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Abstract 
Several lawsuits have been filed against the Danish State over the last decade as a result of the design of 

the corporate tax law. The question is if the law’s design is compliant with the criteria of the free 

establishment from the Court of Justice of the European Union (CJEU). There are currently at least two 

lawsuits, pending at the CJUE regarding the corporate tax law, and the Danish State has lost a lawsuit, C-

48/13, Nordea.  

In this thesis, it is first examined weather the Corporate tax law’s section 31, subsection 2, 2. sentence, is in 

compliant with the free establishment granted by the EU Treaties, as there is an ongoing lawsuit, C-28/17, 

against Denmark for an alleged infringement. The thesis ends up with the legal conclusion that the 

Corporate tax law’s section 31, section 2, 2. sub-paragraph, is not likely to be compliant with the criteria 

from the CJEU.  

 

As lawsuits against the Danish Stat are expensive for the society as a whole, and as the Danish society 

therefore has an interest in reducing the losses. It is examined how several factors correlates and influences 

the society and the deadweight loss based on the design of the corporate tax laws. It is, in the economic 

part of the thesis, concluded that several factors, in the form of direct and indirect costs, are relevant to 

take into consideration to reduce the deadweight loss suffered by the Danish society as a whole. 

 

In the multidisciplinary analysis three different solutions to society’s problem regarding the possible non-

compliant corporate tax rule is analyzed from both a legal and an economical perspective, and the most 

efficient solution is recommended to the Danish State as a solution which should be adopted, along with a 

recommendation to optimize the procedure of the legislation.  
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Synsvinkel 

Denne afhandling er udarbejdet med et formål om at give Kongeriget Danmark en retspolitisk anbefaling af 

hvordan statens skatteretlige lovgivningsprocedure optimeres mest muligt samfundsmæssigt. Dette på 

baggrund af en analyse af en mulig restriktion i selskabsskatteloven på baggrund af 

sambeskatningsordningen for selskaber. Initiativet hertil er at Danmark er part i en række EU-retlige sager 

på det skatteretlige område, her i blandt sager på området for sambeskatning. Dette giver grund til at 

betvivle Danmarks evne til at være EU-konform. Alle medlemsstater har pligt til at følge de kriterier EU-

retten stiller, hvorfor Danmark som samfund har interesse i at sikre en EU-konform lovgivning. 

For at undersøge den samfundsøkonomisk mest efficiente procedure for lovgivningen inddrages flere 

faktorer som samfundet enten direkte eller indirekte bliver påvirket af i form af afholdelse af udgifter. Alle 

faktorer betragtes ud fra en samfundsmæssig synsvinkel og inddrages med et formål om at skulle indgå i de 

samfundsøkonomiske betragtninger lovgiver bør gøre sig, ved ønsket om at opnå den samfundsmæssigt 

mest efficiente lovgivningsprocedure. 

I det integrerede afsnit af afhandlingen vil de samfundsmæssige faktorer, der i det økonomiske afsnit 

fandtes at give efficiens for det danske samfund blive realiseret i tre scenarier der udarbejdes indenfor 

rammerne af de juridiske betragtninger der blev gjort i det juridiske afsnit. De tre scenarier vil blive 

betragtet ud fra samfundets interesse i at optimere lovgivningsproceduren mest muligt, og herved vil det 

mest optimale scenarie kombineret med andre relevante betragtninger der anses for relevante i et 

samfundsøkonomisk perspektiv, med ønsket om at finde den mest efficiente lovgivningsprocedure, 

resultere i en retspolitisk anbefaling.  
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Problemformulering 

Er selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt. i strid med den traktatfæstede etableringsret, og i så 

fald, hvad vil den mest efficiente løsning være til at rette op på det?  

 

For at undersøge hvorvidt selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt. er i overensstemmelse med 

etableringsretten, er det nødvendigt først at fastlægge hvilken situation der er objektivt sammenlignelig 

med retsstillingen for et ikke-hjemmehørende faste driftssteder. Dernæst skal de to situationer 

sammenlignes og spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en restriktion kan derefter besvares.  

Hvis det fastlægges at selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt. udgør en restriktion, undersøges 

spørgsmålet om hvorvidt denne restriktion kan retfærdiggøres. 

  

Hvis udfaldet af ovenstående fører til, at bestemmelsen anses for at udgøre en restriktion, er det relevant 

at undersøge hvilke samfundsøkonomiske betragtninger lovgiver bør foretage, når et skatteretligt 

lovområde reguleres, ud fra et ønske om at reducere de samfundsmæssige omkostninger mest muligt.  

 

Med udgangspunkt i de samfundsøkonomiske betragtninger ovenstående resulterer i, kan det undersøges 

hvilken lovgivningsprocedure der er den mest samfunds efficiente. 
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Metode 

Juridisk metode 

Den juridiske undersøgelse i afhandlingen foretages som en retsdogmatisk analyse, med de tilpasninger EU-

retten nødvendiggør. Retstilstanden er forsøgt beskrevet objektivt, men det kan ikke udelukkes, at 

forfatternes holdninger, forforståelse og overbevisninger har påvirket projektet, jf. teorien om den 

hermeneutiske cirkel1. Den hermeneutiske cirkel består i, at enhver situation eller tekst vil blive forstået 

forskelligt af forskellige mennesker på baggrund af deres forskellige for-forståelser, herunder erfaringer, 

læste tekster mv2. Vi har forsøgt at imødegå dette, ved at anføre de usikkerheder som måtte være på 

området, og ved at gøre det klart når Domstolens udtalelse ikke kan henføres direkte til identisk faktum.  

 

Afhandlingen tager udgangspunkt i en materialistisk ontologi, hvilket kommer til udtryk ved at kun 

elementer, som er skriftligt dokumenterbare, såsom domme, love og administrativ praksis inddrages. I 

projektet inddrages der også aspekter fra den idealistiske ontologi, da det antages at almindeligt 

anerkendte principper, såsom den retlige trinfølge, grundlovens magtdeling og de deri nævnte organers 

prærogativer, er et udtryk for gældende ret, uden at dette undersøges selvstændigt. Det antages derfor, at 

de relevante organer følger officielt oplyst administrativ praksis, og at de specifikke lande vælger at forsøge 

at tilpasse sig, hvis deres nationale retsstilling specifikt er blevet kendt EU-retsstridigt. Ydermere har 

Domstolen ikke specifikt taget stilling til de nuværende danske regler, hvorfor afhandlingen ikke 

udelukkende kan anses for at have deskriptive træk. 

Først redegøres kort for, hvordan undersøgelsen af de relevante nationale aspekter foretages, dernæst 

hvordan EU-retten behandles, og til sidst hvordan samspillet er. 

Retsstillingen i Danmark undersøges så vidt muligt værdineutralt men ”Enhver forudsigelse er tillige en 

realfaktor der kan påvirke forløbet og for så vidt en politisk akt. Retsvidenskab lader sig derfor principielt 

ikke adskille fra retspolitik”3. Forfatterne anerkender dette, og kan derfor ikke foretage en fuldstændig 

vandtæt afgrænsning mellem de lege lata og de lege ferenda – i særdeleshed i analysen. 

 

Ved fastlæggelsen af retstilstanden i dansk skatteret tages der udgangspunkt i officielle gældende 

lovtekster, forarbejder, retspraksis og administrativ praksis. Lovteksterne fortolkes på baggrund af de af 

                                                           
1
 Se f.eks. Retskilder og Retsteorier, 5. udgave, 1. Oplag, s. 321 ff 

2
 Se f.eks. Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne, 3. udgave, 1 oplag, s. 293 ff 

3
 Retsvidenskabsteori, 1. udgave, 1. oplag, s. 146 f 
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domstolene afsagte domme og administrativ praksis. Lex superior princippet anvendes i denne 

sammenhæng til at fastlægge hvad, der er udtryk for gældende ret. Hvor praksis ikke er tilstrækkeligt til at 

afklare alle aspekter af fortolkning, bruges ordlydsfortolkning af lovteksten og teleologisk fortolkningsstil 

ved inddragelse af forarbejder, bemærkninger og betænkninger. Administrativ praksis er ikke en retskilde i 

klassisk forstand, men bliver alligevel inddraget, da den er et udtryk for myndighedernes håndhævelse af, 

hvad de anser for at være gældende ret og dermed et udtryk for, hvordan Danmark agerer i forhold til EU-

retten. 

 

Da medlemsstaterne hovedsageligt er suveræne i forhold til beskatningskompetencen, og Unionen kun er 

indirekte kompetent på området, er der tale om et negativt integreret område, jf. TEU artikel 5, stk. 1 og 2 

sammenholdt med TEUF artikel 3 og 4 modsætningsvist4. Unionsretsstillingen fastlægges derfor med 

udgangspunkt i traktaterne og relevant EUD-retspraksis. Metodisk kan dette være problematisk, da 

Domstolen som oftest udtaler sig meget konkret og/eller vagt. Det er derfor været nødvendigt at inddrage 

flere domme fra EUD i projektet, da mange af dommene kun berører området sporadisk, og/eller er relativt 

konkrete. 

 

Fortolkningen af EU-retten tilkommer EUD i traktatbrudssager5, hvorfor de principper, 

fortolkningsmomenter og formål som EUD lader komme til udtryk i sin retspraksis anvendes, herunder 

princippet om ”effet utile”6. Der tages udgangspunkt i de officielle danske versioner af traktaterne og 

dommene, da det ikke som udgangspunkt vurderes nødvendigt at læse det samme materiale på flere sprog. 

I tilfælde hvor der skal ske ordlydsfortolkning ses der på flere forskellige autentiske versioner. Dette sker 

ved at sammenholde de danske, svenske og engelske versioner, for at finde en fællesforståelse7. Dette er 

begrundet i, at forfatterne ikke taler flere sprog. Det kan give usikkerhed, da det derfor ikke kan udelukkes, 

at der kan være en overvægt af autentiske tekster på de resterende officielle sprog med en anden 

betydning. Usikkerheden er dog reduceret betydeligt ved, at der tages udgangspunkt i tre forskellige 

sproglige variationer af samme autentiske tekst.  

