskland mod Parlamentet inddrages, da denne tidligere har haft en betydelig effekt på, 

hvordan nærhedsprincippet fortolkes.  

 

1.5.1.3 Soft Law 
På trods af, at der er vedtaget enkelte direktiver vedrørende direktiver inden for området direkte 

skatter, har Kommissionen tidligere indført soft-law-reguleringer, der er baseret på henstillinger og 

udtalelser for at fremme og koordinere medlemsstaters skattelovgivning i den rigtige retning. 

Henstillinger og udtalelser er dog ikke bindende for medlemsstater jf. TEUF art. 288.  

I EU-retten anvendes begrebet soft-law, der ikke er bindende for medlemsstaterne, men fungerer 

som en slags retningslinjer i forbindelse med udførslen af en række regler. I forbindelse med 

skatteområdet vil analysen inddrage tidligere soft-law reguleringer som Ruding-rapporten, og 

Adfærdskodekset samt inddrage henstillinger og udtalelser som kilder i forbindelse med 

Kommissionens fastlæggelse af fælles mål og retningslinjer indenfor området direkte skatter.  

                                                
22 Tvarnø & Nielsen (2017) s 104 
23 KOM (2016) 685 final og KOM (2016) 683 final  
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1.5.2 ØKONOMISK METODE 
Afhandlingens økonomiske analyse søges besvaret ved anvendelse af industriøkonomien, nærmere 

den neoklassiske teori. Den industrielle økonomi er en blanding af makro- og mikroøkonomisk 

tilgang der kan forklare interaktionen mellem virksomheder og markedet.24 Industriøkonomiens 

indhold tager grobund i økonomen Alfred Marshall’s antagelser i slutningen af det 18.århundrede, 

der byggede på virksomheders konkurrence med hinanden og interaktionen mellem disse.25 Han 

konstaterede, at værdiskabelse i en virksomhed byggede på evnen til en tilpasning af ændrede 

omstændigheder. I 1950’erne byggede økonomerne Edward S. Mason og Edward Chamberlin fra 

Havard universitetet videre på teorierne og fandt frem til at markedsstrukturen påvirkede 

virksomheders adfærd og performance.26 Disse antagelser blev videreudviklet af J.S. Bain, der 

udviklede SCP-paradigmet som anvendelse for en industris analyse.  

 

I nærværende analyse vil SCP-paradigmet blive anvendt som analyseværktøj i en atypisk kontekst. 

Dette indebærer, at analysens synspunkt tager udgangspunkt ud fra et samfundsøkonomisk 

perspektiv, med medlemsstaternes adfærd som hovedfokus, hvorfor der ikke tages udgangspunkt i 

en typisk virksomhedsindustri. Dette medfører at analysen vil danne nogle antagelser, for at SCP-

paradigmet giver mening. Endvidere vil paradigmet udtrykke de nuværende markedsfejl, og hvilken 

betydning dette har. Ved at rette op på markedsfejlene ved lovgivning vil de grundlæggende 

betingelser ændres, og dermed også strukturen, adfærden og performance.  

 

I analysen vil både medlemsstater og selskaber inddrages, da de forskellige elementer i SCP-

analysen påvirker hinanden, og dermed har et tæt samspil på aktørernes handlinger. Medlemsstaters 

ageren påvirker virksomheders allokering, og virksomheders allokering påvirker medlemsstaters 

ageren, hvorfor der er et samspil mellem disse, der er relevant i analysens indhold.   

 

Den neoklassiske økonomi er baseret på antagelsen om at alle individer har rationelle præferencer, 

maksimerer deres egen profit samt anses at have fuld information.27 Antagelsen om at selskaber er 

profitmaksimerende, kan også anvendes for medlemsstater. ”On reaching agreements, states a 

                                                
24 Knudsen (1997) s. 68 
25 Max Raible (2013) s.2 
26 Max Raible (2013) s.3 
27 Knudsen (1997) s. 52  
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priori define their preferences about the different options with reference to their particular 

interests, and act according to them in a basically technical environment”.28  

Ved denne antagelse vil analysen inddrage et spilteoretisk eksempel, hvorudfra det belyses hvordan 

medlemsstater vil træffe valg der skaber de størst mulige skatteindtægter. Ligeledes vil der vurderes 

hvordan selskaber ved en profitmaksimerende tilgang, kan søge at minimere deres omkostninger ud 

fra den foreslåede fordelingsformel i FKSSG direktivet.  

 

1.5.3 INTEGRERET METODE 
Den integrerede metode vil på baggrund af delkonklusionerne i den juridiske og økonomiske 

analyse indeholde en analyse af, hvordan der kan opnås den mest efficiente regulering på området 

ud fra en retspolitisk tilgang til hvordan retsstillingen bør være. Retstilstand også defineret som ”de 

lege ferenda” bliver af Tvarnø og Nielsen defineret som følgende: ”en retlig videnskabelig analyse, 

der har til formål at klarlægge hvordan politiske formål og hensyn kan opnås via lovgivning, hvor 

adfærdsanalysen er baseret enten på videnskabelig anerkendt sociologi eller økonomisk teori.”29 

Retsfilosoffen Alf Ross definerer retspolitikken som en videnskab ved at forklare den sammenhæng 

regler og adfærd medfører ud fra retssociologiske metoder30. Ligeledes definerer Cooter og Ulen at 

retsøkonomien er en videnskabeliggørelse af rettens påvirkning af markedsaktører, hvorfor det i 

denne afhandling findes mest hensigtsmæssigt at inddrage retsøkonomien i et retspolitisk 

perspektiv.31  

 

Den valgte fremgangsmåde samt metodevalg til det integrerede afsnit, er valgt på baggrund af den 

juridiske og økonomiske analyses indhold. Da den juridiske analyse diskuterer hvorvidt gældende 

retstilstand er i strid med protokol nr. 2’s krav til nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, 

stilles der dermed et kritisk spørgsmålstegn til de lege lata og dets gyldighed og realisme i praksis. 

Den økonomiske analyse inddrager ligeledes en begge sider af lovgivningen, samt en spilteoretisk 

tilgang til hvordan medlemsstater i forskellig grad kan vælge at implementere direktivet- nærmere 

aktørernes adfærd. Den integrerede analyse vil primært tage udgangspunkt i elementer fra den 

juridiske analyse, til at vurdere efficiensbetragningerne af Kommissionens direktivforslag, da de 

                                                
28 Piedrafita og Torreblanca (2015) s.9 
29 Tvarnø & Nielsen (2017) s.30 
30 Tvarnø og Nielsen (2017) s. 446  
31 Cooter og Ulen (2016) s. 3 



 14 

begrundede udtalelser samt retsakten, danner mest relevans for en efficiensbetragning og herefter 

alternative løsningsforslag til en mulig vedtagelse.  

 

1.6 AFHANDLINGENS STRUKTUR   
Nærværende afhandling er struktureret i fire kapitler, der indebærer, opgavens omfang, juridisk 

analyse, økonomisk analyse og integreret analyse. Kapitel 1 har dannet grundlag for afhandlingens 

skelet i form af opgavens problemformulering, den metodiske gennemgang, den anlagte synsvinkel 

samt afhandlingens afgrænsninger. Kapitel 2 indeholder en introduktion samt en baggrund for 

Kommissionens fremlagte direktivforslag. Herefter vurderes de skatteretlige forhold i EU-retten, og 

hvilke elementer der skal være omfattet når der fremlægges foranstaltninger vedrørende direkte 

skatter. Med udgangspunkt i traktaternes indhold, de begrundede udtalelser, og tidligere retspraksis, 

vil kapitlet svare på om direktivforslagene er udarbejdet i overensstemmelse med protokol nr. 2. 

Grundet den redegørende del vedrørende direktivet, vil kapitlet udgøre en større del af 

afhandlingen. Kapitel 3 indebærer den økonomiske analyse, og undersøger hvordan medlemsstater 

indtil nu har konkurreret på skatten for at være attraktive investeringssteder for selskaber. Med 

udgangspunkt i de få tal der fremgår af en direktivændring, vil det vurderes hvordan både 

medlemsstater og selskaber kan anvende formlen til at være profitmaksimerende. Med 

udgangspunkt i den juridiske og økonomiske analyse, vil Kapitel 4 sammensætte de fremlagte 

delkonklusioner, og vurdere hvordan gældende ret bør være. For at nå frem til en løsning for 

vedtagelse, vil kapitlet via retsøkonomiske efficiensbetragninger vurdere mulige løsningsforslag 

samt konkludere opgavens tre hovedspørgsmål.  

    

  Figur 1: Struktur af afhandling: Egen tilvirkning 
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KAPITEL 2 – JURIDISK ANALYSE 
 

2.1 INDLEDNING 
Nærværende kapitel vil undersøge Kommissionens direktivforslag F(K)SSG, herunder om dette er 

fremlagt ud fra gældende lov. Indledningsvis vil kapitlet inddrage hvilke forhenværende tiltag der 

er gjort på området, for at harmonisere selskabsskatten i EU. Denne introduktion vil lede op til 

Kommissionens direktivforslag, og hvilke formål der søges opnået.  

Da beskatning af direkte skatter er en medlemsstatslig kompetence, vil afhandlingen dernæst 

vurdere traktaternes indhold og hvilke elementer nationale skattelovgivning har af begrænsninger. 

Ligeledes vil afsnittet vurdere, hvornår Kommissionen har kompetence til at fremlægge juridiske 

foranstaltninger vedrørende direkte beskatning. Ligeledes vil analysen undersøge hvorvidt 

Kommissionen ved udarbejdelsen af direktivpakken har overholdt de principper som kræves for at 

foranstaltningen er gyldig; dette indebærer nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Som 

led i direktivproccessens fase vil medlemsstaters begrundede udtalelser inddrages, for dels at 

vurdere hvorvidt Kommissionen skal revurdere forslaget, og derudover for at klarlægge 

medlemsstaters holdninger i forhold til direktivforslagene.  

 

2.2 EU-RETTENS FORMÅL OG UDVIKLING   
For at svare på afhandlingens juridiske spørgsmål, om hvorvidt direktivforslaget er udarbejdet efter 

gældende lov, er det relevant for opgavens besvarelse at belyse den EU-retlige udvikling der har 

relevans i forhold til opgavens analyse. Herunder vil det indre marked blive diskuteret, da 

Kommissionen i direktivforslaget F(K)SSG argumenterer for, at direkte skatter falder under 

funktionen og oprettelsen af det indre marked.32 Herudover vil introduktionen omhandle, hvilke 

initiativer der er blevet gjort fra Unionens side, i forbindelse med at harmonisere direkte skatter.  

 

I 1952 blev den Europæiske Kål og Stålunionen etableret, og dannede grundlaget for den 

Europæiske Union som kendes i dag.33 De seks medlemsstater der dannede Unionen vedtog i 1957 

Rom-traktaten, der forudså oprettelsen af et fælles marked, som i dag udgør det indre marked. 

Fælleskabet førte til et øget økonomisk samarbejde, hvor grundidéen var en øget politisk integration 

                                                
32 KOM (2016) 683 final s.5 
33 Neergaard og Nielsen (2010) s.20 
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mellem medlemsstaterne, der skulle fjerne handelshindringer samt harmonisere økonomiske 

politikker.34 Det indre marked tager udgangspunkt i, at integrere nationale markeder til ét marked, 

hvor der ikke er nogle interne grænser mellem medlemsstaterne. Oprettelsen af et fælles marked 

ved Rom-traktaten, havde dermed til formål at fremme fair konkurrence og forbedre fordelingen af 

varer, tjenester og ressourcer, med udgangspunkt i de fire friheder.  

 

De fire friheder udgør det indre markeds formål; ”… et område uden indre grænser med fri 

bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital i overensstemmelse med 

bestemmelserne i traktaterne.”35 For at EU-retten finder anvendelse på et retsforhold, skal der 

forekomme et grænseoverskridende element. Ligeledes har EU-domstolen udelukkende 

kompetence såfremt dette forhold gør sig gældende, hvilket ses i forlængelse af 

kompetencetildelingen i TEU art. 5, der indeholder afgrænsningen af EU-rettens 

anvendelsesområder.36 Når selskaber udøver aktivitet på tværs af grænserne, er der tale om et 

grænseoverskridende element, hvorfor traktatens anvendelsesområde finder sted. Endvidere har 

forskellene i nationale selskabsskattestrukturer en betydelig konsekvens på oprettelsen af det indre 

marked, da selskabers aktivitet i det indre marked påvirkes af det enkelte lands 

selskabsskattestruktur. Uanset det vellykkede samarbejde på flere områder mellem medlemsstaterne 

igennem tiden, er en harmonisering af medlemsstaternes selskabsskattegrundlag endnu ikke opnået. 

Dette på trods af, at der siden fællesskabets oprettelse har været en politisk indsats for en ensartet 

selskabsskattelovgivning.37  

 

Problemstillinger vedrørende forskellene i de enkelte medlemsstaters selskabsskattelove blev 

allerede offentliggjort ved Neumark-rapporten i 1962.38 Rapporten fandt frem til, at forskelle i 

medlemsstaters selskabsstrukturer og skattesatser mellem medlemsstater skabte markedshindringer, 

hvorfor det var nødvendigt at skabe et ensartet skattesystem samt øge samarbejdet mellem 

medlemsstaterne på skatteområdet.39 Neumark-rapporten blev efterfulgt af Temple-rapporten i 

                                                
34 Neergaard og Nielsen (2010) s.21 
35 TEUF art. 26. stk.2 
36 Neergaard og Nielsen (2010) s.31 
37 Neumark-rapporten og Ruding-rapporten understreger begge de problemstillinger der er forbundet med forskellene i 
medlemsstaternes selskabsskattelovgivninger. Ligeledes har Kommissionen i flere forsøg forsøgt at fremlægge 
direktiver på området, som ikke er lykkedes. Herunder kan nævnes forslaget om at harmonisere minimumsskattesatser i 
1990 samt FKSSG direktivforslaget i 2011  
38 Pirvu (2012) s.10 
39 Neumark rapporten – harmoniseringsbog s 25. PIRVU 
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1970, der førte til Kommissionens udarbejdelse af et lovforslag, der krævede at medlemsstater 

sænkede deres skattesats til mellem 45-55%.40 Forslaget blev dog trukket tilbage, grundet 

medlemsstaternes uvillig til at skabe en harmoniseret skattelovgivning.41 Senere hen er soft-law 

tiltag som Ruding rapporten fremlagt, som primært har været af forbedrende karakter, der har til 

formål at bane vej for konkrete initiativer. Ruding Rapporten undersøgte om forskellene i 

selskabsskatten medførte forvridninger i det indre marked. Konklusionen var et behov for at 

eliminere dobbeltbeskatning, sikre en effektiv beskatning samt forebygge skatteunddragelse. 