EUD er et politisk organ med en dynamisk fortolkning og en agenda om at skabe et åbent marked8, hvorfor 

det i endnu højere grad er umuliggjort at lave en analyse uden at inddrage relevante (EUD) retspolitiske 

hensyn, som anses for at være retvisende. I sag 6/64 fremgår det, at Domstolen fortolker ud fra “ordlyd og 

                                                           
4
 Hvilket også er fastslået af Domstolen i blandt andet sag 270/83, Avoir Fiscal, præmis 23-25  

5
 Jf. TEUF artikel 256 og TEU artikel 19, nr. 3 

6
 f.eks. sag C-337/08, X Holding, præmis 23 

7
 Sag 283/81, Cilfit, præmis 18 

8
 Se f.eks. sag 283/81, Cilfit, præmis 20 
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ånd”9. Dette udgangspunkt er efterfølgende blevet cementeret af Domstolen10. Der anvendes derfor 

ordlydsfortolkning og teleologisk fortolkningsstil i forhold til Traktaterne og EUD retspraksis, som blandt 

andet indkluderer målsætningen om et “indre marked”11. National ret anvendes ikke til fastlæggelse af 

unionsretlige retskilders betydning12. Vi anvender lex posterior princippet, såfremt Domstolens nyere 

retspraksis afviger materielt fra den ældre. Lex specialis princippet anvendes også, hvor Domstolen udtaler 

sig konkret og specifikt i en sammenhæng, såfremt dette afviger fra andre afsagte domme som har et mere 

generelt præg. 

Generaladvokatens forslag til afgørelse inddrages såfremt EUD har henvist direkte til den i en afgørelse, på 

trods af at det formelt set ikke er en retskilde, da det kan være relevant f.eks. for at fastlægge betydningen 

af en præmis. 

Sidetallene i kildehenvisningerne i EUD-dommene henviser til sidetallene i de officielle dokumenter på 

Curia.eu. Disse sidetal stemmer ikke nødvendigvis overens med sidetallene i de officielle fysiske 

domsudgivelser.  Der henvises af denne grund til sagens præmisser, hvor det er muligt i stedet for. 

Dommene er angivet med både deres domsnummer og “populærtitel” for at gøre afhandlingen mere 

læsevenlig og for at undgå referencefejl.  

Det lægges derfor til grund at EU-retten har forrang13, og at medlemslandende, herunder Danmark, er 

forpligtet til at overholde EU-retten. 

I selve analysen af om dansk ret er unionsstridig undersøges det om den danske stats retstilstand, på 

baggrund af den danske stats forsvar, må anses for at være i overensstemmelse med EU-retten, såfremt det 

vurderes at der sker en forskelsbehandling. 

SKAT’s Juridiske Vejledning 2018-1 er inddraget i besvarelsen, på trods af at det er en administrativ 

forskrift, og derfor ikke en retskilde. Grunden til Juridisk Vejledning 2018-1 alligevel inddrages, er fordi den 

fastlægger hvordan myndighederne opfatter gældende ret, og er derfor et fortolkningsbidrag til at 

fastlægge hvordan den danske stat fortolker og håndhæver gældende nationale retsregler på det 

skatteretlige område, hvilket er relevant i forhold til at vurdere om den danske stats håndhævelse af 

retsregler er i overensstemmelse med EU-retten. 

Faglitteratur er brugt som inspirationskilder, og har formelt set ikke retskildeværdi. Vi har brugt flere 

forskellige faglitteraturskilder, da vi ønsker at undgå, en afspejling af forfatternes holdning. 

                                                           
9
 Sag 6/64, Costa ENEL, s. 535 

10
 Se f.eks. C-283/81, Cilfit, præmis 20 

11
 TEU artikel 3 

12
 sag 283/81, Cilfit, præmis 19 

13
 Sag 6/64, Costa ENEL, side 534-535 
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Samlet set vurderer forfatterne at undersøgelsen, på baggrund af ovenstående overholdelse af juridisk 

metode og videnskabelse, giver et retvisende, og dermed validt billede af hvorvidt selskabsskattelovens § 

31, stk. 2, 2. pkt. er i overensstemmelse med EU-retten. 

 

I forhold til kvaliteten af dataen, som bruges i dette afsnit, skal det bemærkes at kun anerkendte juridiske 

kilder bruges som retskilder. Da forfatterne ikke selv har været til stede ved domsafsigelserne er der tale 

om sekundær data, men i form af primære kilder. Da det er primære kilder vurderer forfatterne at 

afhandlingens juridiske afsnit giver et retvisende billede af retstilstanden på området, og dermed har dette 

afsnit en høj grad af reliabilitet. Det skal dog bemærkes at EUD i skrivende stund ikke har afgjort sag C-

28/17, NN, hvorfor der tages forbehold for, at en ændring i retspraksis kan føre til en ændret retstilstand. 

 

Der foretages to undersøgelser i forhold til afklaringen om retsstridigheden. Den første undersøgelse bliver 

lavet direkte i forhold til EU-domstolens praksis om hvilke situationer, der er objektivt sammenlignelige. 

Derefter undersøges det hvorvidt der foreligger et diskriminerende element i behandlingen af ikke-

hjemmehørende faste driftssteder og i så fald, om dette kan retfærdiggøres. 

Økonomisk metode 

I afsnittet herunder præsenteres de generelle overvejelser i forhold til metodik og besvarelse af 

problemformuleringen.  

 

I denne del af afhandlingen søges det klarlagt, hvilke samfundsøkonomiske betragtninger den danske stat 

blandt andet kunne inddrage i lovgivningsproceduren, for at reducere ressourceforbruget ud fra en 

samfundsmæssig synsvinkel. Den økonomiske del af afhandlingen kan derfor siges at have et utilitaristisk 

formål. Afhandlingens formål er ikke at skabe ny teori eller metode, men alene at analysere både 

nuværende og fremtidige scenarier, som lovgivningsproceduren har indflydelse på, samt klarlægge en 

række faktorer som har indflydelse på lovgivningsomkostningerne, hvorfor der tages udgangspunkt i 

allerede tilvejebragt teori og metode.  

Den økonomiske analyse foretages inden for rammerne af den neoklassiske metode. Der tages 

udgangspunkt i en logisk deduktiv tilgang, da den relevante empiri kun i meget ringe omfang kan indhentes. 

Valget af den neoklassiske tilgang er begrundet i, at det vurderes, at det danske samfund som helhed har et 

ønske om at undgå at spilde ressourcer på frugtesløse bestræbelser og, at det ikke er urealistisk at 

forudsige en fremtidig sags udfald - altså at maksimere nytten, hvilket netop er kernen i den neoklassiske 
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skoles tankegang14. Typen af undersøgelsesspørgsmål, der er stillet i problemformuleringen, er derfor i 

overensstemmelse med det neoklassiske paradigme, da paradigmet omhandler nyttemaksimering, hvilket 

er kernen i det, som ønskes undersøgt15.  

Den hårde kerne i det neoklassiske forskningsprogram udgøres ‘...af et ubegrænset rationalitets-princip, der 

giver økonomiske agenter ubegrænsede beslutnings-kompetencer til at finde det optimale 

handlingsalternativ inden for et eksogent givent mulighedsområde…”16. I beskyttelsesbæltet er der en 

række hjælpehypoteser, som f.eks. graden af information aktøren har og typen af konkurrence, disse kan 

udskiftes alt efter undersøgelsens formål17.  

På baggrund af ovenstående konkluderes det, at der er relativt få krav til rammerne for den neoklassiske 

metode, hvorfor der skabes en betydelig frihed til valg af analyseobjekt og modellering, og herved også 

mulighed for at inddrage økonomiske redskaber, såsom spilteori.  

Da lovgivningsproceduren, og i særdeleshed risikoen for dødvægtstab og transaktionsomkostninger i 

forhold til samfundsnytte, ønskes undersøgt, er den neoklassiske metode et godt valg, da denne, som 

nævnt, spænder bredt, og derfor tillader at der laves en analyse, hvori alle disse elementer kan indgå, 

bearbejdes og analyseres. Analysen gennemføres derfor som en retsøkonomisk analyse inden for 

rammerne af den neoklassiske metode. 

Da forfatterne igennem problemformuleringen søger at finde den efficiente tilgang til 

lovgivningsproceduren, klarlægges hvilke faktorer lovgiver bør inddrage i sine betragtninger. Den 

manglende empiri i form af datamangel gør det vanskeligt, hvis ikke umuligt, at lave en mere avanceret 

model, som samtidig kan anses for mere retvisende end den opstillede. Forfatterne vurderer, at den 

neoklassiske skole vil være optimal til denne type af analyse, da den er simpel at arbejde med og at det 

giver vid mulighed for at analysere og konkludere, uden at der skal tages alt for mange forbehold, som vil 

uoverskueliggøre eller umuliggøre processen. En mere indskrænket tilgang, ved en mere kompliceret 

metode end den neoklassiske, anses derfor ikke for at give et mere validt eller reliabelt resultat. 

Principal-agent teorien inddrages for at belyse, hvordan omkostningerne til at håndhæve loven kan 

reduceres, i overensstemmelse med afhandlingens utilitaristiske formål. Som Hart anfører er principal-

agent teorien ikke uforenelig med den neoklassiske skole18. Da asymmetrisk information er en 

forudsætning for PA-modellen, og da informationstypen er en hjælpehypotese inden for den neoklassiske 

skole, bruges der asymmetrisk information i afhandlingen, hvilket endvidere vurderes, at være det mest 

                                                           
14

 Økonomisk metodologi, bind 2, s. 24 
15

 Økonomisk metodologi, bind 2, s. 55 
16

 Økonomisk metodologi, bind 2, s. 54 
17

 Økonomisk metodologi, bind 2, s. 54 
18
An Economist’s Perspective on the Theory of the Firm, fra Columbia Law Review, Vol 89, No. 7, Contractual Freedom 

in Corporate Law (Nov., 1989), af Oliver Hart, s. 4 og 5 (pp. 1757-1774) 
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retvisende i forhold til besvarelse af problemformuleringen, når det kommer til at belyse myndighedernes 

omkostninger ved at håndhæve loven og i øvrigt inddrage transaktionsomkostninger, som er et resultat af 

ikke perfekt information. Transaktionsomkostningerne behandles inden for rammerne af neoklassisk-

transaktionsomkostningsteori, og er derfor underlagt de neoklassiske aksiomer, som er fuld og ubegrænset 

rationalitet og profitmaksimeringshypotesen19, samt at transaktionsomkostningerne er resultat af 

omgivelserne, som beslutningstageren er i, hvorfor de i denne sammenhæng muliggør en udvidelse af 

genstandsfeltet for analysen20.  

 

I afhandlingen er det nødvendigt at inddrage den indirekte påvirkning af samfundet, der sker igennem 

virksomhederne, da kernen i afhandlingen er en samfunds-efficiensbetragtning af lovgivningsproceduren, 

hvorfor det ikke vil give et validt resultat hvis der ikke inddrages industriøkomiske betragtninger. I denne 

sammenhæng inddrages spilteori, da det selvstændige neoklassiske forskningsprogram, herunder SCP-

paradigmet, er blevet opslugt heri21.  

Undersøgelsen vurderes at give et validt resultat set ud fra et neoklassisk perspektiv, idet gældende 

retsøkonomiske analytiske parametre, ud fra en neoklassisk betragtning, er overholdt. Graden af 

undersøgelsens validitet er dog influeret af det begrænsede antal inddragne faktorer, da en inddragelse af 

alle relevante faktorer vil give et mere komplet, og dermed mere validt resultat. Forfatterne anerkender 

dermed, at resultatet kunne være et andet, såfremt andre og flere samfundsøkonomiske betragtninger 

havde været inddraget eller de allerede inddragne blev vægtet anderledes.  

Svagheden ved denne tilgang er, at analysen udelukkende baseres på logik og teori. Dette gør, at såfremt 

blot et enkelt led i den logiske kæde knækker eller forudsætningerne ændres, vil resultatet blive et andet, 

som kan være langt fra det, ud fra antagelserne, beregnede resultat. Da der er mange faktorer, og da det er 

subjektivt både hvilke der medtages, og hvordan de inkorporeres i modellen, er dette et normerende afsnit, 

nærmere end et deskriptivt. Forfatternes forforståelse vil derfor unægteligt have indflydelse på analysen, jf. 

teorien om den hermeneutiske cirkel22. 

Dette vurderes dog ikke, at have en mærkbar indflydelse på konklusionen i afsnittet, da formålet med 

analysen blandt andet er, at illustrere hvilke faktorer lovgiver bør inddrage i sine overvejelser. Dette skal 

derfor ikke forstås således, at ingen andre faktorer skal indgå i lovgivers samfundsøkonomiske 

betragtninger. Forfatterne vurderer, at de i analysen inddragne faktorer udgør en fornuftig og alsidig base, 

som giver et solidt udgangspunkt for de overvejelser, lovgiver bør inddrage for at mindske ressourcespildet 

                                                           
19

 Økonomisk metodologi, bind 2, s. 54 
20

 Økonomisk metodologi, bind 2, s. 215 og 0740 Transaction Costs, Douglas W. Allen s. 901 ff 
21

 Økonomisk metodologi, bind 2, s. 81 
22

 se forklaring under det juridiske metodeafsnit s. 9 
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ved blandt andet nyttesløse EU-retssager og ved lovforberedelse, hvorfor forfatterne ikke anser det for 

nødvendigt at inddrage andre eller flere faktorer  Det skal dog også gøres klart, at selvom der indgår visse 

virkelighedsnære faktorer, kan denne del af undersøgelsen ikke siges at være positivistisk, idet at det i høj 

grad baseres på teori og deduktioner på baggrund af dette. 

Integreret metode 

Da spørgsmålet der søges besvaret i den integrerede del af analysen hverken er af ‘ren’ juridisk eller 

økonomisk karakter, vil dette afsnit blive udarbejdet med en tværfaglig vinkel ud fra både et juridisk og 

økonomisk perspektiv. Afsnittet er udarbejdet som en overbygning på det juridiske og det økonomiske 

afsnit i afhandlingen23. Dette giver metodisk visse udfordringer, da begge discipliner har en selvstændige 

metodikker til skabelse af viden, og idet disse metoder ikke uden videre kan overføres til den anden 

disciplin24. Den juridiske metode vil derfor fortsat fungere som grundlag for den juridiske del af de lege 

ferenda analysen, ligesom den økonomiske del af analysen fortsat vil tage udgangspunkt i en neoklassisk 

retsøkonomisk tilgang, da genstandsfeltet fortsat er lovens udformning og processen dertil. Kombinationen 

af disse metoder giver mulighed for at belyse problemstillingen tværfagligt, hvorfor det vurderes at 

anbefalingen vil være valid set ud fra begge metodiske verdenssyn. Da formålet i denne analyse er at 

udarbejde grundlaget for en retspolitisk anbefaling, vil den have en normativ karakter. 

 

I forhold til datarelibiliteten gør de samme forhold sig gældende for både det juridiske og økonomiske 

afsnit af afhandlingen. De to discipliner har ikke et fælles mål for validitet og reliabilitet, og valid data fra 

den ene disciplin vil derfor ikke kunne overdrages som valid i den anden disciplin. Dette skyldes f.eks. at 

efficiens ikke er foreneligt med den juridiske metode og paragraffer ikke er noget man opererer med 

indenfor den neoklassiske skole.  

Der eksisterer ikke primære førstehåndskilder, som specifikt omhandler dette, da det der undersøges er af 

ren teoretisk karakter, og da der ikke efter det oplyste laves en endelig opgørelse af alle variablene. 

Nærværende afsnit vil derfor være bygget på kvalitativ sekundær data fra primære og sekundære kilder, 

hvilket gør at afsnittet ikke indeholder et højt niveau af reliabilitet. 

                                                           
23

 Dette udgangspunkt er valgt da det i afhandlingens juridiske afsnit konkluderes at selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 
2, punktum var EU-retsstridig på trods af at den danske stats forsvar ikke kan afvises ud fra en ordlysfortolkning 
24

 Dette kan ses ved økonomiske modeller, ikke er anerkendt som retskilder, selvom at man kan argumentere for at 
rationalet - og til en vis grad teorierne - er forankret i naturrettens normerende karakter. Det er ligeledes klart den 
anden vej, da en ordlydsfortolkning af en given paragraf ikke er direkte kvantificerbar som tal eller påvirkning af en 
given sammenhæng 
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Afgrænsning 

Juridisk afgrænsning  

Den skattemæssige retsstilling for personer og skatteretligt transparente enheder behandles ikke i 

afhandlingen, medmindre de omkvalificeres til ikke-transparente enheder på grund af de danske hybride 

mismatching regler, da disse som udgangspunkt ikke behandles som selskaber efter selskabsskattelovens § 

2. Retsstillingen for selskaber, som ikke har den unionsretlige etableringsret, fordi de f.eks. ikke opererer 

med gevinst for øje25, eller er tredjelandsselskaber26, behandles ligeledes ikke i afhandlingen, da de som 

udgangspunkt ikke er omfattet af den EU-retlige etableringsfrihed. 

Vi afgrænser os endvidere fra at behandle faste driftssteder der er omfattet af CFC-beskatning, da det ikke 

er relevant at inddrage CFC reglerne i vurderingen af om selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt. er EU-

retsstridig. 

 

Ved alment gældende antagelser henvises der kun til enkelte konkrete eksempler, for at verificere 

antagelserne, f.eks. i forhold til “proportionalitetstesten” i EU-retten. Dette begrundes med at det vil være 

tids- og pladskrævende, og ikke vurderes at tilføre projektet nogen egentlig ekstraværdi, at opremse en 

udtømmende liste af observationer, som allerede er etableret som gældende faktum. 

Der tages udgangspunkt i de officielle EU-retskilder på dansk når der laves en formålsfortolkning, mens den 

engelske og svenske officielt gældende version af retskilderne kun inddrages når der laves en 

ordlydsfortolkning.  

Det vurderes der ikke er en konflikt mellem Grundloven og EU-retten på det skatteretlige område, hvorfor 

dette forhold ikke belyses.    

Eventuelle problemstillinger i forhold til kapitalens frie bevægelser behandles ikke af EUD i samme sager 

som etableringsretten, da reglerne om dette er subsidiære til etableringsretten27. En vurdering af om 

selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt. i forhold til de øvrige EU-frihedsrettigheder vil derfor ikke blive 

behandlet i afhandlingen. 

Vi afgrænser os fra at vurdere hvorvidt fiksering af faste driftssteder er imod etableringsfriheden, grundet 

diskriminerende forskelsbehandling, da dette falder uden for afhandlingens formål. 

                                                           
25

 TEUF artikel 54 sidste linje 
26

 sag C-264/96, Imperial Chemical Industries, præmis 34 og 35, samt TEUF artikel 49 og 54 modsætningsvist 
27

 se i denne retning sag C-231/05, Oy AA, præmis 24 
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Udenlandsk ret inddrages som udgangspunkt ikke, da det er en dansk skatteregel, og dennes EU-

konformitet der undersøges, hvorfor andre landes retsregler og retssystemer kun inddrages ganske 

perifert.  

Danske skatteopgørelsesregler, og deres samspil med andre nationers regler, behandles ikke i 

afhandlingen, da en analyse af dette ikke ligger inden for afhandlingens formål. 

Andre retsområder, og deres tilhørende problemstillinger, end det skatteretlige retsområde vil ikke blive 

behandlet i nærværende afhandling, da disse også falder uden for afhandlingens formål.  

Da afhandlingen skal afleveres senest d. 15 maj er det ikke muligt for forfatterne at inddrage 

retskildemateriale, som er blevet offentliggjort efter d. 12 maj, hvorfor dette ikke vil indgå. 