Endvidere undersøgte rapporten muligheden for en harmonisering af selskabsskattereglerne og om 

dette var nødvendigt. Rapporten fandt frem til at en harmonisering var nødvendig for at realisere det 

indre marked, men at dette ikke ville finde sted, på trods af at skattekonkurrencen mellem 

medlemsstaterne medførte et samlet provenutab.42 

 

I 1993 trådte Maastrich-traktaten i kraft, hvilket ændrede Unionens muligheder for at fremlægge 

retsgrundlag på skatteområdet.43 Traktaten gav ikke eksplicit retsgrundlag for harmonisering af 

skattelovgivning, men i stedet for harmonisering af love, der var nødvendige for gennemførelsen af 

det fælles marked.44 Dette betød at Kommissionen havde hjemmel til at fremlægge retsgrundlag på 

skatteområdet, knyttet til andre lovområder. I forhold til indskrænkningen af medlemsstaters 

suverænitet, blev nærhedsprincippet vedtaget for at kontrollere forholdet mellem Unionen og 

medlemsstaternes kompetencer. Ligeledes blev nødvendigheden af en koordineret indsats på 

fælleskabsplan for at bekæmpe skadelig skattekonkurrence klarere, hvilket medførte at Rådet i 1997 

vedtog en soft-law adfærdskodeks for erhvervsbeskatning, med målet om at forebygge økonomisk 

forvridning og erosionen af skattegrundlaget i EU.45  

 

2.3 BAGGRUNDEN FOR KOMMISSIONENS F(K)SSG DIREKTIVFORSLAG 
I år 2000 mødtes det Europæiske Råd i Lissabon for at sætte et mål for EU, om at blive den mest 

konkurrencedygtige og dynamiske økonomi verden.46 For at nå dette mål udgjorde 

selskabsbeskatning en væsentlig faktor. Globaliseringen og digitaliseringen udfordrede 

                                                
40 Pirvu (2012) s.12 
41 COM (2001) 582 final – Company taxation in the Internal Market 
42 Pirvu (2012) s.36 
43 Maastrich-traktaten trådte i kraft 1.11.1993 
44 Maastrich-Traktaten art. 94 (nu TEUF art. 115) 
45 Lett (1999) s. 241 
46 KOM (2001) 582 endelig– På vej mod et indre marked uden skattemæssige hindringer s.1 
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selskabsstrukturen yderligere, og ændrede markedsmiljøet for selskaber i det indre marked. På 

baggrund heraf var det Kommissionens mål at ændre selskabsskattesystemet i EU, tilpasset 

markedsforholdende. Dette førte i 2001 til Kommissionens Meddelelse til Rådet, EU-Parlamentet 

og den Økonomiske og Sociale Komité, der omhandlede hvordan de skattemæssige hindringer i EU 

kunne fjernes.47 I Meddelelsen konstaterede Kommissionen at flere elementer i det nuværende 

selskabssystem forringede det indre markeds funktion og konkurrenceevne. Kommissionen lagde 

vægt på, at medlemsstaternes forskellige selskabsskattelovgivninger førte til høje omkostninger for 

multinationale selskaber i forhold til at overholde flere selskabssystemer. Derudover blev 

dobbeltbeskatningssituationer og interne afregningspriser identificeret som de vigtigste hindringer 

at imødekomme, for at styrke udviklingen af det indre marked.  I Meddelelsen tilføjede 

Kommissionen ” Det skal bemærkes, at denne approach ikke gør indgreb i medlemsstaternes 

suverænitet til at fastsætte selskabsskattesatserne.”48 Dermed respekterede Kommissionen 

medlemsstaternes suverænitet i udarbejdelsesfasen af FKSSG direktivforslaget der blev fremlagt for 

Rådet den 16. marts 2011. Forslaget blev fremlagt sammen med en konsekvensanalyse der udtrykte 

Kommissionens fire forskellige tiltag.49 

 

1. Obligatorisk Fælles selskabsskattegrundlag 

2. Valgfri Fælles selskabsskattegrundlag 

3. Obligatorisk fælles konsolideret selskabsskattegrundlag 

4. Valgfri Fælles konsolideret selskabsskattegrundlag 

 

Forskellen i forslagene indeholdt dermed konsolideringselementet, der i FKSSG ville fordele 

multinationale selskabers overskud i de lande hvor de udøvede aktiviteter på baggrund af en 

fordelingsformel. På baggrund af konsekvensanalyserne udtrykte Kommissionen i offentliggørelsen 

af direktivforslag til Rådet, den 16. marts 2011, at et FKSSG ville have den største velfærdseffekt.50 

Derudover argumenterede Kommissionen for en valgfri implementering for virksomheder, da det 

ville stride imod nærhedsprincippet at tvinge koncerner til at være omfattet af CCCTB-reglerne.51  

 

                                                
47 KOM (2001) 582 endelig – På vej mod et indre marked uden skattemæssige hindringer  
48 KOM (2001) 582 endelig – På vej mod et indre marked uden skattemæssige hindringer s.16 
49 SEC (2011) 315 final – Commission Staff Working Document, Impact Assessment 
50 KOM (2011) 121 final 
51 KOM (2011) 121 final s.7 
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Forslaget mødte dog stor kritik blandt flere medlemsstater og strandede i Rådet, da der ikke kunne 

opnås enighed. Årsagen var, at medlemsstaterne ikke kunne nå til enighed deres engagement i at 

beholde deres selskabsskattelovgivning konkurrencedygtig ud fra et selvstændigt grundlag.52 Et 

resultat af dette var, at ni medlemsstater indsendte begrundede udtalelser, hvor de argumenterede 

for at direktivet var i strid med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet.53 Kommissionen 

ville ikke droppe forslaget om at harmonisere selskabsskattesystemet, hvorfor Kommissionen i 

2015, igangsatte en offentlig høring henvendt alle interesserede parter for hvordan reglerne i 

FKSSG forslaget kunne revideres for bedre at afspejle de politiske prioriteringer for international 

beskatning. Dette førte til Kommissionens offentliggørelse af to forslag for at harmonisere 

selskabsskattesystemerne i EU den 26. oktober 2016; FSSG og FKSSG.54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Egen tilvirkning. CCCTB direktivets historie. 

 

2.4 Det relancerede F(K)SSG-direktiv  
Kommissionens relancerede direktivpakke indeholder nogle markante forskelle fra forslaget i 2011, 

der er blevet relanceret for at imødekomme medlemsstaters ønsker, samt lette muligheden for 

vedtagelse af begge forslag. En væsentlig forskel ved den relancerede direktivpakke er, at forslaget 

er blevet splittet op i to. Dette indebærer, at der skal ske en trinvis implementering af direktiverne. 

                                                
52Weber & Streek (2018) s.1  
53 Pirvu (2012) s.171 
54 KOM(2016) 685 final og KOM(2016) 683 final 
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Kommissionen lægger til grund at; ”Flere elementer (særlig skattekonsolidering) har været 

genstand for udførlige debatter og risikerer at spænde ben for andre af systemets grundlæggende 

elementer.” 55 Med en trinvis implementering, vil det være nemmere at nå til enighed om et fælles 

skattegrundlag, som vil forhindre skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning på baggrund af 

fælles regler.56 Konsolideringselementet i andet direktivforslag vil blive implementeret efter der er 

skabt enighed om skattegrundlaget. Da direktiverne ikke bliver vedtaget samtidig, er der en risiko 

for at udelukkende skattegrundlaget bliver vedtaget og harmoniseret. 

 

Det grundlæggende formål med direktivpakken er at skabe et velfungerende indre marked og fjerne 

de nuværende problemstillinger. Dette indebærer, at koncerners compliancce-omkostninger vil 

blive minimeret, samt sikrer at skatten bliver betalt hvor den genereres. Ved et fælles regelsæt, vil 

selskabsskatteområdet blive harmoniseret, og koncerner der er omfattet er direktiverne, skal således 

kun opgøre den skattepligtige indkomst efter et regelsæt frem for op til 28 forskellige.57  Følgende 

afsnit vil kort redegøre for indholdet i de enkelte direktivforslag.   

 

2.4.1 FSSG-DIREKTIVFORSLAGET 
FSSG-direktivforslaget har til formål at ensarte beskatningsreglerne for multinationale koncerner 

med en koncern-omsætning på over 750 millioner euro om året.58 Koncerner der ikke er lovpligtigt 

omfattet, kan valgfrit tilvælge systemet. I forslaget fra 2011 argumenterede Kommissionen, at 

baggrunden for at fremlægge et valgfrit FKSSG, var at såfremt koncerner blev tvunget omfattet, 

ville det stride imod proportionalitetsprincippet.59 I det relancerede forslag argumenterer 

Kommissionen at et obligatorisk regelsæt for de omfattede koncerner, vil gøre systemet mere robust 

over for aggressiv skatteplanlægning.60 Reglerne i forslaget vil ligeledes gælde for koncerner der er 

etableret i EU og som er omfattet af koncernkravene i forslaget. 

 

For at støtte innovation i det indre marked, indeholder forslaget flere skatteretlige incitamenter der 

understøtter forskning og udvikling, via gunstige fradragsordninger.61 Dette indebærer fradrag for 

                                                
55 KOM (2016) 683 s.3 
56 KOM (2016) 683 s.3 
57 KOM (2016 683 
58 KOM (2016) 685 art. 2 og 3 
59 SEC(2011) 315 final s. 18  
60 KOM (2016) 685 art. 2, der fastsætter direktivets anvendelsesområde 
61 Schmidt (2017) s.118 
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omkostninger forbundet med erhvervelse eller sikring af forskning og udvikling. Udover disse 

fradrag, indebærer forslaget en mulighed for superfradrag, der betyder at selskaber yderligere kan 

fradrage 50% af disse omkostninger. I konsekvensanalysen lægges det til grund, at selskaber uden 

dette incitament vil vælge at flytte forskning og udviklingsaktiviteter uden for EU, til enten USA, 

Japan eller Sydkorea.62 Med disse incitamenter, kan den økonomiske vækst føres i en positiv 

retning ved at øge produktiviteten. Hovedbegrundelsen for disse incitamenter til selskaber er, at 

virksomheder i fravær at stimuli fra staten, vil have en tendens til at underinvestere, fordi selskaber 

ikke selv kan optage samtlige af de økonomiske fordele der genereres ved denne aktivitet.63 ”Med 

andre ord tager virksomhederne ved deres investeringsbeslutninger ikke tilstrækkelig højde for de 

positive spill-over-effekter, som frembringelse af ny viden kan have for andre virksomheder og 

samfundet som helhed.”64  

 

2.4.2 FKSSG DIREKTIVFORSLAGET 
Ligesom FSSG direktivforslaget, omfatter konsolideringen samme gruppe af koncerner. Det fælles 

skattegrundlag beregnes ved at sammenlægge skattegrundlaget for hvert selskab i koncernen, 

hvilket giver mulighed for grænseoverskridende modregning af overskud og tab mellem 

selskaberne. Ved en fælles beregning af skattebaserne vil koncerninterne transaktioner elimineres, 

hvilket ifølge Kommissionen vil lukke hullerne for aggressiv skatteplanlægning ved interne 

afregningspriser. Hvis det konsoliderede skattegrundlag er positivt, vil det blive fordelt til 

medlemsstaterne i henhold til direktivs foreslåede fordelingsformel der tager udgangspunkt i tre 

ligeligt vægtede faktorer. Såfremt det konsoliderede skattegrundlag er negativt, vil tabet blive 

overført til næste regnskabsår.  

 

Direktivets fordelingsformel er uændret i forhold til forslaget fra 2011. Dette indebærer at formlen 

stadig tager udgangspunkt i omsætning, arbejdskraft og aktiver, og stadig udelader immaterielle 

aktiver. Kommissionen argumenter, at disse tre faktorer vil modarbejde metoder til aggressiv 

skatteplanlægning, da overskuddet henføres til det sted hvor værdien skabes. ”Disse faktorer og 

vægtninger bør sikre, at overskuddet beskattes dér, hvor det skabes.” 65 Dette medfører endvidere at 

                                                
62 SWD(2016) 341 final s. 60   
63 Schmidt, K. (2017) s.118 
64 Schmidt, K. (2017) s.118 
65 KOM (2016) 683 s.2 



 22 

reglerne for interne afregningspriser ikke vil gælde internt i koncernen. Udeladelsen af immaterielle 

aktiver, begrundes med deres ustadige art, og mulighed for omgåelse af systemet. Dog kan det 

argumenteres at immaterielle aktiver udgør en væsentlig del af moderne virksomheders 

værdiskabelse, hvorfor en udeladelse af denne faktorer kan være problematisk at udelade. I en 

rapport fra 2014 udarbejdet af Kommissionens ekspertgruppe blev det udtrykt; ”Digitalization has 

made intangible assets more important than physical production”66. Med dette udsagn kan det 

diskuteres om formlen danner det reelle billede af et selskabs økonomi, da virksomheder i højere 

grad baseres på digital værdiskabelse.  

Direktivforslagets fordelingsformel har følgende udtryk og er inspireret af USA’s 

formelfordelingen der kendetegnes Massachusetts-formlen:67  
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Arbejdskraftfaktoren fremgår af direktivets artikel 32 og 33, og indebærer både et koncernmedlems 

samlede lønudgifter samt antallet af ansatte i et koncernmedlem. At begge elementer er inkluderet i 

faktoren begrundes i medlemsstaternes lønforskelle, der vil sikre en mere fair fordeling af det 

konsoliderede skattegrundlag. Det fremgår af art. 32 stk. 3 at definitionen af ansatte sker ud fra 

national lov i den medlemsstat hvor beskæftigelsen udøves68. Det kan derfor antages, at 

medarbejderfaktoren implementeres forskelligt i medlemsstater, hvilket kan give nogle økonomiske 

og skattemæssige udsving såfremt medlemsstater definerer denne forskelligt.69Ligeledes indebærer 

direktivforslaget, at selskaber i koncern-gruppen, kun skal håndtere en skatteadministration i den 

medlemsstat hvor moderselskabet er etableret. Denne skatteadministration vil derefter fordele 

koncernens skattepligtige indkomst. Det er således udelukkende metoden til at beregne og fordele 

skatten der harmoniseres, mens medlemsstaten fortsat vil kunne bestemme skattesatsen for den del 

af koncernens skattepligtige indkomst der tilfalder den enkelte. 

 

                                                
66 COM (2014) – Commission expert group on taxation of the digital economy s.11 
67 KOM (2016) 683 final art. 28 stk.1 
68 COM (2016) 683 final s. 29. art 32 stk. 3  
69 Se økonomisk afsnit 4.3 
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2.4.3 KOMMISSIONENS ANVENDTE RETSGRUNDLAG OG RETSAKT 
Kommissionen argumenterer for, at forvridningerne i det indre marked udelukkende kan fjernes 

gennem retligt bindende regler og en fælles lovgivningsramme.70 Dermed er soft-law udelukket, da 

medlemsstater kunne fravige reglerne eller vedtage spredte metoder til gennemførelse. Det 

anvendte retsgrundlag for begge direktivforslag er dermed TEUF art. 115;  

 

”Uanset art. 114 udsteder Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed..., direktiver om 

indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der direkte 

indvirker på det indre markeds oprettelse eller funktion”.71 

 

Præceptivt fremgår det dermed af artiklen, at direkte beskatning udelukkende må vedtages i form af 

direktiver, der i henhold til TEUF art. 288 er bindende for enhver medlemsstat det henvender sig til, 

men overlader den enkelte at bestemme form og midler i gennemførelsen.  

 

2.4.4 KOMMISSIONENS KONSEKVENSANALYSE: 
Ved udarbejdelsen af de fremlagte direktiver, har Kommissionen vedlagt en fælles 

konsekvensanalyse.72 Konsekvensanalysen skal undersøge de potentielle konsekvenser af de mulige 

løsninger som fremsættes og understøtter disse med detaljerede analyser for EU-tiltag.73 Det 

fremgår af Kommissionens konsekvensanalyse, at både nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet er overholdt som følge af udarbejdelsesprocessen.74 Endvidere fremgår 

det, at direktiverne vil øge væksten med 1,2% og compliance-omkostninger forventes at falde med 

2,5%. Ligeledes forventes der ved de fremlagte forslag en stigning i væksten på 3,4% og 

beskæftigelsen på 0,6%.75 Konsekvensanalysen undersøger ikke videre hvordan de enkelte 

medlemsstater vil blive påvirket af forslagene, i forhold hvordan de skattemæssige indtægter vil 

blive påvirket i hvert medlemsstat.  

 

                                                
70 KOM (2016) 683 final s.6 
71 TEUF art. 115 
72 SWD (2016) 341 final   
73 https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/impact-assessments_da 
74 Dette element vil blive undersøgt senere i analysen 
75 KOM (2016) 683 s.8 
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Ved fremlæggelse af direktiver på området vedrørende direkte beskatning og med udgangspunkt i 

det anvendte retsgrundlag, vil følgende analyse vurdere hvorvidt Kommissionens hjemmel i 

traktaten er retsmæssig, samt om forslaget er fremlagt i overensstemmelse med de krav traktaten 

stiller til Unionen vedrørende at regulere på direkte skatter. Med baggrund i dette, vil følgende 

afsnit omhandle skatterettens placering i EU, samt hvilke rammer Kommissionen skal overholde for 

at direktivforslaget er i overensstemmelse med EU-retten. 

 

2.5 TILNÆRMELSE AF LOVE I TEUF ART. 115 
Tilnærmelse af lovgivning som kan defineres, harmonisering, indebærer både positive og negative 

integrationsforanstaltninger. De negative foranstaltninger er et resultat af praksis fra tidligere EU-

domme der danner præcedens i fremtidige sager. Den negative integration indebærer dermed, at 

domstolen ved afgørelser afskaffer love eller praksis som strider imod traktaternes bestemmelser. 

Herunder har praksis formet en begrænsning i nationale selskabsskatte love vedrørende de fire 

friheder samt forbuddet mod statsstøtte.76 EU-domstolen har i flere sager konsekvent fastholdt, at 

medlemsstaterne er fri til at udforme deres skattesystem, såfremt EU-lovgivningen er respekteret.77 

EU-domstolen vil generelt finde et nationalt retssystem til at udgøre en begrænsning af den frie 

bevægelighed, såfremt loven forhindrer, begrænser eller afskrækker grænseoverskridende aktivitet, 

eller såfremt en medlemsstat støtter et selskab ved hjælp af statsmidler, der kan fordreje 

konkurrencen ved at begunstige visse virksomheder.78 Domstolens afgørelser betegnes som negativ 

integration, når nationale love eller handlinger er i strid med EU-retten. 