Økonomisk afgrænsning 

Det skal fremhæves at undersøgelsen i den økonomiske del af afhandlingen, der består i at undersøge 

hvilke faktorer der er relevante at inddrage i den samfundsøkonomiske betragtning, ved et mål om at finde 

den mest efficiente lovgivningsprocedure, ikke foretages med elementer fra den nyinstitutionelle 

‘transaktionsomkostningsteori’ som selvstændig økonomisk metode, da dette forskningsprogram og den 

neoklassiske skole ikke er forenelige28.  

Vi afgrænser os fra implementering af eventuelle sekundære EU-retsakter, der har indflydelse på området 

for direkte beskatning, da det falder uden for afhandlingens formål.  

Da det er den samlede samfundsnytte der fokuseres på, er ejerforholdene irrelevante; det gælder 

udelukkende om at øge den samlede nytteværdi mest muligt, hvorfor der ikke vil blive inddraget 

fordelingspolitiske og økonomiske overvejelser. Det har i denne sammenhæng ikke betydning, om det er 

forbrugerne eller firmaerne, der får lov til at beholde udbyttet, der opstår som resultat af den enkeltes 

nytteværdi fratrukket marginalomkostningerne ved produktion29, idet nytten anskues fra en 

samfundsmæssig synsvinkel, og derfor anses for ét.  

En skattelov påvirker samfundet på mange måder og i flere dimensioner. Der vil ikke blive lavet en analyse 

hvori alle disse forhold og faktorer forsøges afdækket, kvantificeret og verificeret. Årsagen hertil er 

begrundet i tre forhold; for det første har forfatterne ikke ressourcerne til at kvantificere og verificere alle 

de direkte, og indirekte, påvirkninger en skattelov kan have på samfundet. For det andet vil det ikke i sig 

selv gøre afhandlingen mere valid; dette er begrundet med at den begrænsede datatilgængelighed i den 

økonomiske analyse ikke tillader en mere konkret konklusion. For det tredje vurderes det, at en relativt 

                                                           
28

 Økonomisk metodologi, bind 2, s. 54 sammenholdt med Økonomisk metodologi, bind 2, s. 213. 
29

 Introduction to Industrial Organization, p. 26 
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simpel analyse af påvirkningen af samfundet er tilstrækkelig til at opfylde formålet med denne del af 

analysen.  

Vi afgrænser os fra at kvantificere de forskellige variable som specifikke beløb, da der for det første vil være 

væsentlig usikkerhed ved sporing og kvantificeringsprocessen, og da det for det andet falder uden for 

afhandlingens formål. 

Vi afgrænser os fra at skelne mellem traktatbrudssøgsmål og præjudicielle afgørelser ud fra et økonomisk 

perspektiv, da forfatterne er af den opfattelse, at det ikke vil tilføje nogen værdi at skelne i forhold til 

afhandlingens formål.  

I analysen vil det ikke blive undersøgt, om der vil opstå en anden ligevægt på markedet, over tid, eller om 

antallet af etableringer af datterselskaber og/eller faste driftssteder i Danmark vil ændre sig, da det falder 

uden for afhandlingens formål. 

Der vil derfor blive argumenteret for de enkelte medtagne faktorers indflydelse og værdi, men aksiomerne 

under den neoklassiske skole, såsom markedsligevægte og et ønske om egenoptimering, behandles ikke, 

selvom der næppe er nogen som vil argumentere for at det giver et fuldstændigt retvisende billede af 

verden30.  

Integreret afgrænsning 

I denne afhandling bliver der ikke lavet en selvstændig undersøgelse af en pareto efficient løsning, da der 

kun er én part i denne model, og den pareto efficiente løsning derfor også er den Kaldor-Hicks efficiente 

løsning. Vi afgrænser os fra at fastslå hvornår straf, i strafferetlig forstand, ikke anses for at være 

proportionel med EU-retten samt fra at behandle generelle strafferetlige aspekter, da bøder kun inddrages 

som supplement til efficiensanalysen i dette kapitel, hvorfor strafferetlige aspekter kun overfladisk vil 

indgå.  

Ændringen af retstilstanden på ét område vil i nogle tilfælde nødvendiggøre, at retstilstanden på et andet 

område ændres. En fuld juridisk og økonomisk analyse af retstilstandens følgeændringer mv. vil ikke blive 

foretaget, da det vil være skruen uden ende, hvorfor det kun er selskabsskatteloven § 31, stk. 2, 2. pkt, der 

behandles selvstændigt, med perifere betragtninger til andre retsregler. 

Selve loven vil ikke blive udarbejdet i dette afsnit, da det vil være for ressourcekrævende og omfangsrigt, 

idet dette blandt andet vil kræve at der laves en dybdegående analyse af EU-statsstøttereglerne. 

  

                                                           
30

 Den neoklassiske skole og økonomisk teori: en beskrivelse og konstruktiv kritik af den neoklassiske teoriretning i 
økonomi, af Peter Nielsen, s. 43-64 
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Juridisk afsnit 

I denne del af afhandlingen vil det retlige i problemformuleringen blive besvaret. Først vil de begreber det 

er nødvendige at kende definitionen af blive afdækket. Derefter vil det, i sammenlignelighedsvurderingen, 

blive vurderet hvilken situation der er objektivt sammenlignelig med et ikke-hjemmehørende fast driftssted 

i Danmark.  I sammenlignelighedsanalysen vurderes det hvorvidt selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt. er 

i strid med EU-retten. Proportionalitetstesten fastlægger under hvilke hensyn en restriktion for 

etableringsfriheden kan retfærdiggøres. Det vurderer herefter om nogen af disse hensyn kan gøre sig 

gældende i forholdet i selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt. og om bestemmelsen på denne baggrund 

kan anses for proportionel.  

Begrebsafklaring 

Territorialprincippet 

Territorialprincippet i selskabsskattelovens § 8, stk. 2 blev til ved indførelsen af lov nr. 426 af 6. juni 2005. 

Territorialprincippet indebærer at indkomster der hidrører fra medlemsstaten selv beskattes heri, med det 

formål at skabe konkurrencemæssig neutralitet. Modsætningen til dette princip er 

globalindkomstprincippet, der indbærer, at alle indkomster beskattes uanset hvorfra i verden disse 

hidrører, globalindkomstprincippet har til formål at skabe geografisk neutralitet. Territorialprincippet gør 

sig som hovedregel gældende for alle skattepligtige selskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1 og 2. 

Selskaber, fonde, foreninger mm. der er omfattet af territorialprincippet, skal ved opgørelsen af deres 

skattepligtige indkomst ikke medregne indtægter og udgifter som vedrører fast driftssted eller fast 

ejendom, der er beliggende på en anden medlemsstats område, jf. selskabsskatteloven § 8, stk. 2, 1. pkt.. 

Til territorialprincippet findes flere undtagelser, blandt andet at det ikke gør sig gældende hvis der i en 

koncern er valgt international sambeskatning efter reglerne i selskabsskattelovens § 31 A, jf. 

selskabsskattelovens § 8, stk. 2, 1. pkt., eller hvis kildelandet, som selskabet, fonden mm. ligger i, mister 

beskatningsretten ved en DBO31, jf. selskabsskattelovens § 8, stk. 2, 3. pkt.. 
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 Dobbelt beskatnings overenskomst er en aftale lavet imellem to eller flere stater for at undgå 
uhensigtsmæssighederne ved dobbeltbeskatning 
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Koncern 

Definitionen af koncern i henhold til sambeskatningsreglerne spejler sig i regnskabslovgivningens 

koncerndefinition32. Ved koncern forstås der et selskab, en fond, en trust eller en forening mfl. betragtet 

som et moderselskab der sammen med et eller flere selskaber udgør en koncern. Moderselskabet er det 

selskab der udøver den faktiske bestemmende indflydelse i forhold til selskabets såvel driftsmæssige som 

økonomiske beslutninger, jf. selskabsskatteloven § 31 C, stk. 1. Ved en koncernforbindelse forstås altså 

selskaber og foreninger mm. der er forbundet via koncernen i hele eller dele af indkomståret.  

Hjemmehørende og ikke-hjemmehørende 

Der skelnes mellem hjemmehørende og ikke-hjemmehørende konstellationer som f.eks. faste driftssteder, 

virksomheder, selskaber mm. En hjemmehørende konstellation er kendetegnet ved, at moderselskabet til 

denne konstellation er beliggende i samme medlemsstat, som selve den konstellation der er tale om. 

Derimod er en ikke-hjemmehørende konstellation kendetegnet ved, at moderselskabet til denne er fysisk 

beliggende i en anden medlemsstat. 

Faste driftssteder 

Et fast driftssted skal, i selskabsretlig forstand, fortolkes i overensstemmelse med OECDs 

modeloverenskomsts art.  , som foretager en posi v opremsning af, hvornår der statueres fast dri ssted. 

Skattemæssigt anses et fast driftssted som hovedregel ikke som et selvstændigt skattesubjekt så længe at 

det ligger inden for samme beskatningsområde som hvor ‘selskabet’ er hjemmehørende skatteretligt, da 

der er et enhedsprincip i dansk skatteret, hvorfor et selskab som udgangspunkt bliver betragtet som én 

enhed skatteretligt. Dette kan eksempelvis være begrundet med, at selskaber beskattes efter 

territorialprincippet i Danmark, hvorfor det ikke vil ændre på hvilke indtægter og udgifter mm. der skal 

beskattes i Danmark, hvorfor det kun ville gøre det mere besværligt, da der i så fald er mere administrativt 

arbejde.   

Faste driftssteder kan være grænseoverskridende fra det selskab de hører til. Det grænseoverskridende 

element vil medføre at der sker en skatteretlig fiksering, som resulterer i at de faste driftssteder skal 

behandles som værende selvstændige skattesubjekter, og dermed skatteretligt ikke være en del af resten 

af selskabet. Ved indførelsen af territorialprincippet i dansk skatteret er der skabt denne skatteretlige 

fiktion, der medfører at faste driftssteder skal fikseres når de etableres i Danmark, og er skattemæssigt 

hjemmehørende uden for Danmark. Den fikserede indkomst opgøres på baggrund af forskellige faktorer, 
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 Juridiske Vejledning 2018-1, C.D.3.1.2.2 
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disse faktorer vil ikke blive gennemgået nærmere.33 Et fast driftssted defineres derfor som udgangspunkt 

som en selvstændigt fikseret skattemæssig enhed, der kendetegnes ved, at der skal være et forretningssted 

som er fast i tid og sted, hvor igennem der udøves virksomhed. 

I situationen hvor et udenlandsk selskab har et fast driftssted i Danmark, beskattes indtægten fra denne 

lokation af de indtægter som ved en fiksering kan henføres dertil, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a 

sammenholdt med selskabsskatteloven § 2, stk. 2. pkt.. Denne fiksering sker ligeledes for danske selskaber i 

udlandet, jf. de nærmere regler i selskabsskattelovens § 8.  

Analyse 

National og international sambeskatning: 

Ved vedtagelse af lovforslaget L 121 blev sambeskatningsreglerne ændret, og indført ved lov nr. 426 af 6. 

juni 2005. Ændringen bestod i, at National sambeskatning mellem koncernforbundne34 selskaber ikke 

længere var et tilvalg, men i stedet obligatorisk. Endvidere blev international sambeskatning en 

tilvalgsmulighed, der skelner ved alt eller intet, jf. globalpuljeprincippet35. Før indførelsen af dette blev 

danske selskaber beskattet efter globalindkomstprincippet i SL § 4. Ved globalindkomstprincippet blev et 

dansk selskab beskattet af alle sine skattepligtige indkomster, uanset om disse var optjent i Danmark eller 

en anden medlemsstat. Ud over indførelsen af globalpuljeprincippet blev også territorialprincippet36 

indført, dette princip indebærer at et dansk selskab ikke skal medregne indtægter og udgifter fra faste 

driftssteder og faste ejendomme i udlandet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst37. 

Hensigten med ændringen var blandt andet at lukke det hul i loven, der gav muligheden for at udenlandske 

koncerner med danske datterselskaber kunne undgå dansk beskatning ved at indføre en 

underskudsgivende udenlandsk virksomhed i sambeskatning med koncernens danske selskaber38. 

Selskabsskattelovens § 31 blev ophævet, og i stedet blev der indført § 31, 31A, 31B og 31C. 

Selskabsskattelovens nye § 31 pålægger koncernforbundne selskaber mm. (selskabsskattelovens §§ 1, stk. 

1, nr. 1-2a. 2d-g. 3a-5 og 5b samt § 2 stk. 1) beliggende i Danmark at sambeskatte. Koncernforbundne 
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 Faktorerne til vurdering af fast driftssted findes i blandt andet positiv afgrænsning: SKM2017.620.SR, negativ 
afgrænsning: SKM2017.566.SR 
34

 Se definition ‘koncern’ på s. 20 
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 SKATs juridiske vejledning, selskabsskatteloven § 31 A sammenholdt med § 8, stk. 2. 
36

 Se afsnittet med territorialprincippet på s. 19 
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 SKATs juridiske vejledning og selskabsskattelovens § 8, stk. 2. 
38

 Lovforslaget L 121 2004-0 , 2. samling, som fremsat, under blandt andet ”Bemærkninger til lovforslaget” punkterne 
1.1., 2 og 5.1.2. 
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fonde og foreninger efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 og investeringsforeninger efter 

selskabsskattelovens § 1, stk. 1 nr. 5 er derfor ikke omfattet af den obligatoriske nationale sambeskatning. 

EU-rettens forrang 

EU-retten har forrang ift. national ret, hvilket vil sige at EU-retten står over national lovgivning. Ved sag 

6/64 Costa – Enel, blev hovedparten af Italiens elværker blev lagt under det statslige elselskab ENEL. Da 

Costa ikke mente det var foreneligt med EU-retten, nægtede han at betale sin el-retning. Den italienske 

regering mente ikke, at EU-traktaten via den italienske inkorporeringslov kunne være hævet over national 

lovgivning, og derfor måtte vige for fremtidig national lov. Herved blev det af EU-domstolen, fastlagt at EU-

retten har ubetinget forrang for en hvilken som helst national bestemmelse, hvorved EU-rettens effektivitet 

og ensartethed sikres i medlemsstaterne. Det blev endvidere fastlagt, at EU-retten ikke er en folkeret, men 

en særlig retsorden.  

Medlemsstaternes pligt ift. EU-retten 

Medlemsstaterne har pligt til at fortolke nationale regler, så vidt nye som gamle, i overensstemmelse med 

EU-retten. Denne pligt skal ske så vidt det er muligt, og inden for rammerne af den nationale regel. Altså er 

der ikke tale om en ’contra-legem’ fortolkningspligt39. 

Det indre marked  

EU har skabt et indre marked, hvormed der er fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, kapital og 

personer, dette er ved at fjerne alle hindringer der aktuelt eller potentielt, direkte eller indirekte, 

besværliggør samhandlen medlemsstaterne imellem. Hvorfor en lang række regler underkastes disse 

tanker bag og essensen i det indre marked. EUD har flere gange, gennem retssager, udtrykt gyldigheden af 

dette på det skatteretlige område. EUD og Kommissionen har til opgave at sikre, at alle medlemsstater 

fortolker reglerne om det indre marked på samme måde, herunder i overensstemmelse med formålet med 

reglerne, og at medlemsstatens håndhævelse af nationale regler stemmer overens med dette formål. Dette 

sker blandt andet ved at en national retsinstans selv fremlægger et præjudicielt spørgsmål vedr. fortolkning 

af et konkret område, eller ved at enten medlemsstaterne eller Kommissionen lægger sag an mod en anden 

medlemsstat.  

 

                                                           
39

 Se blandt andet sag C-14/83, Von Colsen, præmis 28 og sag C-91/92, Faccini Dori, Præmis 30, sammenholdt med C-
282/10 Dominguez, præmisserne 22-43. 
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Disse hindringer for den frie bevægelighed udtrykkes som henholdsvis restriktion eller diskrimination. 

Restriktionsbegrebet dækker bredere end diskriminationsbegrebet, da diskrimination kun dækker over 

hindringer der direkte eller indirekte forskelsbehandler på baggrund af forskellighed i nationalitet. En regel 

der bliver betragtet som en restriktion, er kendetegnet ved at den på anden vis end ved nationalitet hindrer 

grænseoverskridende aktivitet inden for frihedsrettighederne, eller gør udøvelse af en frihedsrettighed 

mindre attraktiv.  

Etableringsretten  

I TEUF kapitel 2 findes en af de EU-retlige frihedsrettigheder, nemlig retten til frit at etablere sig indenfor 

EUs område. Denne ret indebærer et forbud mod restriktioner, der modsætter sig at EU borgere og 

virksomheder etablerer sig på en anden medlemsstats område. Forbuddet dækker også restriktioner mod 

selskabers, fra en medlemsstat, oprettelse af agenturer, filialer, datterselskaber mm., som etablerer sig på 

en anden medlemsstats område. Helt lavpraktisk er der forbud mod restriktioner der modsætter sig 

adgangen for EU borgere, virksomheder mm. til at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed samt at oprette 

og lede virksomheder og derfor selskaber, som er hjemmehørende i en anden medlemsstat. Det et krav at 

disse er oprettet i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning på samme vilkår som 

etableringslandets hjemmehørende selskaber, jf. TEUF art 49 og art. 54. Selskaberne er omfattet, såfremt 

disse selskaber arbejder med gevinst for øje, jf. TEUF art. 54 stk.  2.  

Rettighedssubjekt  

Af TEUF artikel 49 fremgår det at etableringsfriheden indebærer ”…adgang til at optage og udøve 

selvstændig erhvervsvirksomhed samt at oprette og lede virksomheder… … på de vilkår, som i 

etableringslandets lovgivning er fastsat for landets egne borgere”. Dette gælder også for selskaber, jf. TEUF 

artikel 54, 1. pkt. Dette udgangspunkt er blevet bekræftet af Domstolen af flere omgange40. 

Udgangspunktet gør sig gældende uanset hvilken form for selskabsetablering, som selskabet ønsker at gøre 

brug af, jf. Cadbury Schweppes-dommen41. 

Dette gælder dog ikke for ”…rent kunstige arrangementer, der ikke bygger på nogen økonomisk realitet…” 

som har til formål ”…at undgå den normalt skyldige skat af overskud, der optjenes ved virksomhed, der 

udføres på det nationale område…”42. Den præcise afgrænsning af hvornår noget må anses for at være 

kunstigt må anses for at være retligt uafklaret, og dette søges heller ikke klarlagt i afhandlingen, da det 

anses for at være tilstrækkeligt at fastslå at sådanne arrangementer ikke er omfattet. 

                                                           
40

 F.eks. i sag 270/83, Avoir Fiscal, præmisserne 13-16, 18 og 24 og sag C-337/08, X Holding, præmis 20. 
41

 C-231/05, Cadbury Schweppes, præmis 40 
42

 Sag C-231/05, Cadbury Schweppes, præmis 62 
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Sammenlignelighedsvurderingen 

EUD har tidligere udtrykt, at der på det skatteretlige område ikke nødvendigvis kræves ligebehandling af 

begrænset skattepligtige og fuldt skattepligtige43. Det er derfor ikke nok til at kunne påberåbe EU-stridig 

forskelsbehandling, at en ikke-hjemmehørende selskabskonstellation der er begrænset skattepligtig, ikke 

behandles på lige fod med et hjemmehørende fuldt skattepligtigt selskab. Essensen i 

sammenlignelighedsvurderingen er at der er tale om to objektivt sammenlignelige situationer. Et 

hjemmehørende og et ikke-hjemmehørende selskab kan derfor godt opfylde kriteriet om at være i en 

objektivt sammenlignelig situation.  

Hvis to situationer anses for objektivt sammenlignelig og de to situationer ikke behandles ens, er det som 

hovedregel i strid med EU-retten. Det vurderes herefter om reglen, der forårsager forskelsbehandlingen, 

kan retfærdiggøres og dermed alligevel er forenelig med EU-retten, som nævnt i afsnittet om EU-testen på 

side 36.  