 

I sagen ICI, C264/96, havde en engelsk virksomhed 23 datterselskaber hvoraf fire af disse havde 

hjemsted i England. Ifølge den engelske lovgivning kunne tab i et datterselskab ikke fradrages i 

moderselskabets indkomst, grundet at mere end halvdelen af datterselskaberne var etableret uden 

for Englang.79 Såfremt dette ikke var tilfældet, ville datterselskaberne kunne fratrække tab i 

moderselskabets indkomst. EU-domstolen fandt i sagen frem til, at det er forbudt for en 

medlemsstat at forhindre dets statsborgere eller selskaber, at etablere sig i udlandet. Af denne grund 

var der i sagen tale om en etableringshindring som følge af skattelovgivningens udformning, hvilket 

                                                
76 TEUF art. 107 
77Englisch - Tax Coodination between Member States in the EU – Role of the ECJ, s. 6  
78 Englisch - Tax Coodination between Member States in the EU – Role of the ECJ, s. s. 9 
79 C264/96 - ICI 
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begrænsede den frie bevægelighed. England argumenterede for, at formålet med lovgivningen var 

at begrænse muligheden for skatteflugt, ved at indkomsten blev placeret i udenlandske 

datterselskaber, frem for hvor de retligt hørte hjemme, nemlig i England.80  

 

Vedrørende forbuddet mod statsstøtte fandt Domstolen i sagen om Kommissionen mod Italien C 

2280/95 frem til at Italien skulle efterleve Kommissionens afgørelse, om at tilbagebetale den 

statsstøtte som italienske vognmænd havde modtaget, som følge af et skattefradrag til kompensation 

for afgifter der belastede transportvirksomheder.81 Af nyere sager vedrørende ulovlig statsstøtte, 

konkluderede Kommissionen i august 2016, at Irland havde givet Apple en selektiv skattemæssig 

fordel på 13 milliarder Euro, der ansås som ulovlig statsstøtte. Kommissionen krævede at Irland fik 

beløbet tilbagebetalt, hvilket ikke er sket endnu. Dette har fået Kommissionen til at indlede en 

traktatbrudsprocedure mod Irland for EU-domstolen med hjemmel i TEUF art. 108 stk. 2.82 EU-

domstolens afgørelser, har dermed en betydelig konsekvens for udviklingen af medlemsstaters 

begrænsninger i udformningen af skattelovgivningen.  

 

Udover domstolens afgørelser som vedrører den negative integration, kan Unionen fremlægge 

sekundærregulering, herunder direktiver, for at skabe fælles regelsæt og effektivisere det indre 

marked.83 Ifølge Kommissionen vil en harmonisering af skattegrundlaget lette virksomheders 

ageren på tværs af landegrænser i EU, og forbedre det indre marked. Denne positive integration skal 

have hjemmel i traktaterne for at et lovforslag er gyldigt.84 Det er i afsnit 2.4.3 defineret at 

Kommissionens anvendte retsakt er TEUF art. 115, men ser man nærmere på denne retsakt, 

indeholder denne ikke eksplicit hjemmel til at harmonisere på områder vedrørende direkte skatter. 

Ligeledes indebærer traktatens andre harmoniseringsartikler hellere ikke områder vedrørende 

direkte beskatning. TEUF art 113 indebærer harmonisering af indirekte skatter, hvor art. 114 

indebærer harmoniseringen af medlemsstaters lovgivning for at forbedre det indre markeds 

funktion, dog ikke på områder der vedrører fiskale bestemmelser. Da selskabsskat indebærer direkte 

skatter og er en fiskal bestemmelse, kan retsakt 113-114 ikke give hjemmel til at regulere på 

                                                
80 C264/96 - ICI 
81 C2280/95 – Kommission mod Italien 
82 KOM (2017) – pressemeddelelse vedr. Irlands statsstøtte til Apple http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-
3702_en.htm 
83 En tilpasning af fælles regler defineres fremadrettet som harmonisering. 
84 TEUF art. 263 – EU-domstolen prøver lovligheden af lovgivningsmæssige retsakter vedrørende 
annulationsspørgsmål  
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nærværende område. For at vende tilbage til TEUF art. 115, giver den Kommissionen hjemmel til at 

harmonisere på områder, der direkte indvirker på det indre markeds oprettelse og funktion 

 

Praksis har vist, at denne artikel i tidligere direktivforslag er anvendt i forbindelse med direkte 

skatter, senest ved Skatteundgåelsesdirektivet der blev vedtaget i 2016.85 Et essentielt parameter 

vedrørende skatteretlige forslag, er at Rådet træffer afgørelse med enstemmighed. Ved 

enstemmighed forstås, at samtlige medlemsstaters finansministre skal blive enige om indholdet af 

Kommissionens forslag for at det kan blive vedtaget.86 Belægget for at vælge den anvendte retsakt, 

begrundes af Kommissionen, ”effekterne af forslaget har en direkte virkning på det indre marked, 

hvorfor en harmonisering af medlemsstaternes direkte skatter falder under den delte 

kompetence.”87 

 

Endvidere argumenterer Kommissionen for at direkte skatter har en indvirkning på det indre 

marked, hvor Unionen deler kompetencen med medlemsstaterne. Kompetencetildelingen af 

Unionens beføjelser er defineret i traktaterne, hvorfor følgende afsnit vil definere og afgrænse de 

kompetenceområder Unionen er tildelt og om hvorvidt Kommissionen er underlagt delt kompetence 

på området af den valgte retsakt.  

 

2.6 KOMPETENCETILDELING I TRAKTATERNE 
EU har siden oprindelsen ved Maastricht traktaten været baseret på princippet om, at EU kun har 

kompetence til at handle på et område, såfremt EU har fået den tildelt.88 Det er EU-domstolens 

opgave at sikre, at Unionens retsakter ikke strider imod traktaternes indhold. Disse forhold udgør 

legalitetsprincippet, der indebærer at Unionen handler indenfor de kompetencer som 

medlemsstaterne har tildelt dem i traktaterne.89 Traktaterne omfatter dermed EU’s tildelte 

kompetencer, heraf at de kompetencer Unionen regulerer under, er underlagt princippet om 

kompetencetildeling som fremgår af TEU art. 5 stk. 1;  

 

                                                
85 Skatteundgåelsesdirektivet 2016/1164/EU, (ATAD). Endvidere er retsgrundlaget anvendt i direktiv 2015/2376, 
vedrørende obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger, direktiv 2016/881 om automatisk udveksling af 
landsbidragsrapportering til skattemyndigheder byggende på OECD’s BEPS anbefalinger.  
86 Enstemmighedskravet kan vise sig at være en væsentlig faktor, der gør at direktivet har langt til implementering  
87 C(2017) 1487 final – Kommissionens svar til Danmarks begrundede udtalelse 
88 Neergaard og Nielsen (2015) s. 132  
89 TEU artikel 4 
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”Afgrænsningen af Unionens beføjelser er underlagt princippet om kompetencetildeling.  

 

Dette indebærer at samtlige EU-institutioner herunder, Kommissionen, Rådet, EU-parlamentet og 

EU-domstolen, udelukkende må handle inden for de beføjelser der er tillagt Unionen af 

medlemsstaterne. Kommissionen må derfor kun fremlægge direktivforslaget, såfremt institutionen 

har tildelt kompetencen af medlemsstaterne i traktaterne. Dette fremgår af TEU art. 5 stk. 2;  

 

”I medfør af princippet om kompetencetildeling handler Unionen kun inden for rammerne af de 

beføjelser, som medlemsstaterne har tildelt den i traktaterne, med henblik på at opfylde de mål, der 

er fastsat heri. Beføjelser der ikke er tildelt Unionen i traktaterne, forbliver hos medlemsstaterne”.  

 

De områder hvor Unionen har kompetence til at handle under fremgår af TEUF art. 2-6. Efter 

lissabontraktatens ikrafttrædelse i 2009 indeholder artiklerne mere præcise bestemmelser over de 

kompetencer som Unionen er tildelt af medlemsstaterne. Kompetencerne inddeles i enekompetencer 

og delte kompetencer. På områder hvor EU har enekompetence, er det udelukkende EU der kan 

lovgive og vedtage juridisk bindende regler.90 Ligeledes har medlemsstaterne kun beføjelse til at 

gennemføre retsakter på disse områder, såfremt EU har givet bemyndigelse hertil.  

 

Den delte kompetence indebærer, at medlemsstaterne fortsat kan lovgive på et område såfremt den 

ikke er i strid med vedtagelser truffet af EU på samme område91. De delte kompetencer er fastlagt i 

TEUF art. 4, hvor pkt. a udtrykker; 

 

 ”Unionen og medlemsstaterne deler kompetencen på området om det indre marked”.  

 

Med Kommissionens argument om, at F(K)SSG-forslaget har en direkte virkning på det indre 

marked, argumenteres der for, at forslaget falder under den delte kompetence i artiklen. Da det kan 

diskuteres om hvorvidt Kommissionens argument om, at den delte kompetence kan anvendes på 

nærværende område, kan EU-domstolen afgøre spørgsmålet ved en prøvelse, da denne skal sikre 

overholdelse af loven. EU-domstolen sikrer at en foranstaltning er i overensstemmelse med EU-

rettens regler, ved at anvende og fortolke traktaternes indhold, hvilket fremgår af TEU art. 19 stk. 1; 

                                                
90 Lissabontraktaten – s.434 
91 Lissabontraktaten s. 433 
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”Den sikrer overholdelse af lov og ret ved fortolkningen og anvendelsen af traktaterne”.92 Som 

følge heraf træffer EU-domstolen afgørelser i forhold til Traktaterne jf. TEUF art. 267; ”Den 

Europæiske Unions Domstol har kompetence til at afgøre præjudicielle spørgsmål; a) om 

fortolkningen af traktaterne. b) om gyldigheden og fortolkninger af retsakter udstedt af Unionens 

institutioner”.93 

 

Såfremt den anvendte retsakt er ugyldig, som følge af manglende kompetence, kan EU-domstolen 

annullere forslaget.94 I sag C-376/98 Tyskland mod EU-parlamentet, annullerede EU-domstolen et 

direktiv95, som følge af forkert anvendt retsgrundlag. Det gælder endvidere for retsakter fremlagt 

under delt kompetence, at Kommissionen ved udarbejdelse af lovforslaget, skal overholde 

betingelserne for nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, da Kommissionens forslag skal 

respektere medlemsstaternes egen mulighed for at indfri de forvridninger som skattesystemerne 

udleder. Følgende afsnit vil klarlægge hvilke forhold Kommissionen skal overholde på områder 

hvor der er delt kompetence.  

 

2.6.1 NÆRHEDSPRINCIPPET 
To grundlæggende principper i EU-retten som Kommissionen skal overholde, er principperne om 

nærhed- og proportionalitet. Disse bliver udelukkende relevante, når Unionen og medlemsstaterne 

deler kompetencen på et område i henhold til traktaternes kompetencetildeling.96 Det første princip, 

nærhedsprincippet, blev traktatfæstet ved Maastricht-traktaten der trådte i kraft i 1993.97 

Nærhedsprincippet er i dag traktatfæstet i TEU art. 5 stk. 3 og indeholder følgende ordlyd: 

 

"I medfør af nærhedsprincippet handler Unionen på de områder, der ikke hører ind under dens 

enekompetence, kun hvis og i det omfang målene for den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad 

kan opfyldes af medlemsstaterne på centralt, regionalt eller lokalt plan, men på grund af den 

påtænkte handlings omfang eller virkninger bedre kan nås på EU-plan."  

 

                                                
92 TEU art. 19 stk. 1 
93 TEUF art. 267, pkt. b 
94 TEUF art 263  
95 98/43/EF om reklame for tobaksvarer og sponsorering til fordel for disse 
96 TEU art. 5 stk. 3 og 4 
97 Neergaard & Nielsen (2015) s. 105 
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Princippet indebærer dermed, at der skal tages hensyn til medlemsstaternes mulighed for at foretage 

foranstaltninger, der selv kan rette op på de markedsfejl som eksisterer. Som led i at en retlig 

regulering skal indføres så tæt som muligt på borgeren, indebærer nærhedsprincippet et økonomisk 

efficiens princip forstået ved;  

 

”The central government can gather the necessary information for drafting regulations and policies 

and for monitoring their implementation only at a greater cost than the aggregate sum of the costs 

incurred by local governments for doing so”.98 

 

Princippet i TEU art. 5 stk. 3 indebærer også en sammenlignelig effektivitetstest, der kræver 

Unionens undersøgelse af to parametre.99 

• Nødvendighedstest 

• Større fordele ved EU-regulerings test 

 

Kommissionen skal dermed fremlægge en konsekvensanalyse, hvori det fremgår hvorfor målene for 

den påtænkte handling ikke kan opfyldes af medlemsstaterne bedre end på EU-retligt plan. 

Herunder skal analyser underbygge, hvorfor en EU-handling er nødvendig for at nå målene med 

forslaget samt om målene med forslaget har større fordele ved en EU-regulering end på nationalt, 

lokalt eller regionalt plan.  

I udkastene til lovgivningsmæssige retsakter skal der tages særlig hensyn til, at enhver finansiel 

eller administrativ byrde, der pålægges Unionen, medlemsstater, regionale eller lokale 

myndigheder, erhvervsdrivende og borgere, skal begrænses mest muligt og stå i rimeligt forhold til 

det mål, der skal nås.100 

 

2.6.2 EU-DOMSTOLENS PRAKSIS VEDRØRENDE SAGER OMHANDLENDE 

NÆRHEDSPRINCIPPET  
Jf. Protokol nr. 2 art. 8 har EU-domstolen kompetence til at træffe afgørelse om retsakters 

overtrædelse af nærhedsprincippet. Denne artikel ses i forlængelse med EU-domstolens kompetence 

                                                
98 Portuese (2010) s. 236  
99 Begge forudsætninger fremgår eksplicit af TEU art. 5 stk. 3, og er anvendt i Domstolens praksis 
100 Protokol nr.2 - om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet art. 5 
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til at vurdere lovligheden af lovgivningsmæssige retsakter, der har virkning overfor tredjemand.101 

EU-domstolen er den eneste institution der har kompetence til at fortolke EU-lovgivningen. 

I forhold til nærhedsprincippet har EU-domstolen dog aldrig fundet at en lovgivningsmæssig retsakt 

har været i strid med nærhedsprincippet.102 Ligeledes har der heller ikke været anlagt søgsmål 

vedrørende nærhedsprincippet i mange tilfælde. Moens et al, mener på baggrund heraf at EU-

domstolen har anvendt en svag og overfladisk fortolkning, som ikke er i overensstemmelse med 

traktatens strenge krav om at EU-institutioner skal retfærdiggøre en lovgivningsmæssig retsakt med 

detaljerede konsekvensanalyser om hvorfor nærhedsprincippet er opfyldt.103 Moens et al, 

argumenterer dermed, at såfremt domstolene anvendte en strengere fortolkning, ville antallet af 

søgsmål stige.104  

 

I sager hvor der har været anlagt en svag fortolkning af princippet kan nævnes sagen om Tyskland 

mod Parlamentet. Selvom sagen er afgjort længe inden Lissabontraktatens ikrafttrædelse, udgør 

dommens konklusion en retspraksis som endnu kan tages i betragtning.105 Sagen vedrørte et 

direktivforslag om indskudsgarantiordninger, hvor hindringer for den frie etableringsret og for fri 

udveksling af tjenesteydelser ophørte. Direktivet medførte et påbud om, ”…at alle 

kreditinstitutioner skal tilsluttes en indskudsgarantiordning, og kravet om, at indskydere i filialer 

som kreditinstitutterne har oprettet i andre medlemsstater, skal være sikret under 

indskudsgarantiordningerne i hver medlemsstat, at medlemsstaterne ikke kan påberåbe sig 

indskyderbeskyttelsen som begrundelse for at lægge hindringer i vejen for, at kreditinstitutter der er 

godkendt i andre medlemsstater, driver virksomhed”.106 Tyskland anlagde sag mod direktivet til 

Domstolen, på baggrund af, at direktivet ikke havde tilstrækkelig grund til at blive vedtaget, da 

traktaten pålagde den udøvende institution at fremlægge årsagen til direktivet med baggrund i 

nærhedsprincippet.107 Den tyske regering argumenterede for, at Unionen skulle begrunde forslaget 

ud fra detaljerede analyser, herunder hvorfor at lovgivningsforslaget ikke i tilstrækkelig grad kunne 

opfyldes af handling fra medlemsstaternes side. EU-domstolen fandt i sagen frem til, at lovgiveren 

havde taget stilling til nærhedsprincippet, på trods af at det ikke fremgik eksplicit. Begrundelsen for 

                                                
101 TEUF art. 263 – om annulationssøgsmål  
102 Moens & Trone (2015) s. 72 
103 Moens & Trone (2015) s.72 
104 Moens & Trone (2015) s.72 
105 Dog har Amsterdamtraktaten i 1997 indført protokol nr. 2 – der stiller konkrete krav til udarbejdelse og 
dokumentation om hvorfor principperne er overholdt.  
106Sag C-233/94 – Tyskland Mod Parlamentet vedr. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/19 
107 Sag C-233/94 - Tyskland Mod Parlamentet vedr. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/19 
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sagens afgørelse var, at EU-lovgiveren havde overvejet tidligere handlinger fra medlemsstaterne 

som utilstrækkelige, hvorfor lovgiveren selv var uundværlig for at sikre harmonisering på området. 

Dette parameter var ifølge Domstolen tilstrækkeligt i forhold til at tilfredsstille de 

proceduremæssige forpligtigelser vedrørende nærhedsprincippet.108  

 

Retspraksis har dermed vist, at EU-domstolen vurdering af Unionens nærhedsprincip, tidligere har 

begunstiget Unionens interesser over medlemsstaternes. I ovenstående dom hvor nærhedsprincippet 

har været udfordret har Unionens lovgivning altid været fastholdt af Domstolen.  

I en vurdering af hvorvidt en medlemsstat vil kunne indbringe direktivforslaget til EU-domstolen 

for at overtræde nærhedsprincippet, udtrykker retspraksis dermed, at på trods af at der er flere 

elementer i direktivet som kan diskuteres værende i strid med protokol nr. 2, så behandles 

nærhedsprincippet mere som et politisk spørgsmål, hvor Unionens interesserer søges varetaget.   