Direkte diskrimination  

Nationaliteten for selskabet er ikke direkte afgørende for om selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt. finder 

anvendelse. Principielt kunne et ApS, som på baggrund af en dobbeltbeskatningsoverenskomst være 

hjemmehørende i en anden medlemsstat end Danmark, have faste driftssteder beliggende i Danmark. Der 

er derfor ikke tale om en direkte diskrimination, som kun kan retfærdiggøres ved de traktatfæstede hensyn. 

Restriktion  

Domstolen udtaler i Krankenheim sagen44 at restriktioner er ”… alle foranstaltninger, som forbyder, 

medfører ulemper for eller gør udøvelsen af denne frihed mindre interessant…”45. Det er tilstrækkeligt, at 

bestemmelsen alene potentielt kan have afskrækkende karakter46. Udeblivelsen af den likviditetsmæssige 

fordel som sambeskatning medfører, ved hurtigere udnyttelse af underskud, er anerkendt som en potentiel 

restriktion.47 

 

Ikke-hjemmehørende selskabers faste driftssteder bliver skatteretligt fikseret, jf. selskabsskattelovens § 2.  
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 C-35/98, Verkooijen, præmis 43 
44

 C-157/07, Krankenheim, præmis 30, 
45

 Sagen omhandler EØS traktaten, men disse bestemmelser er identiske med TEU og TEUF traktaterne, jf. C-157/07, 
Krankenheim, præmis 24. Retsstillingen må derfor anses for at være materielt identisk med retsstillingen inden for 
traktaterne i denne relation 
46

 I denne retning sag C-231/05, Oy, præmis 42 
47

 Sag C-347/04, Rewe Zentralfinanz, præmisserne 29-31 
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Efter en gennemgående undersøgelse, herunder ordlydsfortolkning, af selskabsskatteloven, dennes 

forarbejder, juridisk vejledning og afgørelser på SKAT’s hjemmeside, kan det konstateres, at denne fiksering 

ikke sker for fuldt skattepligtige selskaber i Danmark, som åbner kontorer/filialer i Danmark. Dette sker på 

trods af, at den danske stat synes, at anerkende at danske selskaber i princippet kan have faste driftssteder 

i Danmark48. Danmark vælger derfor indirekte, at fuldt skattepligtige hjemmehørende selskaber ikke 

skatteretligt skal anses for at have faste driftssteder i Danmark, på trods af at dette gælder for ikke-

hjemmehørende selskaber, jf. selskabsskattelovens § 2.  

På baggrund af ovenstående, som er udledt af gældende praksis, kan et fast driftssted i Danmark derfor kun 

opstå skatteretligt for udenlandske selskaber efter de danske skatteretlige regler. 

På området for direkte skatter er Unionen som udgangspunkt ikke kompetent, jf. TEUF artikel 3 og 4, men 

medlemsstaterne skal alligevel iagttage de EU-retlige principper på dette område49.  

Restriktionsbegrebet, i relation til direkte skatter, er mere snævert, end på de områder hvor EU har 

enekompetence, eller der er delt kompetence mellem medlemsstaterne, da Domstolen lægger vægt på, at 

der skal være tale om en forskelsbehandling i en sammenlignelig situation og ikke blot en ulempe50. Det 

vurderes derfor at der er tale om en ”diskriminations” tilgang, uanset om Domstolen til tider bruger 

betegnelsen ”restriktion”51. Domstolen antyder også dette i sag C-18/11, præmis 13. Denne opfattelse 

deles også flere steder i den juridiske litteratur52. EUD har flere gange anerkendt, at det fortsat er 

medlemsstaterne, som fastlægger betingelserne for at beskatte enten unilateralt eller bilateralt53. Det 

medfører at medlemsstaterne ikke er ”… forpligtet til at fastsætte sine skatteregler i forhold til en anden 

medlemsstats skatteregler med henblik på i alle situationer at sikre en beskatning, der udvisker enhver 

ulighed som følge af nationale skatteregler…”, jf. sag C-293/06, Deutche Shell, præmis 4354. Ulemper som 

                                                           
48

 Generaladvokatens forslag til afgørelse af den endnu ikke afgjorte sag C-650/16, Bevola, præmis 17 
49

 Se f.eks. sag C-337/08, X Holding, præmis 16 
50

 F.eks. sag C-337/08, X Holding, præmis 20 og 23, samt sag C-48/13, Nordea, præmis 19, og sag 270/83, Avoir Fiscal, 
præmis 14 
51

 ”restrictions” er anvendt i den engelske version og ”inskränkningar” på svensk 
52

 EU RETTEN, s. 787 og International Skatteret – i et dansk perspektiv, s. 226 
53

 Se f.eks. sag C-293/06, Deutche Shell, præmis 41 
54

 En ordlydsfortolkning af den autentiske engelske og svenske version af præmisserne giver udtryk for det samme; 
“…cannot be understood as meaning that a Member State is required to draw up its tax rules on the basis of those in 
another Member State in order to ensure, in all circumstances, taxation which removes any disparities arising from 
national tax rules, given that the decisions made by a company as to the establishment of commercial structures 
abroad may be to the company’s advantage or not, according to circumstances” og den svenske “…inte förstås så, att 
en medlemsstat är skyldig att utforma sina skattebestämmelser utifrån en annan medlemsstats skattebestämmelser 
för att i alla situationer säkerställa en beskattning som överbryggar alla olikheter till följd av de nationella 
skattelagstiftningarna, med hänsyn till att de beslut som ett bolag fattar i fråga om etablering av företagsstrukturer i 
utlandet – beroende på omständigheterna – kan vara mer eller mindre fördelaktiga eller ofördelaktiga för ett sådant 
bolag” 
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ikke opstår som følge af diskriminerende nationale regler, men alene opstår som resultat af samspillet 

mellem forskellige retsregler, kan derfor ikke anses for omfattet af forbuddet mod restriktioner. Det 

fremgår af Volker Graf sagen55, at ulemper desuden kan være “...alt for usikre og indirekte...” til at blive 

betragtet som en restriktion. Dog “...må følgelig fastslås…” at “selv restriktioner af den frie bevægelighed 

for personer med ringe rækkevidde eller af mindre betydning forbudt”56. På baggrund af ovenstående må 

det konkluderes at kun rene petitesser eller uhensigtsmæssigheder, som ikke kan henføres direkte til 

grænseoverskridende aktivitets behandling kan passere under denne bagatelgrænse.  

C-18/11, Phillips dommen 

Philips Electronics UK Ltd ansøgte om at få koncernlempelse for underskud, som var opstået i et 

koncernforbundet fast driftssted der også lå i Det Forenede Kongerige. Dette blev afvist efter de 

dagældende britiske regler, da underskuddet også kunne fradrages i en anden stat end Det Forenede 

Kongerige. Sagen endte med at blive forelagt EUD. EUD fastslog, at et hjemmehørende og et ikke-

hjemmehørende selskab var i en objektivt sammenlignelig situation i forhold til formålet med den nationale 

regler, nemlig at overføre underskud således at det kan modregnes hos andre koncernforbundne selskaber. 

Dernæst blev det fastslået at der var tale om en restriktion, da ikke-hjemmehørende selskaber var 

underlagt strengere krav end hjemmehørende selskaber. EUD afviste derefter blankt, at Det Forenede 

Kongerige kunne opretholde sin beskatningsordning som værende begrundet med hensynet til risikoen for 

dobbelt dip, også selvom denne kombineres med hensynet til en afbalanceret fordeling af 

beskatningskompetencen. EUD udtalte ydermere, at en værtsstat for et fast driftssted og et 

hjemmehørende selskab ikke kan bruge dette hensyn i denne sammenhæng. Det Forenede Kongerige tabte 

med ovenstående begrundelse sagen. 

Objektivt sammenlignelige 

Den danske stat og Kommissionen er uenige om, hvilke situationer der af EUD anses for objektivt 

sammenlignelig. Den danske stat mener, at det er ”… 1) underskud i et udenlandsk selskabs faste driftssted 

og 2) underskud i et udenlandsk selskabs datterselskab…”57. Kommissionen mener derimod, at ”…den 

skattemæssige behand-ling i Danmark af 1) underskud i et udenlandsk selskabs faste driftssted eller 

datterselskab og 2) underskud i selskaber generelt, det vil sige uden hensyntagen til, om selskabet indgår i 
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 C-190/98, Volker Graf, præmis 25 
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 C-269/09, Kommissionen mod Spanien, præmis 55 
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 Notat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg om besvarelse af Kommissionens åb-ningsskrivelse 
nr. 2014/2249 vedrørende afskæring af adgang til dobbelt fradrag, SAU almindelig del, Bilag 22 (J.nr. 15-1965828) 
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en grænseoverskridende koncern, eller om der foreligger en rent indenlandsk koncern”58. Begge parter 

udleder dette af samme dom59. Den danske stats argumentation synes at bygge på EUD’s udtalelse om at 

”Friheden til at vælge den mest hensigtsmæssige juridiske form for udøvelse af virksomhed i en anden 

medlemsstat har således blandt andet til formål at gøre det muligt for selskaber, der har deres hjemsted i 

en anden medlemsstat, at åbne en filial …” ”…for dér at udøve deres virksomhed på samme vilkår som 

dem, der gælder for datterselskaber”60 (forfatterens fremhævninger). Kommissionens argumentation 

synes at lægge sig op ad ”…Den situation, som et ikke-hjemmehørende selskab, der kun råder over et fast 

driftssted på nationalt område, befinder sig i, og den, som et hjemmehørende selskab befinder sig i, er 

nemlig med hensyn til målet med en beskatningsordning som den i hovedsagen omhandlede objektivt 

sammenlignelige, for så vidt som det drejer sig om muligheden for til et andet af denne koncerns selskaber 

gennem koncernlempelse at overføre tab, der er lidt i...”61 værtslandet. Den danske stats fortolkning af 

dommen vurderes, at kunne findes ved en ordlydsfortolkning af dommen, men synes ikke at kunne 

udelukke Kommissionens fortolkning, fordi ordet ”blandt andet” f.eks. bruges. Omvendt kan det anføres, at 

det ikke i dommen fremgår, at det er et selskab i land X og dette selskabs faste driftssted i land X, der skal 

sammenholdes med et selskab i land X og et fast driftssted, som er fra et andet selskab der er fra land Y 

beliggende i land X, hvilket heller ikke udelukker den danske stats forsvar efter en ordlydsfortolkning.  

 

I Nordea sagen62 fremgår det “... af Domstolens praksis, at etableringsfriheden vanskeliggøres, hvis et 

hjemmehørende selskab, der har et datterselskab eller et fast driftssted i en anden medlemsstat…” 

“...undergives en skattemæssig forskelsbehandling i henhold til en medlemsstats lovgivning, der stiller det 

pågældende selskab ringere i forhold til et hjemmehørende selskab med et fast driftssted eller et 

datterselskab i den førstnævnte medlemsstat”. Da EUD ikke specifikt har taget stilling til om 
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selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt. er forenelig med EU-retten herunder hvorvidt den udgør en 

restriktion, har EUD dermed heller ikke taget stilling til hvilke situationer den anser for objektivt 

sammenlignelige i den specifikke sammenhæng. Der er derfor en vis usikkerhed på området, da 

Kommissionens og den danske stats fortolkning udelukker hinanden, men ingen af de to måder at fortolke 

retstilstanden på kan afvises ud fra en ordlydsfortolkning af andre domme på lignende områder.  

Sammenlignelighedsvurderingen som EUD foretager, tager hensyn til hvilke formål, der forfølges med de 

nationale bestemmelser63. En vurdering af om der sker en forskelsbehandling som resultat af objektivt 

forskellige situationer, kan derfor kun ske ved inddragelse af de nationale regler.  

Sammenlignelighedsanalysen sker dermed ved inddragelse af blandt andet de nationale reglers formål. 

Selve den nationale sambeskatningspulje i selskabsskattelovens §§ 31 og 31 C  har ifølge forarbejderne til 

formål, at give den ”…økonomiske fordel, som det er at kunne udligne skattemæssigt overskud og 

underskud mellem selskaberne i koncernen.”64 og at forfølge territorialprincippet f.eks. i 

selskabsskatteloven § 8, stk. 2. Selve underskudsbegrænsningsreglen i selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. 

pkt. er begrundet i at forhindre misbrug af muligheden for den likviditetsmæssige fordel der opstår ved 

fradrag for underskud i flere medlemsstater, også kaldet dobbelt dip65. Samtidig har hele lovforslaget 

karakter af en værnsregel, idet denne blev etableret med formålet at undgå aggressiv skatteplanlægning66.  

 

Vi kan på baggrund af ovenstående betragtninger konstatere, at formålet med selskabsskattelovens § 31 er 

en likviditetsmæssig forbedring for den del af koncernen, som er lokaliseret i Danmark og dermed falder 

under dansk beskatningskompetence. Samtidig har hele lovpakken karakter af værnsregler, som skal 

forhindre aggressiv skatteplanlægning og misbrug f.eks. i form af udnyttelse af kunstige underskud. Helt 

konkret skal eksempelvis selskabslovens § 31, stk. 2, 2. pkt., som nævnt, forhindre dobbelt dip67.   

Lovens formål, når dobbelt dip hensynet påberåbes, er at begrænse fradrag. Begrebet dobbelt dip er udtryk 

for en måde hvorpå det sikres, at der ikke sker fradrag for det samme underskud flere gange. Eksempelvis 

hvis en virksomhed har tilknytning til to medlemsstater, og virksomheden ifølge medlemsstaternes interne 

regler kan få fradrag for sit underskud i begge medlemsstater, vil hensynet til dobbelt dip sikre, at 

virksomheden får begrænset fradraget i en af disse medlemsstater. Dette er tilfældet ved f.eks. 

ligningslovens §   G der tilskriver at skattepligtige omfattet af blandt andet selskabsskatteloven § 1 “ikke 
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 C-337/08, X holding, præmis 22 
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kan opnå fradrag for udgifter der efter udenlandske skatteregler kan fradrages i indkomst, som ikke indgår 

ved beregning af dansk skat. Tilsvarende gælder, hvis fradrag for udgiften efter udenlandske skatteregler 

kan overføres til fradrag i indkomst oppebåret af koncernforbundne selskaber mv., jf. skattekontrollovens § 

3 B, hvis indkomst ikke indgår ved beregningen af dansk skat”. Altså sikrer denne bestemmelse, at selskaber 

ikke kan udnytte skattesystemerne over landegrænser ved at opnå dobbelt dip.  

Hensynet til dobbelt dip kan påberåbes i flere sammenhæng, med netop det formål at undgå dobbelt 

fradrag inden for medlemsstaterne. 

Hjemmehørende faste driftssteder 

I nærværende afsnit søges det klarlagt hvilke situationer der findes objektivt sammenlignelige af EUD, i 

forhold til vurderingen af faste driftssteder. Dette gøres på baggrund af uenigheden mellem den danske 

stat og Kommissionen68, ved at fremhæve de af EU-domstolens udtalelser i domme på området, der findes 

mest relevante. I Lidl Belgium dommen udtaler EUD, at ”… er den skattemæssige situation for et selskab, 

der har sit vedtægtsmæssige hjemsted i Tyskland, og som besidder et fast driftssted i en anden 

medlemsstat, mindre fordelagtig end den situation, selskabet ville være i, hvis det faste driftssted var 

etableret i Tyskland”69. Dommen omhandler konkret en anden situation end en national 

sambeskatningsordning, men er fortsat relevant, da der kan drages paralleller til situationen om national 

sambeskatning. I dommen synes EUD at lægge vægt på, at et hjemmehørende selskab kan anses for at have 

faste driftssteder i hjemlandet, og tillægger det ikke umiddelbar betydning hvorvidt disse er fikseret. Dette 

bekræftes i Nordea sagen70. Den danske stat giver i den verserende sag C-650/16 udtryk for samme 

holdning71.  Det må derfor konkluderes, at faste driftssteder, EU-retligt, også kan forekomme i hjemlandet, 

uanset om de er fikseret eller ej.  

Englands argument i Phillips sagen for ikke at underlægge hjemmehørende og ikke-hjemmehørende samme 

betingelser ved overførsel af tab, om at situationerne i den pågældende sag ikke var sammenlignelige, blev 

afvist af EUD, hvilket ses i de følgende afsnit. De danske regler om sambeskatning har, som nævnt tidligere, 

blandt andet til formål at give likviditetsmæssig fordel for koncerner72. 
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I Phillips sagen73, som også omhandler sambeskatningsregler, udtaler EUD i følgende ”I denne henseende er 

muligheden for til et hjemmehørende selskab gennem koncernlempelse at overføre tab, som er lidt af et 

ikke-hjemmehørende selskabs faste driftssted i denne medlemsstat, i henhold til en national lovgivning som 

den i hovedsagen omhandlede underlagt bestemte betingelser, hvorimod overførslen af tab, som et 

hjemmehørende selskab har lidt i denne medlemsstat, ikke er underlagt nogen tilsvarende betingelse....”. 

EUD udtaler ligeledes i Philips sagen74, at ”Det Forenede Kongerige har gjort gældende, at den situation, 

som et ikke-hjemmehørende selskab, der på nationalt område kun råder over et driftssted, som alene er 

skattepligtigt af overskud, der er skabt på sidstnævnte område, og som kan tilskrives dette driftssted, 

befinder sig i, ikke er sammenlignelig med den situation, som et hjemmehørende selskab, der i øvrigt kan 

være et ikke-hjemmehørende moderselskabs datterselskab, og som er skattepligtigt af hele sin indtægt, 

befinder sig i.”. EUD fortsætter herefter i præmis 1975 med ”En sådan argumentation kan imidlertid ikke 

tiltrædes. Den situation, som et ikke-hjemmehørende selskab, der kun råder over et fast driftssted på 

nationalt område, befinder sig i, og den, som et hjemmehørende selskab befinder sig i, er nemlig med 

hensyn til målet med en beskatningsordning som den i hovedsagen omhandlede objektivt sammenlignelige, 

for så vidt som det drejer sig om muligheden for til et andet af denne koncerns selskaber gennem 

koncernlempelse at overføre tab, der er lidt i Det Forenede Kongerige”.  Herved fastslås det af EUD, at ikke-

hjemmehørende faste driftssteder skal have de samme muligheder for at overføre underskud, under de 

samme betingelser som hjemmehørende selskaber, idet EUD anser dem for at være objektivt 

sammenlignelige i forhold til lovens formål om at sikre en likviditetsmæssig fordel.  

På baggrund af ovenstående betragtninger må det derfor antages, at Kommissionens betragtningen om, at 

ikke-hjemmehørende faste driftssteders sammenlignelige situation er både i forhold til datterselskaber og 

hjemmehørende faste driftssteder, er i overensstemmelse med EUDs retspraksis.  

Til at understøtte ovenstående antagelse anfører EUD desuden; når “...den omtvistede beskatningsordning 

behandler selskaber… ...ens med hensyn til beskatning af deres overskud, kan de to grupper af selskaber 

ikke inden for samme beskatningsordening behandles forskelligt med hensyn til en skattemæssig fordel…”76. 

EUD udtaler i senere retspraksis, at selv ikke objektivt sammenlignelige situationer kan gøres 

sammenlignelige af medlemsstater i forhold til underskud, såfremt medlemsstaten vælger at beskatte 

overskud skal medlemsstaten også anerkende et eventuelt underskud77. Derved udvider EUD 
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sammenligneligheden med hensynet til symmetri. Dette vil sige at to situationer der ikke er 

sammenlignelige kan anses for sammenlignelige såfremt de f.eks. begge beskattes. 