 
 

2.6.3 KOMMISSIONENS ARGUMENTATION FOR OVERHOLDELSE AF NÆRHEDSPRINCIPPET 
Kommissionen pointerer i forslaget, at der er problematikker ved at gribe ind på nærværende 

skatteområde fra EU-retligt plan.109 Dog er Kommissionen af den overbevisning at de skadelige 

virkninger om skatteunddragelse og skatteundgåelse, udelukkende kan håndteres effektivt gennem 

fælles tiltag via en tilnærmelse af selskabsskattesystemerne i Unionen til at fjerne de nuværende 

forvridninger i markedet, der vil sikre en fair og ensartede skatteforhold for virksomheders aktivitet 

i det indre marked. ”Det er indlysende at dette mål ikke kan nås ved ensidige og ukoordinerede 

tiltag i medlemsstaterne, men kun kan opfyldes ved tiltag på Unionsplan”.110  

 

Kommissionen lægger endvidere vægt på at såfremt der ikke gøres noget på EU retligt plan men 

udelukkende på nationalt plan, vil initiativer der planlægges enkeltvis af medlemsstaterne fastholde 

og eventuelt forværre den nuværende situation for virksomheder, da virksomhederne stadig vil være 

afhængig af at håndtere op til 28 forskellige selskabsskatteregler. Samtidig vil problematikkerne 

angående aggressiv skatteplanlægning, bedst løses på EU-retligt niveau. Dermed argumenterer 

Kommissionen i konsekvensanalysen både for nødvendigheden ved forslaget samt større EU-

                                                
108 Sag C-233/94 - Tyskland Mod Parlamentet vedr. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/19 
109 KOM (2016) 683 final, s. 5 
110 KOM (2016) 683 final, s. 5 
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fordele dog for hele direktivpakken som helhed.111 Spørgsmålet er dermed om disse to trin, er 

udarbejdet ud fra protokol nr. 2’s anvisninger om hvordan nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet skal anvendes.  

 

2.6.4. PROPORTIONALITETSPRINCIPPET 
I lighed med nærhedsprincippet indebærer proportionalitetsprincippet en regulering af udøvelsen af 

de beføjelser der er tillagt Unionen. Princippets formål er en fastsættelse af de handlinger EU-

institutionerne træffer indenfor bestemte rammer, og medfører at EU udelukkende må handle i et 

sådant omfang der er nødvendigt for at nå traktatens mål. Proportionalitetsprincippet er traktatfæstet 

i TEU art. 5 stk. 4 og omhandler at omfanget af handlingen skal altså stå i forhold til det ønskede 

mål med ændringen.  

 

”I medfør af proportionalitetsprincippet går indholdet og formen af Unionens handling ikke videre 

end nødvendigt for at nå målene i traktaterne.112  

 

EU-domstolens praksis har udviklet proportionalitetsprincippet i retsakter fra Unionens institutioner 

til at omfatte en tre-trins-test.113 Denne blev formuleret i Sag C-338/1988, Fedesa, hvor 

proportionalitetsprincippet blev formuleret som følgende; 

”…I henhold til dette princip er lovligheden af foranstaltninger, hvorved de erhvervsdrivende 

forbydes at udøve en økonomisk virksomhed, betinget af, at foranstaltningerne er egnede til og 

nødvendige for at nå de mål, der lovligt forfølges med de påtænkte foranstaltninger.”.114 

 

Sagen har dannet præcedens i EU-domstolens sager ud fra en tre-trins-test der indeholder de 

punkter der skal undersøges og begrundes ved fremlæggelse af en foranstaltning.  

- Foranstaltninger skal være egnede til at opfylde de tilsigtede mål 

- Foranstaltninger skal være nødvendige til at opnå målsætningerne, hvilket indebærer en 

vurdering af, hvorvidt den mindst indgribende foranstaltning er valgt for at opnå formålene.  

- Foranstaltningerne skal stå i passende forhold til de tilsigtede mål 

                                                
111 SWD (2016) 341 s.5 
112 TEU artikel 5 stk. 4 
113 Bent Ole Gram Mortensen – Om proportionalitetsprincippet à ligger på skrivebord 
114 Sag C-338-1988, EU-domstolen formulerede princippet til en tretrins test.  



 33 

2.6.5 KOMMISSIONENS ARGUMENTATION FOR OVERHOLDELSE AF 

PROPORTIONALITETSPRINCIPPET 
Kommissionen lægger til grund, at de påtænkte foranstaltninger både er egnet og nødvendige til at 

nå de ønskede mål der fremgår i afsnit 2.4.115  De tiltag der indføres ved direktivforslaget går ikke 

videre end at ensrette selskabsskattegrundlaget, hvilket er en forudsætning for at nedbryde 

markedshindringer, der skaber forvridninger i det indre marked. Essentielt er det, at Kommissionen 

ikke mener, at relanceringen af det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag begrænser de 

beføjelser som medlemsstaterne har til selv at bestemme omfanget af deres nationale 

skatteindtægter for at nå de budgetpolitiske mål. Dermed argumenterer Kommissionen at forslagene 

ikke påvirker medlemsstaternes ret til at fastsætte deres egne selskabsskattesatser, som fortsat vil 

være et konkurrenceparameter.116  

 

Da forslaget kun vil være obligatorisk for koncerner over en vis størrelse, der råder over 

tilstrækkelige økonomiske ressourcer til at benytte aggressiv skatteplanlægning, vil de påtænkte 

regler ikke gå videre end hvad der er nødvendigt, for at nå traktatens mål om et indre marked der er 

mere velfungerende. Begrundelsen om at fravige fra Kommissionens argumentation fra 2011 om at 

direktivet skulle være valgfrit, begrundes altså med, at koncerner over denne størrelse har 

økonomisk styrke til at benytte sig af aggressiv skatteplanlægning, hvorfor en forudsætning for at 

fjerne de nuværende hindringer indebærer at koncerner med en samlet omsætning på over 750 mio 

er obligatorisk omfattet.117   

 

2.7 PROTOKOL NR. 2 OM ANVENDELSE AF NÆRHEDSPRINCIPPET OG 
PROPORTIONALITETSPRINCIPPET 
 
Ved Lissabon-Traktatens vedtagelse i 2009 blev protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet 

og proportionalitetsprincippet indført til udarbejdelse af lovgivningsmæssige retsakter.118 

Lissabontraktaten har styrket medlemsstaternes samt domstolenes respektive roller og givet dem 

ansvar til at kontrollere at principperne overholdes. Således fremgår det af Protokollens art. 4, at 

Kommissionen skal sende sit udkast til den lovgivningsmæssige retsakt til de nationale parlamenter 

                                                
115 SWD (2016) 341 s.21 
116 KOM (2016) 683 final s.6 
117 KOM (2016) 683 final s.6 
118 Neergaard & Nielsen (2010) s.100 
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af medlemsstaterne. Ligeledes indeholder art. 5 et krav om at der skal udarbejdes en detaljeret 

analyse, hvori det fremgår hvorfor nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet overholdes; 

 

"Ethvert udkast til lovgivningsmæssig retsakt bør indeholde en detaljeret analyse, der gør det 

muligt at vurdere overholdelsen af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Analysen bør 

omfatte oplysninger, der gør det muligt at vurdere de finansielle virkninger og, når der er tale om et 

direktiv, følgerne for den lovgivning, som medlemsstaterne skal iværksætte."119  

 

Implicit ligger der dermed i protokollens krav, at konsekvensanalysen skal indeholde en vurdering 

af de finansielle virkninger. Konsekvensanalysen skal dermed indeholde detaljerede analyser af 

hvorfor en handling er nødvendig og hvorfor der er større fordele ved EU-regulering, som nævnt i 

de tidligere to-trins-tests. 

I henhold til TEU art. 12 litra b og Protokollens art. 6 kan ethvert nationalt parlament fremsende 

Kommissionen en begrundet udtalelse, om hvorfor forslaget er i strid med nærhedsprincippet inden 

for en 8-ugers frist. Såfremt de begrundede udtalelser, udgør mindst 1/3 af samtlige stemmer der er 

tildelt de nationale parlamenter, skal udkastet tages op til fornyet overvejelse.120 I forbindelse med 

FKSSG direktivforslaget i 2011, modtog Kommissionen begrundede udtalelser fra 9 medlemsstater 

fordelt på 13 stemmer, hvilket faldt udenfor traktatens krav om 18 ud af 54 mulige, der ville have 

tvunget Kommissionen til at foretage en ny undersøgelse af hvorvidt forslaget var i 

overensstemmelse med nærhedsprincippet og udledt et ”gult kort”.121 Praksis har vist, at ”det gule 

kort”, siden indførslen i 2009, kun er uddelt tre gange i forbindelse med unionens 

foranstaltninger.122 

 

2.8 MEDLEMSSTATERS BEGRUNDEDE UDTALELSER 
Medlemsstaternes begrundede udtalelser har en stor betydning for direktivforslagets videre proces, 

da Kommissionen skal revurdere forslaget såfremt der modtages mere end 1/3 stemmer der finder 

nærhedsprincippet overtrådt. Da retsgrundlaget i TEUF art. 115 kræver enstemmighed, har 

                                                
119 Protokol nr. 2– om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet art. 5 
120 Protokol nr. 2 art. 7 stk. 2; Modtager et lovgivningsforslag over 1/3 af de aktuelle stemmer, uddeles et ”gult kort”; 
Hvert nationalt parlament råder over to stemmer jf. stk. 1.  
121 Da et direktivforslag efter retsakt 115, skal vedtages med enstemmighed, har et lovforslag med så stor en modstand 
fra medlemsstater lang vej til vedtagelse 
122 https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/yellow-card-procedure 
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betydningen af medlemsstaternes holdninger til forslaget, en betydelig konsekvens i forhold til 

direktivets fortsatte forhandlingsproces og mulighed for vedtagelse.123 8-ugers fristen hjemlet i 

protokollens art. 7 st. 2, har medført, at 6 nationale parlamenter har indsendt begrundede udtalelser 

om at nærhedsprincippet er overtrådt. Dette fordelt på 10 stemmer. Af disse medlemsstater fremgår 

Irland, Luxemborg, Malta, Holland, Sverige og Danmark.124 Endvidere indsendte England en 

begrundet udtalelse, der dog ankom efter fristens udløb, hvorfor denne ikke tages i beregning i 

forhold til antallet af stemmer, og om det gule kort skal uddeles. På baggrund af antallet af 

begrundede udtalelser, kan det dermed konstateres, at de 10 stemmer ikke medfører, at 

Kommissionen skal undersøge nærhedsprincippet på ny. Udover de medlemsstater der har indsendt 

begrundede udtalelser, har flere medlemsstater indsendt bekymringer vedrørende forslaget. 

Følgende afsnit vil indeholde nogle af de væsentlige elementer, som medlemsstater har fremlagt i 

de begrundede udtalelser som strider imod nærhedsprincippet.  

 

2.8.1 ARGUMENTER VEDR. KOMPETENCETILDELING OG RETSGRUNDLAG 
Flere medlemsstater fremsætter i de begrundede udtalelser, at Kommissionen ikke har kompetence 

til at fremlægge juridiske foranstaltninger vedrørende direkte skatter, der henhører medlemsstaters 

suverænitet. Det irske senat argumenterer, at de målsætninger der fremsættes med forslaget 

henhører skattepolitikken, hvorfor der gribes ind på et område der er underlagt nationale 

beføjelser.125  

 

Ligeledes mener det svenske folketing, Riksdag, at direkte skatter vedrører medlemsstaternes 

suverænitet, hvorfor Kommissionen ikke er tildelt kompetence på området vedrørende direkte 

skatter; ” The Riksdag would like to emphasise that the underlying principle of the member states’ 

sovereignty in taxation matters must be safegurded as regards direct taxation”.126 

 

Det Maltesiske parlament fremsætter, at direktivforslaget falder uden for Unionens enekompetence, 

hvorfor nærhedsprincippet skal være opfyldt. Der fremgår i den begrundede udtalelse, at dette ikke 

                                                
123 nationale parlamenter har hjemmel i protokollen til at indsende forslagets uoverensstemmelse med 
nærhedsprincippet 
124 Følgende kamre har fremlagt begrundede udtalelser; Irland - Daíl Èìreann (irske repræsentanternes hus) og det irske 
senat, det Maltesiske Parlament, Det Svenske Parlament (Riksdag), Danmark (Folketinget), Cypern, Holland – 
Repræsentanternes Hus og Det Nederlandske Parlaments Andenkammer.  
125 Begrundet udtalelse – Det Irske Senat pkt.. 3.3 
126 Begrundet udtalelse – Riksdag, Sverige s.1 
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er overhold, da de detaljerede analyser ikke klarlægger, at de målsætninger der søges opnået bedre 

kan nås effektivt ved en EU-handling, frem for nationale foranstaltninger. Nationale midler ville i 

samme grad kunne nå de fremsatte mål.127  

 

Det danske folketing mener, at forslagene er et brud på nærhedsprincippet, da skattepolitik hører 

uden for EU’s kompetencer. Folketinget er af samme overbevisning som det Maltesiske parlament, 

og mener at de manglende detaljerede analyser er et brud i forhold til protokol nr. 2. Der er ikke 

klarlagt, hvorfor nationale midler i ikke kan opnå de samme mål.128  

 

I det nederlandske parlaments andenkammer, er diskussionen vedrørende retsgrundlaget indsendt i 

den begrundede udtalelse. Hertil stiller flere partier sig kritisk i forhold til, at det anvendte 

retsgrundlag ikke kan anvendes til at indføre forslagene. Således argumenteres der for, at artikel 

115 vedrører et velfungerende indre marked, og ikke direkte beskatning. ”Selv om den adfærd, som 

de foreslåede direktiver sigter mod at tackle, tages i betragtning, er der stadig behov for en direkte 

virkning på et velfungerende indre marked.”129 Der ses ingen direkte virkning i forslagene fremgår 

det endvidere. I sammenhæng med dette argument, fremlægger Cypern ligeledes, at det primære 

formål med direktiverne ikke er et velfungerende indre marked, hvorfor artikel 115 ikke skal 

anvendes som retsgrundlag. Cypern fremsætter at det primære formål er at skabe et mere fair 

skattesystem og skabe en base for effektivt at fjerne incitamenter til aggressiv skatteplanlægning i 

EU. ” It is the opinion of the Committee that if Article 115 TFEU wrongfully constitutes the legal 

basis for the establishment of a common base for company taxation, it shall become a negative 

precedent for future use so as to broaden the scope of the proposals which clearly affect issues 

falling within the competence of EU member states”.130 

 

2.8.2 KONSEKVENSANALYSE ER IKKE UDARBEJDET DETALJERET 
Et andet væsentligt element som anvendes i begrundelserne, er baseret på Kommissionens 

konsekvensanalyse, der ifølge flere medlemsstater ikke er anvendt i overensstemmelse med 

protokol nr. 2 stk. 5, der kræver detaljerede kvalitative og kvantitative analyser hvorudfra 

                                                
127 Begrundet udtalelse – Malta s.1 
128 Begrundet udtalelse – Danmark s.2 
129Begrundet udtalelse – Holland (andenkammer) s.10 
130 Begrundet udtalelse – Cypern s.2 
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medlemsstaters finansielle virkninger skal påvises. Den cypriotiske begrundede udtalelse 

fremsætter, at der ikke gives en klar indikation om begge direktivers effekt, samt at FSSG direktivet 

ikke overholder nærhedsprincippets test baseret på at en EU-handling giver klare fordele frem for 

nationale foranstaltninger.131  

 

Således fremgår det; ”…to the first proposal (CCTB) does not clearly prove that an EU action shall 

have better results or does not go beyond what is strictly necessary to achieve its objectives. The 

necessity for action at the EU level is neither substantiated by qualitative and quantitative 

indicators nor is it based on a detailed statement taking into account the economic and 

administrative burden to be imposed as required by Article 5 of Protocol (No2) of the Treaty, and 

therefore is not sufficiently proven.”132.  

 

Det svenske Parlament, Riksdag er af samme opfattelse vedrørende konsekvensanalysen manglende 

detaljerede undersøgelser. Kommissionens konsekvensanalyse indeholder formålene for den 

samlede pakke, dvs. begge direktiver, hvilket gør det svært at vurdere hvorvidt hvert forslag, i 

tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne selv, eller om de bedre opnås på EU-plan.133 Det 

danske folketing, mener heller ikke at en EU-handling er udførlig bevist i konsekvensanalysen, da 

større fordele ved en EU-handling ikke fremgår direkte. For Danmarks vedkommende er der en stor 

usikkerhed omkring de finansielle virkninger, hvorfor forslaget ikke lever op til Protokollens art. 5, 

der indebærer at enhver ændring skal omfatte oplysninger der gør det muligt at vurdere de 

finansielle virkninger.134 Der er dermed ikke påvist, hvordan en europæisk løsning vil tilføre værdi 

for alle medlemsstater. 

2.8.3 FORDELINGSFORMLEN 
Kommissionens foreslåede fordelingsformel, rejser stor utilfredshed blandt samtlige begrundede 

udtalelser. Et gennemgående element er, at den fremlagte fordelingsformel vil skade mindre 

eksportøkonomier, der vil lide provenutab fra skatteindtægter i forbindelse med fordelingen af 

overskud. Da der ikke tages hensyn til immaterielle aktiver som udgør en større andel af 

virksomheders værdiskabelse og aktiver, vil fordelingsformlen være konkurrenceforvridende.135 

                                                
131 Protokol nr. 2 art. 5 
132 Begrundet udtalelse - Cypern s.2 
133 Begrundet udtalelse – Riksdag, Sverige s.1 
134 Begrundet udtalelse – Danmark s.3 
135 Begrundet udtalelse – Det Irske Senat, s.2 
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Det danske folketing argumenter for at der skal arbejdes for en mere fair fordelingsnøgle, hvor 

medlemsstater med en høj andel af videns baserede selskaber, skal tages i betragtning.136 I 

sammenhæng argumenterer det nederlandske andenkammer; ”Forslaget fungerer muligvis godt for 

store lande med fremstillingsindustri, men det er bestemt ikke godt for små lande med en åben 

økonomi, såsom Nederlandene”.137 Fordelingsformlen vil dermed ignorere åbne og moderne 

økonomier ved en udeladelse af immaterielle og finansielle aktiver. Fordelingsformlen kan derfor 

ifølge det irske senat være konkurrenceforvridende, da der ikke tages hensyn til det globaliserede 

erhvervsklima hvor immaterielle aktiver udgør en større andel af virksomheders aktiver og 

værdiskabelse. At formelfordelingen baseres på salg betyder, at de store befolkninger med stort 

kundegrundlag vil modtage en betydelig større andel af skatteindtægter end mindre lande, alene 

grundet landets størrelse.  

 

2.8.4 DIVERSE HOLDNINGER 
Det irske senat stille sig kritisk i forhold til forslagene, da det vil give Irland et smallere 

skattegrundlag, og er derfor kritisk over for Kommissionens fremlæggelse om, at forslagene vil føre 

til øget vækst og investeringer på 1,2% samlet i EU som fremlagt. Luxembourg argumenterer for, at 

det eneste parameter stater kan konkurrere på, er på skatteraten, hvilket vil føre til et race-to-the 

bottom. Endvidere er der tvivl om hvorvidt forslagene vil føre til administrative 

omkostningsbesparelser, da FSSG vil medføre at skatteadministrationer skal tage stilling til to 

forskellige skattegrundlag samtidig, hvorfor der forekommer flere negative konsekvenser.138 

Flere medlemsstater argumenter endvidere for, at Skatteundgåelsesdirektivet vedtaget i 2016 vil 

løse nogle af de problemer som søges opnået i direktivet, hvorfor der kan argumenteres for, at 

forslagene ikke er proportionale, dvs. nødvendighedsparameteret i proportionalitetstesten ikke er 

opfyldt ud fra dette element.139  

 

Udover de 6 medlemsstater som argumenterer imod forslagets overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, har flere forholdt sig kritisk til forslagene. Den Østrigske regering påpeger, at 

FSSG og FKSSG skal vedtages simultant, da konsolidering er et væsentlige element, som 

                                                
136 Begrundet udtalelse – Danmark s.3 
137 Begrundet Udtalelse – Holland, Det nederlandske andenkammer 
138 Begrundet udtalelse – Luxembourg. De to forskellige systemer vedrører en indførsel af FSSG samt det nuværende 
system for de selskaber som ikke vælger systemet.  
139 Begrundet udtalelse – Sverige, Malta, Irland, Holland 
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medlemsstater ikke kan anlægge veto mod, efter der er skabt enighed om et fælles skattegrundlag. 

Det tyske parlament, Bundesrat, fremlægger de samme holdninger og fremsætter; It would not be 

acceptable if Member States were able to unilaterally reject consolidation.”140 Deri ligger, at en 

skatte harmonisering udelukkende vil have en positiv effekt, såfremt konsolideringen bliver 

vedtaget.  

 

2.8.5 OPSUMMERING AF ARGUMENTER 
De begrundede udtalelser, samt holdninger fra Østrig og Tyskland udtrykker, at der er stor 

utilfredshed med indholdet i forslagene. Kompetencen til at handle på skatteområdet, de manglende 

detaljerede analyser for medlemsstater, nødvendigheden af en EU-retlig tilgang, samt 

fordelingsformlens udeladelse af immaterielle aktiver udgør de væsentligste elementer som skaber 

utilfredshed blandt medlemsstater. Da samtlige medlemsstater skal være enige om indholdet, synes 

en fælles løsning dermed ikke at være lige om hjørnet. Følgende afsnit vil på baggrund af de 

foregående analyser, vurdere om hvorvidt direktivforslaget er i overensstemmelse med protokol nr. 

2. 

 

 

2.9VURDERING AF F(K)SSG DIREKTIVFORSLAGETS OVERENSSTEMMELSE MED 

PROTOKOL NR. 2 
For at vurdere om direktivforslagene er i overensstemmelse med protokol nr. 2, er det relevant først 

at vurdere, om hvorvidt Kommissionen overhoved har kompetencen til at fremlægge nærværende 

foranstaltning. På trods af, at direkte skatter ikke eksplicit er nævnt i traktaterne, og dermed ikke 

fremgår direkte af Unionens tildelte kompetencer jf. TEUF art. 2-6, så har artikel 115 tidligere 

været anvendt som retsgrundlag vedrørende harmonisering af medlemsstaters love, og efterfølgende 

blevet vedtaget.141 Dette på trods af at direkte skatter henhører medlemsstaternes kompetence. I de 

vedtagne direktiver, er anvendelsen af TEUF art. 115 ligeledes anvendt for at forbedre det indre 

marked. Som tilføjelse er ingen af disse vedtagne retsakter blevet anlagt som sag mod EU-

domstolen, som følge af manglende kompetencetildeling. På baggrund af medlemsstaters 

manglende udfordringer ved en domstolsprøvelse, har Kommissionen ved fremlæggelsen af 

                                                
140 Document 640/16 (Resolution) Tyskland, Bundesrat – Kommentar til F(K)SSG-forslagene 
141 Se kilde på telefon 
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forslaget handlet i overensstemmelse med tidligere direktivers fremgangsmåde, hvorfor det 

anvendte retsgrundlag kan argumenteres at være i overensstemmelse med Kommissionens delte 

kompetence vedrørende det indre marked. I forlængelse af spørgsmålet vedrørende 

kompetencetildelingen, har Kommissionen besvaret Danmarks begrundede udtalelse, og heraf 

fremgår det;  

 

”Kommissionen er også uenig i, at skattepolitik falder uden for de områder, hvor EU har 

kompetence. Artikel 115 i TEUF udgør retsgrundlaget for EU-foranstaltninger på området direkte 

beskatning. Sådanne foranstaltninger skal tages op til revision for at sikre, at de overholder 

nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Det er netop ud fra denne præmis, at 

Kommissionen vedtog de relancerede direktivforslag til et fælles (konsolideret) 

selskabsskattegrundlag med det formål at forbedre det indre markeds funktion ved at mindske de 

skatterelaterede forvridninger forårsaget af uoverensstemmelser…”142 

 

Da Kommissionen har delt kompetence vedrørende det indre marked, sammenholdt med at 

formålene indebærer at forbedre det indre marked, ved at fjerne de nuværende markedshindringer, 

lægges det til grund, at ordlyden i TEUF art. 115 ” der direkte indvirker på det indre markeds 

oprettelse og funktion” er i overensstemmelse med Kommissionens delte kompetencer vedrørende 

det indre marked.  

 

Vedrørende de delte kompetencer skal Kommissionen overholde nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet som tidligere fremlagt. I vurderingen af hvorvidt direktiverne er i 

overensstemmelse med principperne, kan det argumenteres at sagen om Tyskland mod Parlamentet 

danner præcedens for EU-domstolens vurdering af specielt om nærhedsprincippet er overholdt. I 

sagen mente den tyske regering ikke, at EU-lovgiveren havde fremlagt hvorfor direktivet var i 

overensstemmelse med nærhedsprincippet. Rettens vurdering i sagen var, at lovgiveren havde taget 

tilstrækkeligt hensyn til nærhedsprincippet, da direktivet var fremlagt på baggrund af 

medlemsstaternes tidligere utilstrækkelige handlinger. Dermed var lovgiveren ikke forpligtet til at 

begrunde nærhedsprincippet eksplicit. Dog forekom denne sag på et tidspunkt, hvor protokol nr. 2 

ikke fandtes, hvilket i dag har skærpet lovgiverens krav til detaljerede at redegøre for hvorfor 

principperne af overholdt.  

                                                
142 C(2017) 1487 final  
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I forhold til om direktiverne er i overensstemmelse med protokol nr. 2, fremgår det i de begrundede 

udtalelser, at artikel 5 ikke er overholdt. Der er ikke vedlagt detaljerede analyser, der muliggør 

medlemsstaterne at vurdere de finansielle virkninger ved forslaget. Specielt elementet vedrørende 

medlemsstaters skatteindtægter ved en vedtagelse af direktiverne er mangelfuld i 

konsekvensanalysen. Art. 5 udtrykker, at Kommissionen skal fremlægge detaljerede analyser der 

gør det muligt for medlemsstaterne at vurdere hvorfor nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet er overholdt. Herunder skal Kommissionen redegøre for, hvorfor en EU-

retlig regulering er både nødvendig og opnår større fordele frem for medlemsstaters egne 

foranstaltninger. Ligeledes skal konsekvensanalysen belyse, hvorfor forslagene ikke går videre end 

de tilsigtede mål der søges opnået.  

 

Kommissionens fremlagte konsekvensanalyse indeholder ikke detaljerede analyser, der klarlægger 

hvordan hver enkelt medlemsstats nationale skatteindtægter vil blive påvirket. Som begrundelse for 

de manglende analyser, vedrørende vurderingen af nationale skatteindtægter, lægger Kommissionen 

til grund, at medlemsstaterne selv vil have kompleksitet til at styre virkningerne for 

skatteindtægterne.143 Endvidere fremgår det ”…det er en kompleks øvelse at vurdere virkningerne af 

et grænseoverskridende selskabsskattesystem, der involverer mere end én jurisdiktion.”144 

Et andet element som kan stride imod protokollens krav er, at der udelukkende er fremlagt en fælles 

konsekvensanalyse baseret på begge forslag. I direktivforslagene fremgår der en identisk 

formulering af hvorfor nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er overholdt. Dermed 

synes konsekvensanalysen udelukkende at tage stilling til et scenarium, hvor begge direktiver bliver 

vedtaget. Det kan derfor argumenteres, at FSSG forslaget ikke er begrundet ud fra de krav der 

stilles i protokollen om, at der skal udarbejdes de nødvendige kvalitative og kvantitative analyser 

for et direktivforslag. Da forslagene ikke skal vedtages simultant, er der en reel risiko for, at FSSG 

bliver vedtaget, og FKSSG ikke gør. Ved et sådant scenarium kan det argumenteres, at FSSG 

forslaget ikke er blevet vurderet, alene på baggrund af denne mulighed i forhold til om det 

overholder nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. På baggrund af den manglende 

udarbejdelse af detaljerede analyser for dette direktivforslag, kan det konkluderes, at FSSG 

direktivforslaget ikke overholder alle kravene i Protokol nr. 2.  

                                                
143 COM (2017) 1487 final s. 4 – Kommissionens svar til Danmarks begrundede udtalelse 
144 COM (2017) 1487 final s. 4 – Kommissionens svar til Danmarks begrundede udtalelse 
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Ifølge protokol nr. 2 art. 8, har en medlemsstat dermed muligheden for at anlægge sag om 

overtrædelse af nærhedsprincippet i henhold til TEUF art. 263. Ugyldighedsgrunden vedrørende 

kan begrundes med, at der er forekommet en overtrædelse af retsregler vedrørende gennemførelsen, 

og der forekommer væsentlige formelle mangler ved forslaget.145  

 

2.10 DELKONKLUSION 
Den juridiske analyse, har klarlagt problemstillingerne ved at regulere på området vedrørende 

direkte skatter. Praksis har vist, at positiv integration i forhold til at harmonisere medlemsstaters 

skattesystem har været en stor udfordring for Unionen. Ved Maastricht-traktatens traktatfæstning i 

1993, ændrede Unionens nuværende art. 115 sig til at indebære tilnærmelser af love, der har 

medført at juridiske foranstaltninger vedrørende direkte skatter er fremlagt ved dette retsgrundlag. I 

de vedtagne direktiver er en sag angående anvendelse af dette retsgrundlag aldrig anlagt ved EU-

Domstolen. Endvidere har analysen belyst at Unionen har delt kompetence på områder vedrørende 

det indre marked, hvorfor retsgrundlaget i forhold til tidligere praksis er anvendeligt ud fra 

nærværende direktivforslag. Dog er det et krav på områder hvor der er delt kompetence, at der 

udarbejdes detaljerede analyser der belyser medlemsstaternes finansielle virkninger af forslagene, 

for at vurdere om hvorvidt nærhedsprincippet og propotionalitetsprincippet er overholdt.  

 

EU-domstolens praksis vedrørende disse principper er dog begrænset. Dette tillægges at Domstolen 

aldrig har kendt en EU-institutions foranstaltning i strid med principperne. Dog har 

Lissabontraktaten styrket medlemsstaternes rolle i forhold til at sikre at principperne er overholdt jf. 

Protokol nr. 2. Medlemsstaterne har dermed ret til at indsende begrundede udtalelser såfremt et 

lovforslag menes at være i strid med nærhedsprincippet. Analysen har med udgangspunkt i 

konsekvensanalysens indhold og medlemsstaternes begrundede udtalelser udtrykket, at der ikke 

forefinder de nødvendige detaljerede analyser, der muliggør medlemsstaternes vurdering i forhold 

til nødvendighed og større fordele, ved begge direktivforslag. Da konsekvensanalysen udelukkende 

indebærer analyser der tilsigter den samlede pakkes implementering, har medlemsstaterne ikke 

mulighed for at vurdere overholdelsen af hvilke effekter et fælles skattegrundlag alene vil medføre. 

Med baggrund heri, kan det lægges til grund, at Protokol nr. 2 art. 5’s krav dermed ikke er opfyldt, 

hvorfor en medlemsstat kan gøre dette gældende ved en domstolsprøvelse.   

                                                
145 Neergaard & Nielsen (2010) s.83 
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KAPITEL 3 – ØKONOMISK ANALYSE 

4.0 INDLEDNING:  
Samspillet mellem udbud og efterspørgsel udgør samfundets økonomiske fundament.146 Dette 

betyder, at virksomheder producerer varer og leverer tjenesteydelser, som købes og forbruges af 

forbrugerne. Den neoklassiske teori, antager at alle individer, herunder både virksomheder og 

forbrugere er nyttemaksimerende, hvilket betyder at de forsøger at minimere deres omkostninger 

for at opnå den højeste profit. Dette medfører, at virksomheder i EU vil allokkere sig, hvor disse 

opnår de mest fordelagtige forhold, for at være mest konkurrencedygtige i forhold til konkurrenter 

på markedet.147  

 

Herunder er selskabsskattesatsen et essentielt konkurrenceparameter mellem medlemsstaterne, for 

at tiltrække selskabers investering og dermed øge skatteindtægterne. Markedsprocessen er dog ikke 

udelukkende baseret på markedskræfterne, herunder udbud og efterspørgsel. Således har 

lovgivningsmæssige foranstaltninger en stor betydning for markedsprocessen, hvor lovgivning kan 

anvendes til at justere de uønskede markedseffekter.  

 

Ved F(K)SSG søges en harmonisering af medlemsstaters selskabsskattelovgivninger for at fjerne de 

nuværende markedshindringer, og forbedre det indre marked.148 Kommissionens forslag om at 

regulere på selskabsskattelovgivningen, har dermed en stor betydning for både medlemsstater og 

koncerner der er omfattet af direktivforslagene. Ligeledes har direktivforslagene en stor betydning 

for den endelige forbruger, da selskaber kan producere til en lavere pris, hvilket vil komme 

forbrugeren til gode. Ud fra en komparativ analyse af den nuværende adfærd på markedet, og ved 

en F(K)SSG-vedtagelse, vil analysen vurdere hvordan aktører træffer valg for at skabe profit. Jf. 

Kommissionens anvendte retsgrundlag TEUF art. 115 der indeholder enstemmighedskravet, vil 

analysen undersøge hvad dette har af betydning for vedtagelse.  

 

 

                                                
146 Cseres (2005) s.151 
147 IMF (2014) s.13 
148 KOM (2016) 683 final 
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4.1 AKTØRER ER PROFITMAKSIMERENDE 
Den neoklassiske teori er baseret på samspillet mellem agenters handlinger i samfundet.149 

Herunder er en grundlæggende tankegang, at forbrugere og selskaber forsøger at maksimere nytte 

eller profit og dermed træffer rationelle beslutninger i maksimeringsprocessen. Begrebet rationalitet 

indebærer, at præferencer muliggør agenter at træffe det valg der anses som det bedst mulige. 

Piedrafita og Torreblanca definerer rationalitet ved;  

 

Actors are taken to be rational when they pursue their welfare with their actions and engage in 

interaction in order to improve their position”.150  

 

Ligesom selskaber er profitmaksimerende er den mikroøkonomiske tankegang der er baseret på 

neoklassisk teori udviklet til at staten også kan anses som værende en agent.151 Staten antages 

dermed også at maksimere dens egen nytte og profit, i forbindelse med beslutninger der kan gavne 

landets velfærd. Stater antages dermed at agere på samme måde; nemlig ud fra deres præferencer. 

”On reaching agreements, states a priori define their preferences about the different options with 

reference to their particular interests, and act according to them in a basically technical 

environment…”152 

 

Netop antagelsen om at både selskaber og stater er profitmaksimerende, danner grundlag for 

afhandlingens videre analyse i forhold til den adfærd som multinationale selskaber benytter sig af i 

forhold til at maksimere profit, og i forhold til medlemsstaternes implementering samt 

beslutningsproces ved et ensartet selskabsskattegrundlag.  

 

4.2 SCP-PARADIGME I ATYPISK KONTEKST  
For at analysere den adfærd både selskaber og medlemsstater anvender i forbindelse med at opnå 

det bedste resultat, kan SCP-paradigmet anvendes til at belyse sammenhængen mellem 

markedstruktur, adfærd og performance. Ifølge SCP-paradigmet har de grundlæggende 

betingelser/markedsrammen en direkte effekt på markedsstrukturen. Markedsstrukturen har så en 

                                                
149 Lipczynski et al (2005) s.62 
150 Piedrafita og Torreblanca (2015) s.9 
151 Piedrafita og Torreblanca (2015) s.9 
152 Piedrafita og Torreblanca (2015) s.9 
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direkte effekt på virksomheders adfærd, hvilket igen påvirker performance.153 Eksterne faktorer 

som juridiske og politiske indgreb påvirker markedsrammen og igen herunder struktur, adfærd og 

performance. Ud fra dette paradigme og afhandlingens emne, vil paradigmet udtrykke, at juridiske 

indgreb vil have en konsekvens for både medlemsstater og selskabers adfærd og performance. Da 

det anvendte retsgrundlag kræver enstemmighed i Rådet, har de nationale parlamenters 

finansministre dermed veto-ret i forhold til om forslaget bliver vedtaget.  

 

Med udgangspunkt i at finansministre har samme præferencer som den medlemsstat han/hun 

repræsenterer, er antagelsen om velfærdsmaksimering en essentiel faktor i forhold til 

beslutningsprocessen. Den typiske behandling af et SCP-paradigme tager udgangspunkt i en 

analyse af en virksomheds marked, og dens konkurrenter. Grundet problemformulerings natur, vil 

følgende behandling af SCP-paradigmet tage udgangspunkt i det indre marked, som relevante 

marked hvori virksomheder agerer som forbrugere af medlemsstaters 

produkt/selskabsskattelovgivning. Der antages dermed en bred og overordnet markedsstruktur, som 

vil belyse hvordan de grundlæggende betingelser påvirker de tre andre elementer.  

 

 
 

Figur 2: SCP-paradigmet i udvidet statur, belyst ved regeringens valg der påvirker hvert element i 

paradigmet.154 

 

                                                
153 Lipczynski et al (2005) s.6 
154 Raible (2013) s.6 
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4.2.1 GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER: (BASIC CONDITIONS)  
De grundlæggende betingelser som markedet er underlagt, er tilføjet til SCP-paradigmet, da disse 

danner grundlag for de kausale sammenhænge på markedet der er mellem struktur, adfærd og 

performance.155 I det indre marked udgør EU-rettens retskilder de grundlæggende betingelser der 

danner markedsstrukturen for medlemsstaters selskabsskattelovgivning.156 Medlemsstater har 

suverænitet til at forme egen selskabsskattestruktur, så længe denne ikke strider imod traktatens 

bestemmelser.  

 

Begrænsningerne indebærer, at medlemsstater ikke må diskriminere den frie bevægelighed samt 

yde statsstøtte der kan forvride konkurrencen i det indre marked. EU-rettens kilder danner dermed 

de grundlæggende betingelser, hvorudfra medlemsstater udformer deres skattesystem. Da 

retsgrundlaget kræver enstemmighed i Rådet, ved FKSSG direktivpakken, kan medlemsstaternes 

finansministre selv afgøre om de grundlæggende betingelser på markedet skal ændres. En sådan 

ændring i skattesystemet vil have en effekt på både markedsstrukturen, adfærden og 

performance.157 De nuværende grundlæggende betingelser har medført, at medlemsstater via egen 

lovgivning kan udforme et skattesystem der er attraktivt for selskaber i det indre marked. Ligeledes 

indebær de grundlæggende betingelser det indre marked, hvor selskaber frit kan udøve aktivitet, 

hvorfor der ikke er nogle adgangsbarrierer for selskaber.  

 

4.2.2 MARKEDSSTRUKTUR (STRUCTURE) 
Følgende afsnit vil analysere den nuværende strukturen i det indre marked, og vurdere hvordan 

medlemsstater kan differentiere og forme deres ”produkt”, til at være profitmaksimere.  

Herunder vil der blive fokuseret på, markedskoncentrationen, og produktdifferentiering.158  

 
4.2.2.1 Markedskoncentration og produktdifferentiering 
Markedskoncentrationen omhandler antallet af aktører på et givent marked og kan beskrive de 

forskellige aktørers markedsmagt. Analysen forudsætter, at det indre marked er det relevante 

marked hvor medlemsstater fungerer som aktører agerende heri. Det relevante marked består 

dermed af 28 forskellige aktører, der hver især udbyder et skatteretligt produkt til forbrugeren som 

                                                
155 Lipczynski et al (2005) s.10 
156 Herunder indgår Traktaterne, protokoller, sekundærregulering og EU-domstolens praksis 
157 Figur 3 udtrykker, at regeringers politikker har en effekt på de tre parametre.  
158 Raible (2013) s.6 
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antages at være selskaber. Da konkurrence også finder sted på baggrund af lovgivning, kan dette 

anses som et produkt på markedet.159 På baggrund af medlemsstaternes respektive 

selskabsskattelovgivninger kan der skabes incitamenter for selskaber til at allokkere sig i landet. 

Som følge af den frie etableringsret for selskaber i EU, dannes der en konkurrence mellem staternes 

retssystemerne. Såfremt medlemsstater ikke former en lovgivning ud fra selskabers efterspørgsel og 

præferencer, vil disse have incitamenter til at flytte til en anden medlemsstat med mere attraktive 

forhold, da selskaber er nyttemaksimerende.160 Der er dermed en sammenhæng mellem 

medlemsstaternes konkurrence og selskabers nyttemaksimering. Den nyttemaksimerende adfærd fra 

selskaber er dermed en forudsætning for skattekonkurrencen. Dette indebærer at der på 

efterspørgselssiden skal være en efterspørgsel efter selskaber side ligesom der på udbudssiden skal 

være incitamenter fra medlemsstater til at udbyde konkurrencedygtige skattesystemer.  

 

For at tiltrække selskaber og investeringer til en medlemsstat, har medlemsstater formet deres egen 

skattestruktur der indebærer en selskabsskatterate, som er et incitament for selskaber til at udøve 

aktivitet i landet. Følgende diagram illustrerer medlemsstaternes skattesats i 2018, og er dermed et 

parameter hvorpå medlemsstater differentierer sig fra hinanden.   

 

 
Figur 3: Egen tilvirkning; selskabsskatterate i 2018.161 
                                                
159 Romano (1985) - antager en lovgivning som værende et produkt i konkurrenceforhold. 
https://academic.oup.com/jleo/article-abstract/1/2/225/1128102?redirectedFrom=PDF 
160 Lipczynski et al (2005) s.5 - Den neoklassiske teoris grundtanke 
161 Data trukket fra, https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/tax/tax-tools-and-resources/tax-rates-online.html 
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Grafen illustrerer endvidere, at der er stor forskel i skattesatsen, og at de mindre lande som Irland, 

Ungarn, Bulgarien, Cypern, udbyder den laveste skattesats for på den måde at være attraktive.  

 

På baggrund af selskabsskattegrundlaget og skattesatsen kan medlemsstater differentiere sig fra 

hinanden, og på den måde tiltrække investeringer.  

 

I det indre marked, udspiller sig flere forskellige industrier og delmarkeder. Herunder er der i de 

forskellige delmarkeder, også forskellige konkurrenceformer. I en industri eller på et marked hvor 

der er fuldkommen konkurrence, vil ingen aktør alene kunne påvirke prisen på markedet. Dette 

indebærer, at ingen medlemsstat alene vil kunne være i stand til at ændre på skattesatsen/prisen 

samt produkterne/skattegrundlaget skal være homogent for selskaberne. Ligeledes skal der ikke 

være adgangsbarrierer, eksternaliteter eller markedsfejl.162 På baggrund heraf kan det konstateres, at 

konkurrencen staterne i mellem ikke udgør en fuldkommen konkurrence. Medlemsstater kan 

således selvstændigt regulere i deres egen skatterate, hvilket kan medføre negative eksternaliteter, 

der kan følge af øget attraktivitet, kan medføre lavere skatteindtægter i andre medlemsstater.  

 

Ligeledes er det tidligere belyst, at forskellen mellem de nationale skattesystemer udgør 

konkurrenceforvridninger som kan anses værende markedsfejl. Markedsfejl ses ved, at markedet 

ikke er efficient men i stedet indebærer en samfundsøkonomisk forvridning.163 Den modsatte 

konkurrenceform betegnes som monopol. I en sådan situation forefinder kun en sælger, og mange 

købere.164 Ved en sådan konkurrenceform vil der ikke være nogen konkurrenter, hvorfor prisen 

antages at være højere.165 Ved monopol konkurrence, vil selskabet have hele markedsmagten. 

 

I det indre marked, er der ligeledes delmarkeder/industrier, hvor selskaber har en stor markedsmagt. 

Som følge af globaliseringen og digitaliseringen, der har medført fremkomsten af nye 

forretningsmodeller, er selskaber som Facebook, Google, Apple og Spotify blevet skabt. Fælles for 

disse selskaber er, at de har en enorm markedsandel samt markedsmagt, og deres værdiskabelse er 

alle baseret på data og immaterielle aktiver.166 I Kommissionens rapport, om et fair og effektivt 

skattesystem for det digitale indre marked, fremgår det, at disse digitale virksomheder betaler en 

                                                
162 Lipzcynsky et al (2005) s. 51 
163 Lipzcynsky et al (2005) s. 664 
164 Lipczynsky et al (2005) s. 57 
165 Lipczynsky et al (2005) s. 57 
166 COM(2017) 547 final – A fair and efficient tax system in the digital single market 
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effektiv skatterate på 8,5%, hvilket udgør mindre end halvdelen af traditionelle selskaber.167 

Ligeledes fastslår Kommissionen; 

  

”The main characteristics of these new business models are the ability to conduct activity remotely, 

volatility in the market (e.g. the rapid gaining and losing of market share), tendency towards 

monopoly or oligopoly, and network effects, to name just a few”.168   

 

Med udgangspunkt i de digitale virksomheders hastige udvikling og store markedsandele, kan det 

dermed diskuteres om hvorvidt FKSSG direktivforslagene i sin nuværende form, vil ”fange” 

værdien der skabes af disse selskaber, og på baggrund deraf endnu vil indebærer markedsfejl. 

 

4.2.3 ADFÆRD OG PERFORMANCE 
Som følge af de grundlæggende betingelser og markedets struktur som belyst i forrige afsnit, 

udleder disse forhold aktørers adfærd. Da markedsaktørernes adfærd bliver anset som 

profitmaksimerende, kan de på baggrund af pris-og produktstrategi (ændring i 

skattesats/skattegrundlag) tiltrække investeringer til landet. Som følge heraf, udtrykker Figur 5, 

hvordan medlemsstater har benyttet en konkurrencemæssig adfærd, der har sænket 

selskabsskattesatserne.  

 

Fra et økonomisk synspunkt, er skattekonkurrence ofte anset som værende en substitut for 

markedskonkurrence for at øge indtægter i den offentlige sektor. Dette følger en antagelse om, at 

skattepligtige vil realokkere sig, såfremt offentlige udgifter ikke lever op til deres forventninger. I 

Ruding Rapporten blev skattekonkurrence defineret som; A process where, in contrast to tax 

coordination, the interplay of market forces might achieve similar goals.”169 

 

Når virksomheder når en vis størrelse, har de muligheden for at lokalisere og opdele deres fysiske 

og immaterielle aktiver, således at disse kan allokeres mest fordelagtigt ud fra de forskellige 

skatteregler. Globaliseringen og den øgede digitalisering har netop medført en øget mobilitet, som 

                                                
167 COM(2017) 547 final – A fair and efficient tax system in the digital single market 
168 COM(2017) 547 final – A fair and efficient tax system in the digital single market 
169 COM (2012) – Report of the committee of independent experts on company s. 19 
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har giver selskaber mulighed for nemmere at vælge forretningssted i forbindelse med beskatning, 

hvilket defineres som skatteplanlægning;  

 

” When operators are large enough to designa tax-oriented organisation they can minimise their 

tax obligations by shifting profits from high to low-tax jurisdictions, using intra-group transactions, 

the financial structure of a group, or the location of intangible assets”.170  

 

Dermed kan skattekonkurrence føre til en race-to-the-bottom situation, hvor medlemsstater 

konkurrerer med hinanden for investeringer, hvilket kan føre til aggressiv skatteplanlægning for 

selskaber. Medlemsstater forsøger altså at tiltrække økonomisk aktivitet, og et særligt parameter 

medlemsstaterne kan konkurrere på, er deres skattesats. Figur 5 illustrerer således den 

gennemsnitlige udvikling i selskabsskatten fra 2006-2018, og indikerer en gennemsnitsrate i 2006 

på 24,8% til et fald i 2018 til 21,3%.171 Figuren udtrykker, at 18 ud af 28 medlemsstater, har sænket 

deres selskabsskat i perioden.  

 

Skattekonkurrencen kan dog antages at være asymmetrisk, hvilket indebærer at nogle 

medlemsstater har en større værdi af skattekonkurrencen end andre. 

 

 
Figur 4: Egen tilvirkning: Gennemsnitsudvikling i selskabsskatten 

                                                
170 Europa-Parlamentet (2014) S.14 – Tax policy in the EU 
171 Data indsamlet fra -  

https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/tax/tax-tools-and-resources/tax-rates-online.html 
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Som led i dette race-to-the-bottom, har multinationale koncerner ligeledes anvendt en adfærd og 

performance, for at minimere omkostninger yderligere. Som det fremgår af direktivforslagene, har 

aggressiv skatteplanlægning og skatteunddragelse, været muligt som følge af markedets lovgivning. 

Da medlemsstater er velfærdsmaksimerende og selskaber og forbrugere profit-og 

nyttemaksimerende, vil disse altid forsøge at vinde gevinster. Dette på trods af at markedets 

lovgivning bliver ændret, hvilket vil medføre at interne afregningspriser ikke længere er en 

mulighed. Følgende afsnit udtrykker, hvordan medlemsstater og multinationale koncerner ved en 

maksimerende adfærd kan anvende FKSSG direktivets formel ud for Kommissionens foreslåede 

direktiv. 

 

4.3 HVORDAN VIL MEDLEMSSTATER IMPLEMENTERE FKSSG DIREKTIVET? 
Følgende afsnit tager udgangspunkt i fordelingsformlen, og hvordan medlemsstater kan vælge af 

definere begrebet arbejdskraft for at maksimere skatteindtægter.  

 

Som nævnt i den juridiske analyse vedrørende fordelingsformlen, er denne under faktoren 

arbejdskraft opdelt i to lige vægtede dele, nemlig lønomkostninger og antal ansatte.172 Det fremgår 

af konsekvensanalysen, at opdelingen af denne faktorer er gjort på baggrund af de forskellige 

lønniveauer i EU, hvor de vesteuropæiske medlemsstater og de østeuropæiske medlemsstaters 

lønninger varierer bredt.173 Højere lønomkostninger i de vesteuropæiske lande, ville føre til en 

tildeling af en større andel af koncernens skattegrundlag til disse lande, hvilket sandsynligvis ikke 

vil modsvare den reelle værdiskabelse i disse medlemsstater. På baggrund heraf, har arbejdsgruppen 

der har udarbejdet konsekvensanalysen og fordelingsformlen anset det for hensigtsmæssigt at 

inkludere antallet af medarbejdere samt lønomkostninger i arbejdskraftfaktoren. Med hensyn til 

definitionen af fordelingsfaktoren arbejdskraft definerer Eberhartinger to problemstillinger:174 

- Placeringen af lønomkostninger 

- Definitionen af ansatte 

Følgende afsnit vil på baggrund af rapporten tage udgangspunkt i problemstilling to, da 

medlemsstater selv kan definere dette begreb. 

 

                                                
172 KOM (2016) 683 final art. 32 
173 SWD (2016) 341 final   
174 Eberhartinger & Petutschnig (2014) s.8 
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Som nævnt tidligere, fremlægger Kommissionen ingen ensartet definition af ansatte. Dermed er det 

op til den enkelte medlemsstat at definere begrebet. For at analysere samspillet mellem EU og 

medlemsstaters gennemførelse af direktivforslagene, anvendes et spilteoretisk eksempel:  

 

” In a game-theoretic setting, rational actors need worry about the actions of others—this is the 

fundamental strategic interdependence that game theory addresses.”175 

 

Da definitionen af arbejdskraft i en medlemsstat, påvirker skatteindtægterne i en anden 

medlemsstat, kan de valg som medlemsstaterne træffer fortolkes i et fangernes-dilemma spil.  

Den definition som en medlemsstat vælger at anvende af begrebet ansatte, har indflydelse på 

fordelingen af koncerners overskud, da den påvirker begge sider af arbejdskraftfaktoren.  

En bred definition af begrebet arbejdskraft medfører en større andel af selskabsskattegrundlaget og 

dermed højere skatteindtægter for medlemsstaten. Som følge heraf vil en bred definition reducere 

andre medlemsstaters skatteindtægter. I økonomisk teori, antages dette at være en negativ 

eksternalitet, da et medlemsstats brede definition, vil medføre øgede skatteindtægter i 

medlemsstaten, og dermed direkte sænke skatteindtægten i de andre medlemsstater.176  Dermed har 

de beslutninger som medlemsstater træffer, en stor effekt på andres; 

 

”One country’s international tax decisions may affect other countries by their impact on; Corporate 

tax base….Tax setting incentives…World prices.”177  

 

Den negative eksternalitet opstår som følge af asymmetrisk information, der indebærer at alle 

medlemsstater ikke har fuld information og viden, om de andre medlemsstaters valg af definition. 

Som tidligere nævnt er medlemsstater velfærdsmaksimerende, hvorfor der vil træffes valg ud fra 

denne forudsætning. Implementeringen af FKSSG direktivet, kan dermed analyseres i et spil, hvor 

der tages udgangspunkt i to medlemsstater. Da implementering og definitionen af arbejdskraft kun 

besluttes en gang, er der tale om et finit spil, der indebærer at spillet slutter når det er implementeret 

i national lov. Det antages ligeledes at medlemsstaterne træffer deres valg simultant, hvorfor de 

ikke har fuld information om hinandens valg. Endvidere antages det, at medlemsstaterne kan vælge 

mellem en bred definition eller en smal definition af ansatte.  

                                                
175 Picker (1994) s.2 
176 IMF (2014) s.12 
177 IMF (2014) s. 12 
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Medlemsstater vil forsøge at maksimere deres skatteindtægter, hvilket indebærer at desto bredere 

definition af begrebet ansatte, desto flere potentielle ansatte er dækket under begrebet, hvorfor den 

samlede arbejdskraftfaktor vil stige. Spillet udtrykker, at såfremt den anden medlemsstat også 

vælger en bred definition, så vil fortjenesten ved en bred definition modregne hinanden.  

 

Eberhartinger antager i spillet, at medlemsstat A og B har følgende strategier:178 

 

X= 1 hvis medlemsstat A spiller bred og medlemsstat B spiller smal 

X= 0 hvis medlemsstat A spiller bred og medlemsstat B spiller bred, eller begge spiller smalt 

X=-1 hvis medlemsstat A spiller smal og medlemsstat B spiller bred 

 

   
 

 

Ovenstående strategier udtrykker, at medlemsstat B’s bedste valg er at vælge bred, eftersom A også 

har valgt denne strategi. Eberhartinger udtrykker disse strategivalg i et fangernes dilemma spil som 

udtrykkes i følgende figur. 

 

                                                
178 Ebarhartinger (2014) s.10 
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Figur 5: Fangernes dilemma; Eberhartinger & Petutschnig (2014)179 

 

Spillet illustrerer, at når medlemsstat A og B, vælger forskellige strategier så vil udfaldet være 

forskelligt. Når medlemsstat A vælger en bred definition og medlemsstat B vælger en smal 

definition, så vil der være en vinder og en taber. Spillet demonstrerer dermed, at der er en 

dominerende strategi når begge spillere vælger en bred definition. Ved dette valg, vil ingen af 

medlemsstaterne opnå et bedre resultat som følge af den andens dårlige resultat, hvorfor en bred 

definition af begrebet ansatte er Pareto-optimal. Pareto-optimalitet er en efficiensbetragning, der 

ofte anvendes til at forklare de økonomiske konsekvenser af loven, for på den måde at vurdere, om 

loven er fordelagtig for alle aktører.180 Da medlemsstater som tidligere nævnt er 

velfærdsmaksimerende, vil disse altid ud fra en rationel adfærd vælge en bred definition.  

 

4.4 KONCERNBESKATNING AF NUVÆRENDE SKATTESYSTEM – EKSEMPEL 1 
Følgende afsnit giver et eksempel på hvordan formelfordelingen ændrer sig i forhold til de 

nuværende regler om separat beskatning.181 Eksemplet tager udgangspunkt i en koncern der har 

aktivitet i to medlemsstater med den største skattemæssige rate-forskel. Af figur 4, fremgår det, at 

Frankrig har en selskabsskatterate på 33%, og Ungarn har en selskabsskatterate på 9%.  

 

                                                
179 Eberhartinger & Petutschnig (2014) s.9 
180 Se integreret afsnit 4.2.1 for analyse af direktivforslagenes vurdering ud fra pareto-optimal betragtningen 
181 Eksemplet er udarbejdet af egen tilvirkning 
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Eksemplet antager et selskab A der er hjemmehørende i Frankrig, der har et 100% ejet 

datterselskab, B, bosat i Ungarn. Alle tal er angivet i Euro. 

 

A har følgende:   B har følgende  

Aktiver 25.000.000   Aktiver 75.000.000 

Arbejdskraft 2.500.000  Arbejdskraft 1.500.000  

Omsætning 32.500.000  Omsætning 67.500.000 

 

Den samlede koncernindkomst er 1.000.000. Det antages endvidere at A ifølge 

armslængeprincippet tjener 700.000 og B tjener 300.000.  

I tilfælde af en separat skat vil den samlede skatteforpligtelse for koncernen udgøre 258.000 

Euro.182 

Den gennemsnitlige skatteprocent udgør dermed 25,8% for koncernen.183  

 

4.5 KONCERNBESKATNING VED FORMELFORDELING – EKSEMPEL 2 
Det antages nu, at koncernen er omfattet af FKSSG direktivet og skal benytte formlen til fordeling. 

I henhold til FKSSG reglerne beregnes skattebasen samlet for A og B, og efterfølgende indberettes 

skatteberegningerne til moderselskabets skattemyndigheder i Frankrig. 

Koncernen betaler skat på 33 % af det overskud der er optjent i Frankrig ud fra deres skattesats, 

hvor der betales 9% i skat af det overskud der genereres i Ungarn. Med udgangspunkt i 

fordelingsformlen som har tre ligevægtige faktorer ser fordelingen nu således ud.  

 

Sats ∗ indkomst ∗ 	(
1
3 ∗

Oms/

Oms0 +
1
3 ∗ (

1
2 ∗

Løn/

Løn0 +
1
2 ∗

Ansatte/

Ansatte07 +
1
3 ∗

Aktiver/

Aktiver07 = skat 

↔ 
𝐹𝑟𝑎𝑛𝑘𝑟𝑖𝑔 ∶ 33% ∗ 1.000.000 ∗ KL

M
∗ NO.PPP.PPP
LPP.PPP.PPP

+ L
M
∗ L.OPP.PPP
Q.PPP.PPP

+ L
M
∗ RN.OPP.PPP
LPP.PPP.PPP

S =198.000 

 

 

                                                
182 (0,33*700.000)+(0,09*300.000) = 258.000 
183 (258.000/1.000.000*100) = 25,3% 
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𝑈𝑛𝑔𝑎𝑟𝑛 ∶ 9% ∗ 1.000.000 ∗ KL
M
∗ VO.PPP.PPP
LPP.PPP.PPP

+ L
M
∗ V.OPP.PPP
Q.PPP.PPP

+ L
M
∗ MV.OPP.PPP
LPP.PPP.PPP

S=36.000 

 

Den totale skatteregning for koncernen udgør dermed 234.000 Euro, hvorfor den gennemsnitlige 

skattesats udgør 23,4%.184  

 

4.4 HVORDAN KAN FORMLEN MANIPULERES? 
Baseret på ovenstående eksempel med udgangspunkt i samme tal vil følgende eksempel udtrykke 

hvordan koncerner ved deres performance kan skatteplanlægge eller omkostningsminimere på 

baggrund af en reallokkering af ressourcer i formelfordelingen. For at minimere 

skatteomkostningerne, udtrykker eksemplet, at det franske moderselskab kan flytte på de enkelte 

elementer til datterselskabet i Ungarn, hvori der betales en lavere skat. Eksemplet tager 

udgangspunkt i, at der nu flyttes på aktiverne. Dette medfører at tallene er spejlvendt fra forrige 

eksempel. Med hensyn til skattebetalinger i de forskellige lande har allokeringen af ressourcer 

følgende konsekvenser.  

 

𝐹𝑟𝑎𝑛𝑘𝑟𝑖𝑔 ∶ 33% ∗ 1.000.000 ∗ KL
M
∗ VO.PPP.PPP
LPP.PPP.PPP

+ L
M
∗ L.OPP.PPP
Q.PPP.PPP

+ L
M
∗ RN.OPP.PPP
LPP.PPP.PPP

S =143.000 

 

𝑈𝑛𝑔𝑎𝑟𝑛 ∶ 9% ∗ 1.000.000 ∗ KL
M
∗ NO.PPP.PPP
LPP.PPP.PPP

+ L
M
∗ V.OPP.PPP
Q.PPP.PPP

+ L
M
∗ MV.OPP.PPP
LPP.PPP.PPP

S=51.000 

 

Vi ser altså, at det udelukkende er aktiverne der er omfordelt således at selskab A i Frankrig nu har 

aktiver for 25.000.000 og Selskab B i Ungarn, har aktiver for 75.000.000. I dette eksempel udgør 

den totale skatteregning for koncernen nu 194.000 hvilket betyder, at den gennemsnitlige skattesats 

nu i stedet udgør 19,4% i forhold til 23,4%. Selvom muligheden for interne afregningspriser mellem 

koncerner elimineres ved FKSSG forslaget, så vil koncerner ud fra en profitmaksimerende tilgang 

stadig forsøge at minimere omkostninger, for at kunne være konkurrencedygtige og opnå en større 

markedsandel. Eksemplet har dermed illustreret, at selvom interne afregningspriser ikke er en 

mulighed, så kan koncerner flytte rundt på de forskellige faktorer for at opnå en lavere samlet 

koncernbeskatning. Ligesom det separate system med forskellige selskabsskattegrundlag medfører 

                                                
184 (234.000/1.000.000*100) 
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at selskaber overfører aktivitet til lavskattelande ved interne afregningspriser, så vil 

formelfordelingen tilskynde en omfordeling af ressourcer, for at minimere skattetilsvar.   

 

I den juridiske analyse og under afsnittet vedrørende formelfordelingen, blev det klarlagt, at 

Kommissionens arbejdsgruppe, er inspireret af den praksis, der er anvendt i USA og Canada 

gennem mange årtier. Den såkaldte Massachusetts formel i USA, indebærer de tre samme elementer 

som Kommissionens fremlagte formelfordeling. Horst et al fremlægger i deres rapport, at 

fordelingsformlen stærkt påvirker multinationale koncerners allokerings beslutninger.185  

I Canada hvor alle provinser ligeledes benytter sig af formelfordelingen, udtrykkes der i rapporten 

at koncerner stadig anvender aggressive skatteplanlægningsstrategier til at udnytte forskellene i 

skattesatserne mellem provinserne.186  

 

4.5 DELKONKLUSION 
Nærværende analyse har med udgangspunkt i neoklassisk teori undersøgt hvordan medlemsstater på 

baggrund af en velfærdsmaksimerende adfærd har forsøgt at tiltrække investeringer, som kan gavne 

skatteindtægterne. Dette har ført til en race-to-the-bottom effekt. Såfremt direktiverne bliver 

vedtaget, vil medlemsstaterne ikke kunne konkurrere på skattegrundlaget for de koncerner der er 

omfattet, men udelukkende på skatteraten. Ligeledes har analysen udtrykt hvordan medlemsstater 

og selskaber kan anvende FKSSG direktivets formel ud fra en neoklassisk rationel tankegang om 

maksimerende adfærd. Medlemsstaterne har mulighed for selv at definere faktoren ansatte, hvilket 

vil betyde et større skattegrundlag, såfremt andre ikke vælger det samme. Endvidere har analysens 

sidste del undersøgt forskellen i den nuværende beskatningsmetode og ved fordelingsformlen, hvori 

det er fremvist, at selskaber stadig har mulighed for at minimere omkostninger ved 

skatteplanlægningsstrukturer. Ved beskatningsændringen fra et separat beskatningssystem til en 

formelfordeling erstatter selskabers metoder for anvendelse af interne afregningspriser, nu en 

reallokkering af selskabers tre faktorer til de lande, hvor skatten er lavest, for at opnå den laveste 

samlede koncernbeskatning.  

 

 

 
                                                
185 Horst et al (2007) s.24 
186 Horst et al (2007) s.24 
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KAPITEL 4 – INTEGRERET ANALYSE 
 

4.1 INDLEDNING 
For at opsummere den juridiske analyse, har vi her fundet frem til, at Kommissionen forsøger at 

harmonisere selskabsskattegrundlaget, hvilket flere medlemsstater finder i strid med nærheds-og 

proportionalitetsprincippet. Ligeledes har Kommissionen i deres forslag fremlagt en 

fordelingsformel, som ikke indeholder immaterielle aktiver, på trods af at Kommissionen selv 

pointerer i 2014, at digital økonomi og værdiskabelse af på baggrund af immaterielle aktiver er en 

vigtig dagsorden. Med udgangspunkt i antallet af de begrundede udtalelsers negative svar, er der 

ikke nok stemmer til at forslaget skal revurderes. Dog fandt vi frem til at Protokol nr. 2 om 

anvendelse af principper, ikke var udført med kvalitative og kvantitative detaljerede analyser for 

hver enkelt medlemsstat, hvorfor Kommissionens udarbejdelser kan stride imod protokollens 

anvisninger, hvorfor en medlemsstat kan forsøge at anlægge sag ved EU-domstolen. Dette er dog 

aldrig tidligere forekommet efter protokollens indførsel ved Lissabontraktaten.  

 

Ligeledes illustrerede SCP-paradigmet i den økonomiske analyse, at markedets spilleregler påvirker 

den adfærd og performance som både selskaber og medlemsstater udfører. Ved direktivets 

implementering, fremgår det ikke for hver medlemsstat hvordan det økonomiske output vil være. 

Dog udtrykker fordelingsformel at såfremt begge direktivforslag bliver vedtaget, vil det stadig være 

muligt at skatteplanlægge. Herunder har medlemsstater med små økonomier argumenteret for, at 

den foreslåede fordelingsformel vil påvirke medlemsstaternes økonomi negativt. Grundet retsaktens 

krav om enstemmighed blandt samtlige medlemsstater i Rådet, vil afhandlingens integrerede 

analyse ud fra retsøkonomiske teorier, komme med anbefalinger til hvordan gældende ret bør være, 

ud fra en efficiensbetragning, nærmere pareto-optimal tilstand.  

 

4.2 HVORDAN BØR GÆLDENDE RETSTILLING VÆRE? 
I den juridiske analyse blev det konkluderet at nærværende direktivforslag ikke er vedlagt med 

detaljerede analyser vedrørende de finansielle virkninger for medlemsstater. Det fremgår ikke 

hvordan medlemsstaters skatteindtægter bliver påvirket ved en vedtagelse. Specielt FSSG direktivet 

blev ikke vurderet individuelt, hvilker giver medlemsstaterne svære forudsætninger for at vurdere 

hvordan skatteindtægterne påvirkes af direktivforslagene. Da skatteindtægter har en stor betydning 
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for det offentlige budget, og påvirker både vækst og arbejdspladser i en medlemsstat, vil en 

risikoneutral medlemsstat ikke være risikosøgende og gamble om udfald der har negative 

økonomiske konsekvenser.  Selvom Kommissionen argumenterer for, at det er svært at udarbejde 

disse analyser, vil det utvivlsomt gøre det mere besværligt for medlemsstater at vedtage forslag de 

ikke kender de reelle konsekvenser af. I lighed heraf har EU-parlamentet udtrykt;  

 

” It is regrettable, however, that no sufficiently detailed assessment has been conducted in respect 

of either the CCTB or CCCTB proposals in terms of the impact on Member States' corporate tax 

revenue on a country-by-country basis.”187  

Det samme argument fremsætter Det Økonomiske og Sociale Udvalg: ” Udvalget foreslår, at 

Kommission udarbejder nationale konsekvensanalyser.” 

 

For at direktivforslagene skal være i overensstemmelse med kravene i Protokol nr. 2, skal der 

udarbejdes detaljerede analyser for forslagene vedrørende påvirkningen af den enkelte medlemsstat. 

Dette element vil medføre at forslaget af i overensstemmelse med gældende lov, men det er ikke 

ensbetydende med, at forslaget vil blive vedtaget. Såfremt forslaget skal vedtages, kræver 

retsgrundlaget at samtlige medlemsstaters finansministre stemmer for forslaget i Rådet. På 

baggrund af de begrundede udtalelser, synes det svært at forestille sig dette være en mulighed. 

Ligeledes vil en rationel medlemsstat udelukkende vælge at stemme for direktivet, såfremt det 

maksimerer velstanden eller andre positive incitamenter der kan opveje de negative konsekvenser. 

Fordelingsformlen er det element som flest medlemsstater gjorde indsigelse imod i de begrundede 

udtalelser. På trods af at medlemsstaterne har mulighed for at anvende en bred definition af 

begrebet ansatte, vil dette med højst sandsynlighed ikke kompensere for tabet for nogle 

medlemsstater, som følge af udeladelsen af immaterielle aktiver. I den økonomiske analyse fremgik 

det, at digitale virksomheder har endnu mere magt, og at disse ikke bliver beskattet på lige fod med 

traditionelle virksomheder. En udeladelse af immaterielle aktiver fra formlen, vil dermed have 

negative konsekvenser for de moderne økonomier, hvor der er en høj andel af videns baserede 

selskaber. Disse økonomier vil have et lavere skattegrundlag, som følge af, at mange af disse typer 

virksomheder er etableret i landet, men genererer profit i andre lande, uden at være fysisk 

tilstedeværende. I forbindelse med EU-parlamentets og EØSU’s høringssvar, fremgår det fra begge 

parter, at fordelingsformlen skal revurderes, til at indeholde immaterielle aktiver.  

                                                
187 2016/0336 (CNS) - European Parliament legislative resolution  
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Således opfordrer EØSU til at revurdere fordelingsformlen; ”Kommissionen og medlemsstaterne 

bør overveje, om det er en god ide at udelukke intellektuel ejendomsret fra fordelingsformlen”. Da 

intellektuel ejendomsret udgør en stigende andel af selskabers værdiskabelse, og den retning den 

moderne økonomi bevæger sig i, er en udeladelse af dette element heller ikke er i overensstemmelse 

med Kommissionens øgede fokus på det digitale indre marked.  

 

Ligeledes argumenterer Udvalget for at de mindre eksportøkonomier vil miste betydelige 

skatteindtægter, som i stedet vil gavne de store eksportøkonomier. Et parameter som flere 

medlemsstater fremlagde i de begrundede udtalelser. Fordelingsformlen bør dermed være retfærdig 

og undgå skævvridning.188 Som løsningforslag hertil foreslår Kommissionen formlen bør bestå af 

fire ligeligt vægtede dele hvor data/immaterielle aktiver er inkluderet;  

”The formula apportionment for the consolidated tax base should comprise four equally weighted 

factors, namely labour, assets, sales by destination, and collection and use of personal data of 

online platforms and services users.”189 

 

4.2 EFFICIENSBETRAGTNINGER AF DIREKTIVFORSLAGENE 
Følgende to afsnit vil med udgangspunkt i de tidligere analyser, vurdere F(K)SSG direktivpakken 

ud fra efficiencbetragningerne, Pareto og Kaldor Hicks. En efficiensbetragning, er et centralt 

element af de økonomiske konsekvenser af juridiske forantaltninger.190 Efficiensbetragninger 

vedrører således en vurdering af de økonomiske fordele en politik forbedrer eller forværrer.  

 

4.2.1 PARETO-EFFICIENS OPTIMERING 
En væsentlig normativ standard i økonomi er pareto-effektivitet. Begrebet indebærer, en situation 

hvor nogle bliver bedre stillet, uden at andre bliver værre stillet. Culler og Ullen definerer en 

pareto-situation som følgende;  

 

                                                
188 2017/C 434/09 - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets direktiv om et 
fælles konsolideret selskabsskattegrundlag 
189 2016/0336 (CNS) - European Parliament legislative resolution – ændring 10 
190 Riis (1999) s.1177 
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”If the prospective application of a new rule makes some people better off and no one worse off, we 

will say that the new rule is an improvement by the ex ante Pareto standard”.191 

 

 Ligeledes argumenterer Cooter og Ullen, at pareto-kritieriet er et effektivt værktøj i den 

økonomiske analyse af loven. Udover en normativ standard om hvordan noget bør være, så er 

Pareto-effektivitet også vigtigt til at definere det omfang for koordinerede politiske ændringer, der 

er gensidigt gavnlige for alle deltagende lande.192  

Pareto-kriteriet kan dermed sættes op mod Kommissionens direktivforslag, for at vurdere hvorvidt 

ændringen i selskabsskattegrundlaget i EU, vil stille nogen bedre, uden at andre bliver stillet værre.  

Som nævnt tidligere, vil direktivforslagene forbedre nogle medlemsstaters skatteindtægter og 

vækst, ligesom nogle vil opleve den modsatte effekt. Her indgår nogle af de mindre medlemsstater, 

der har en stor andel af videns baserede selskaber. Da immaterielle aktiver er udeladt af formlen, 

mener flere medlemsstater ikke at fordelingsformlen skaber det reelle billede, og den korrekte 

fordeling af selskabers overskud. På baggrund af at direktiverne vil medføre en forringet tilstand for 

nogle medlemsstater, er der ikke tale om en pareto-effektivitet ved forslagene. ”A change in which 

there are some losers is not an improvement by the Pareto standard”193  

 

Riss påpeger dog, at der er nogle åbenlyse problemstillinger ved pareto-kriteriet, da det er svært at 

forestille sig, at en ændret retstilstand ikke vil stille en medlemsstat ringere end i udgangspunktet. 

Som følge af det udvidede antal medlemsstater i gennem årene, vil det ligeledes være sværere at 

opnå en pareto-optimal situation.194 På trods af, at lovforslagene ikke antages at udgøre en Pareto-

optimal situation, kan retsgrundlaget art. 115 dog anses som værende et Pareto-effektivt 

retsgrundlag i Traktaterne. Dette skyldes at enstemmighedskravet tilsikrer, at en vedtagelse vil 

indebære, at samtlige stater har stemt for forslaget, og dermed vurderet at effekterne vil være 

positive. Med udgangspunkt i, at medlemsstater er velfærdsmaksimerende, ville disse ikke stemme 

for forslagene, såfremt forslagene forringer landets velfærd og skatteindtægter, medmindre der 

gives andre incitamenter i at indgå i samarbejdet, der kan opveje de negative konsekvenser.  

 

                                                
191 Cooter & Ullen (417) 
192 Riis (1999) s. 1155 
193 Cooter & Ullen s.417  
194 Riis (1999) s. 1155 
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Med udgangspunkt i at nogle medlemsstater bliver stillet værre, kan enstemmighedskravet i den 

valgte retsakt TEUF art. 115, blive en forhindring for vedtagelsen, da medlemsstater antages at 

handle ud fra teorien om rationelle valg, der indebærer, at de følger deres præferencer om en 

maksimerende adfærd.195 

 
 

4.2.2 KALDOR-HICKS EFFICIENS OPTIMERING 
Det andet efficienskriterium er Kaldor-Hicks-kriteriet, der tager udgangspunkt i markedets 

effektivitet som helhed. Dette indebærer at den samlede velfærd bliver forbedret for både 

medlemsstater, selskaber og forbrugere. Efter en Kaldor-Hicks efficiens kan der opnås en 

velfærdsforøgelse, hvis ”vinderne” har mulighed for at kompensere ”taberne” af en ændret 

retstilstand.196 Denne efficiensbetragtning støtter dermed en ændret retstilstand såfremt 

omfordelingen af ressourcerne medfører, at den gevinst som vinderne opnår, er større end det tab 

som taberne lider.197  

 

4.3 RETSPOLITISKE LØSNINGSFORSLAG 
Med udgangspunkt i de ovenstående effektivitetsbetragtninger, opstilles der tre forskellige 

muligheder for at direktiverne kan blive vedtaget. Det første forslag indebærer en 

forhandlingssituation, hvilket EU-parlamentet foreslår. Da konsekvensanalysen fremsætter en 

samlet vækst på markedet på 1,2% antages det dermed, at der er større samfundsmæssige gevinster 

end tab ved direktivforslagene. Ved en sådan antagelse, vil mulighed 1, være en Kaldor-Hicks-

optimal situation, da vinderen kan kompensere taberen som følge af et samfundsmæssigt overskud. 

På trods af, at de vindende medlemsstater, kan kompensere taberne, er Kaldor-Hicks-betragtningen 

ikke ensbetydende med, at dette skal forekomme. Dog vil det være en mulighed for at forslagene 

kan blive vedtaget.  

 

 

 

                                                
195 Piedrafita og Torreblanca (2015) s.9 
196 Riis (1999) s. 1156 
197 Riis (1999) side 1156 
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4.3.1 MULIGHED 1: FORHANDLING 
En vedtagelse af FKSSG vil medføre enten tab eller gevinst af skatteindtægter for medlemsstaterne. 

På baggrund heraf foreslår EU-Parlamentet at der kan oprettes en kompensationsordning, hvor 

medlemsstater der oplever tab, vil blive kompenseret af skatteoverskuddet fra de medlemsstater der 

opnår gevinster som konsekvens af en vedtagelse af direktivet. Parlamentet foreslår at 

kompensationen bør tilpasses hvert år, for at tage hensyn til nationale eller regionale beslutninger, 

der træffes inden ikrafttrædelse. Kommissionen bør endvidere foreslå at fjerne 

kompensationsordningen efter syv år samt fastsatte maksimale lofter for kompensationen.198 Med 

udgangspunkt i, at medlemsstater er velfærdsmaksimerende og træffer valg baseret herpå, skal 

loftet for denne kompensation være lig med eller større end det tab der medføres. Dette kan 

illustreres ud fra et spilteoretisk eksempel. 

 
 

4.3.2 MULIGHED 2: NYT FORSLAG MED RETSGRUNDLAG 116 TEUF 
Kravet om enstemmighed i Rådet, giver hver enkelt medlemsstat vetoret, hvorfor de lande der ikke 

vil have en positiv effekt kan blokere forslagets vedtagelse. Som et alternativt løsningsforslag, kan 

Kommissionen udstede et nyt forslag med hjemmel i TEUF art. 116, hvorved EU-parlamentet og 

Rådet handler i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure for at udstede den 

nødvendige lovgivning199. Artiklen indeholder følgende: 

 

”Finder Kommissionen, at bestående forskelle i medlemsstaternes ved lov eller administrativt 

fastsatte bestemmelser forvansker konkurrencevilkårene inden for det indre marked og derved 

fremkalder en fordrejning, som bør fjernes, holder den samråd med de pågældende medlemsstater 

herom. Fører dette samråd ikke til en aftale, som fjerner den pågældende fordrejning, udsteder 

Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure de dertil nødvendige 

direktiver”.200  

 

                                                
198 2016/0336 (CNS) - European Parliament legislative resolution 
199 2016/0336 (CNS) - European Parliament legislative resolution 
200 TEUF art. 116 
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Retsgrundlaget er dog aldrig anvendt ved tidligere foranstaltninger tidligere, men kan være en 

mulighed for fremme det indre marked, og de hindringer som forekommer af 28 forskellige 

skattesystemer.201 

Medmindre denne procedure bliver taget i brug, kan en ændring af enstemmighedskravet på 

området vedrørende direkte skatter kun ske ved en traktatændring.202  

 

4.3.3 MULIGHED 3: UDVIDET SAMARBEJDE 
Da Kommissionens anvendte retsgrundlag kræver enstemmighed i Rådet, for at forslaget kan blive 

vedtaget, skal en forhandling føre til at 28 medlemsstater stemmer fór forslaget. Da samtlige 

medlemsstater har individuelle præferencer og søger løsninger der maksimerer egen velfærd, vil en 

fælles løsning være umulig at nå frem til ud fra en pareto-optimal betragtning. Såfremt Rådet ikke 

kan vedtage en løsning der omfatter samtlige medlemsstater, giver Traktaterne mulighed for et 

forstærket samarbejde, såfremt dette ikke skader det indre marked eller fordrejer 

konkurrencevilkårene mellem medlemsstaterne203. Det fremgår af TEU art. 20 stk. 2, at et 

forstærket samarbejde kan blive aktuelt ”… når de tilstræbte mål ikke kan nås inden for en rimelig 

frist af Unionen som helhed, og på den betingelse, at mindst ni medlemsstater deltager deri.”204 Der 

er dermed mulighed for, at de medlemsstater der ikke har gjort indsigelse imod direktivforslagene, 

og som vurderes har en positiv effekt af indholdet, vil indgå i et sådant samarbejde og vedtage 

direktivet på denne måde. Endvidere fremgår det af TEUF art. 328, at Kommissionen skal sørge for 

at de medlemsstater der ikke er en del af aftale, efterfølgende vil blive det. Denne mulighed vil 

ligeledes være pareto-optimal, da medlemsstater der indgår i det udvidede samarbejde, ikke vil 

indgå hvis de bliver stillet værre.  

 

 
 
 
 

                                                
201 https://www.reuters.com/article/us-eu-tax-regulations/eu-works-on-anti-veto-measures-to-combat-tax-dodging-
idUSKBN1DU1LL 
202 2017/C 366/06 - Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende 
virkning 
203 TEUF art. 326 2.pkt. 
204 TEU art. 20 stk. 2 
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4.4 KONKLUSION 
Nærværende analyse har undersøgt de mulige problemstillinger vedrørende Kommissionens 

fremlagte direktivforslag og overensstemmelse med Protokol nr. 2. Den juridiske analyse har fundet 

frem til, at en vedtagelse efter retsgrundlaget art. 115, er en krævende proces, da områder hvor der 

er delt kompetence, skal vedlægges af detaljerede analyser der muliggør medlemsstaten, at vurdere 

de finansielle virkninger af hvorfor en løsning er nødvendig og giver større EU-fordele. Analysen 

har via en beskrivelse, systematisering og fortolkning af EU-rettens relevante kilder fundet frem til, 

at der er flere elementer der strider imod protokol nr. 2’s krav. Særligt udgør de manglende 

finansielle analyser af medlemsstaternes skatteindtægter en mangelfuld udarbejdelse fra 

Kommissionens side. Ligeledes er der ikke taget stilling til et scenarium, hvor udelukkende FSSG 

bliver vedtaget. På baggrund heraf, kan det argumenteres, at dette forslag ikke er blevet vurderet 

individuelt ud fra overholdelsen af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Dog fremgår 

der ingen praksis vedrørende nærhedsprincippet og anvendelsen af protokol nr. 2, hvorfor en 

Domstols konklusion ved et eventuelt søgsmål vil danne præcedens for fremtidige sager.  

 

Som baggrund til hvorfor direktivforslaget blev indført, udgør koncerners nyttemaksimerende 

adfærd at minimere omkostninger. Dette indebærer, at der er anvendt strategier til aggressiv 

skatteplanlægning ved koncerninterne afregningspriser, som er flyttet til lavskattelande, for at 

minimere omkostninger og dermed være mere konkurrencedygtige i det indre marked. Den globale 

udvikling med digitaliseringen har været en faktor, der har påvirket selskabers adfærd yderligere i 

denne retning og skabt markedsfejl, hvorfor der er behov for regulering. Derudover viser analysen 

at medlemsstater ligeledes forsøger at maksimere deres velfærd, ved at sænke skatterne i et kapløb 

mod bunden for at tiltrække investeringer. Analysen har endvidere vurderet, at medlemsstater kan 

vælge at implementere definitionen ansatte ud fra en national bedømmelse. Dette medfører, at 

såfremt der anvendes en bred definition, vil skattegrundlaget være større på begge sider af formlens 

ligning, hvorfor en større skatteindtægten vil være så fremdeles. I forlængelse heraf kan koncerner 

som følge af en sambeskatning ved fordelingsformlen, realokkere ressourcer for at minimere 

skattetilsvaret. 

 

På baggrund af hvordan gældende ret bør være, lægges det til grund, at konsekvensanalysen 

diskuteret i den juridiske analyse skulle tage stilling til en dybere udarbejdelse af de finansielle 

virkninger, samt vurdere forslagene hver for sig. Selv hvis dette havde været gjort, udtrykker de 
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retsøkonomiske efficiensbetragninger, at der ikke er mulighed for en vedtagelse i direktivets 

nuværende form ud fra en Pareto-optimal betragtning. Da samtlige medlemsstater ikke bliver stillet 

bedre uden nogle bliver stillet værre, er forslaget ikke pareto-optimalt. Dog kan 

enstemmighedskravet i TEUF art. 115 anses at være et pareto-optimalt retsgrundlag i sig selv, da 

veto-reglen tilsikrer at ingen medlemsstat bliver tvunget til at harmonisere skattegrundlaget, såfremt 

dette har en negativ konsekvens for medlemsstaten. Den integrerede analyse har ud fra 

efficiensbetragninger fundet frem til to muligheder der kan være pareto-optimale. Dette indebærer 

forslaget om et udvidet samarbejde, og forslaget om en forhandlingssituation mellem de vindende 

og tabende medlemsstater. Afslutningsvis har Kommissionen mulighed for, at bringe en artikel i 

brug som aldrig tidligere er anvendt. Denne artikel vil fravige fra enstemmighedskravet, hvorfor en 

ny fremlæggelse med dette retsgrundlag ikke vil anses som værende Pareto-optimalt, da tabende 

medlemsstater kan blive tvunget til at harmonisere selskabsskattesystemet.  
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