Ikke-hjemmehørende selskabers faste driftssteder 

Både hjemmehørende og ikke-hjemmehørende selskabers faste driftssteder bliver, alt andet lige, beskattet 

med selskabsskat med samme sats. Beskatningen sker i begge tilfælde ud fra territorialprincippet i 

selskabsskatteloven § 8, stk. 2, 1. pkt., da Danmark beskatter den værdiskabelse, som kan henføres til 

dansk territorium78.  Indtægter og udgifter opgøres efter de almindelige danske skatteregler i begge 

tilfælde, jf. selskabsskattelovens § 8, stk. 1 og selskabsskattelovens § 2. Dette ses ved, at begge driftssteder 

bliver beskattet af den danske stat af værdien som genereres i Danmark – forskellen er blot, at fikseringen 

ikke sker for begge, idet de hjemmehørende selskabers faste driftssteder i Danmark ikke falder under 

selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt.. Ikke-hjemmehørende faste driftssteder er skattepligtige af den 

fikserede positive indkomst, som genereres på samme vilkår som de hjemmehørende ikke fikserede faste 

driftssteder for fuldt skattepligtige selskaber på dansk territorium.  

 

På baggrund af det faktum at der i Lidl belgium dommen, bekræftet af Nordea dommen, indirekte 

fastlægges, at hjemmehørende koncerner kan have hjemmehørende faste driftssteder, sammenholdt med 

at ikke sammenlignelige situationer ifølge Nordea dommen kan gøres sammenlignelige såfremt 

overskuddet behandles ens og på baggrund af at det i Phillips dommen fastslås at de nationale regler skal 

inddrages i sammenlignelighedsvurderingen. I Philips dommen79 fastlægges at der ikke skattemæssigt 

skelnes mellem hjemmehørende selskaber og ikke-hjemmehørende faste driftssteder for værtsstaten. Da 

et hjemmehørende fast driftssteder der beskattes af sit overskud på samme vis som et ikke-
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hjemmehørende fast driftssted konkluderes det at EUD stiller krav om at de skal underlægges de samme 

krav for fremførsel af underskud til sambeskatningsordningen.  

Dette understøttes yderligere af EUD, som har fastslået, at medlemsstater ikke må forskelsbehandle 

udelukkende på baggrund af en sondering af “..>>hjemmehørende<< og >>ikke-hjemmehørende<< personer 

og selskaber…”80 med den begrundelse at   åfremt det anerkendes, at etable- ringsmedlemsstaten frit kan 

gennemføre en forskellig behandling alene på grund af, at et selskab har hjemsted i en anden medlemsstat, 

vil den nævnte traktatbe- stemmelse (red. EØ  artikel 58) blive indholdsløs”81. Danmark følger ikke dette, i 

og med danske selskabers hjemmehørende faste driftssteder ikke fikseres, og derfor ikke er underlagt 

selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt., hvorimod ikke-hjemmehørende faste driftssteder er omfattet 

fikseringen og derfor også selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt.  

Den danske stats argumentation synes derfor indirekte, at bygge på at der er tale om to ikke 

sammenlignelige situationer, fordi Danmark har valgt at forskelsbehandle i og med Danmark fikserer ikke-

hjemmehørende selskabers faste driftssteder i Danmark og ikke fikserer hjemmehørende selskabers faste 

driftssteder i Danmark. Den danske stats argumentation om at sammenlignelighedsanalyse skal tage 

udgangspunkt i faste driftssteder holdt op mod datterselskaber må derfor forkastes, på trods af at den ikke 

definitivt kan afvises ud fra en ordlydsfortolkning af blandt andet Phillips dommen og generaladvokatens 

forslag til afgørelse i den endnu ikke afsagte C-650/1682. Generaladvokatens forslag til afgørelse er ikke en 

retskilde og tillægges derfor ikke værdi som dette, som sådan, men Danmarks argumentation over for EUD i 

sagen må alligevel tillægges vægt, da Skatteministeriet anerkender at der sker forskelsbehandling af 

hjemmehørende og ikke-hjemmehørende faste driftssteder ift. selskabsskattelovens § 8, stk. 2, hvorfor 

Skatteministeriet har anerkendt at hjemmehørende selskaber principielt også har faste driftssteder uanset 

om de fikseres. 

På baggrund af at den danske stat skatteretligt har sidestillet hjemmehørende og ikke-hjemmehørende 

selskabers faste driftssteder i Danmark i forhold til beskatning af positiv indkomst, konkluderes det, at 

sammenlignelighedsanalysen må tage udgangspunkt i en sammenholdelse af hjemmehørende selskabers 

faste driftssteder i Danmark og ikke-hjemmehørende selskabers faste driftssteder beliggende i Danmark. Da 

EUD stiller krav om symmetri må en “objektivt sammenlignelige situation” i selskabsskattelovens § 31, stk. 

2, 2. pkt. for at tage udgangspunkt i den retsstilling Kommissionen fremførte, hvorved hjemmehørende 
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selskabers faste driftssteder i Danmark er sammenlignelige med ikke-hjemmehørende selskabers faste 

driftssteder i Danmark. Sammenlignelighedsanalysen må derfor tage udgangspunkt i en sammenholdelse af 

hjemmehørende selskabers faste driftssteder i Danmark og ikke-hjemmehørende selskabers faste 

driftssteder beliggende i Danmark. 

Opsummering  

I ovenstående afsnit blev det diskuteret hvilke situationer der kunne anses for objektivt sammenlignelige, 

idet Danmark og Kommissionen ikke var af samme opfattelse. Danmark anså underskud i et udenlandsk 

selskabs faste driftssted og underskud i et udenlandsk selskabs datterselskab for at være de to situationer 

der skulle sammenlignes. Derimod anså Kommissionen underskud i et udenlandsk selskabs faste driftssted 

eller datterselskab og underskud i selskaber generelt, som de objektivt sammenlignelige situationer. På 

baggrund af flere domme blev det konkluderet, at Kommissionens fortolkning var i overensstemmelse med 

EUDs. Det blev også konkluderet at der fortsat er en retlig usikkerhed på området, da den danske stats 

forsvar ikke definitivt kan afvises ud fra en ordlydsfortolkning. 

Sammenlignelighedsanalysen  

Forskelsbehandling af sammenlignelige situationer  

I dette afsnit vil det blive undersøgt hvorvidt der er en reel forskelsbehandling af de i 

sammenlignelighedvurderingen fastslåede sammenlignelige situationer, i forhold til selskabsskattelovens § 

31, stk. 2, 2. pkt.. 

Faste driftssteder af udenlandske selskaber er, som fastslået, skattepligtige af den fikserede positive 

indkomst, som genereres på samme vilkår som de ikke fikserede faste driftssteder for fuldt skattepligtige 

selskaber. Hertil kommer udtalelsen fra EUD i Marks & Spencer dommen; at ”…overskud og underskud i 

skattemæssig henseende to sider af samme sag, der skal behandles symmetrisk inden for rammerne af 

samme skattesystem…”83.  Denne skattemæssige symmetri der er tale om i citatet fra Marks & Spencer 

dommen, er et udtryk for lighed mellem beskatning af indkomst og udnyttelse af underskud. EUD 

understreger altså, at når en indtægt beskattes i landet skal underskud fra samme sted også kunne 

udnyttes i landet. Dette gør sig dog ikke gældende i dansk skatteret da fikseringen i selskabsskattelovens § 

2, stk. 2, som nævnt ikke sker for hjemmehørende fuldt skattepligtiges faste driftssteder i Danmark, hvorfor 

disse ikke er underlagt selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt.. Dette står i modsætning til de ikke-

hjemmehørende faste driftssteder, der er underlagt fikseringen i selskabsskattelovens § 2, stk. 2, og derfor 
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også er underlagt bestemmelsen i selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt., og derved potentielt kan blive 

ramt af en likviditetsmæssig ulempe ved underskudsbegrænsningen. De hjemmehørende, danske selskaber 

har derfor fuld mulighed, med forbehold for de almindelige regler om underskudsfremførsel, for at udnytte 

deres faste driftssteders underskud såfremt de faste driftssteder er hjemmehørende - altså placeret 

indenfor Danmarks grænser. Udnyttelsen af underskuddet for hjemmehørende selskaber sker ved, at 

selskabet, alt andet lige, kan modregne et hjemmehørende fast driftssteds tab i andre, heller ikke fikserede 

faste driftssteder beliggende i Danmark, hvorimod dette ikke nødvendigvis kan lade sig gøre for 

udenlandske faste driftssteder på grund af underskudsbegrænsningsreglen i selskabsskattelovens § 31, stk. 

2, 2. pkt., der som bekendt sikrer, at selskaber ikke kan modregne for det samme underskud af flere 

omgange, hvorfor en likviditetsmæssige fordel ved sambeskatningensordningen udebliver for det 

udenlandske selskab i dette tilfælde.  

Ovenstående udleder, at medlemsstaten også skal tage hensyn til evt. tab, som er opstået i direkte relation 

til de mulige gevinster den ønsker at beskatte, dette nægter Danmark, når der kan tages hensyn til det i et 

andet land, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt.. Danmark bryder derfor med det EU-anerkendte 

territorialprincip84. 

På baggrund af ovenstående kan det fastlægges, at EUD’s krav om skatteretlig symmetri, ved behandling af 

over- og underskud, ikke er til stede. Det kan endvidere fastlægges, at resultatet heraf er, at fordelen ved 

den nationale sambeskatningsordning ikke nødvendigvis er til stede for ikke-hjemmehørende selskaber på 

samme måde som for fuldt skattepligtige selskaber. Det er derfor mindre attraktivt for udenlandske 

selskaber end danske selskaber, alt andet lige, at etablere sig i Danmark. Idet den likviditetsmæssige 

ulempe der potentielt opstår ved underskudsbegrænsningen i selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt., 

vurderes at gøre det mindre attraktivt. Dette understøttes af at EUD tidligere, i afgørelsen C-347/04, Rewe 

Zentralfinanz, der også omhandlede en likviditetsmæssig ulempe, har bekræftet, at en likviditetsmæssig 

ulempe anses for at udgøre en restriktion85. Dette taler for, at der er tale om en restriktion86. Det kræves 

ikke, at der konkret er nogen, der er blevet afholdt fra at udøve sine traktatfæstede rettigheder, da det 

alene er tilstrækkeligt, at hindringen “...direkte, eller indirekte, aktuelt eller potentielt…”87 hindrer 

etableringen, hvorfor det ikke er relevant, at undersøge om der rent konkret er nogen, der har valgt ikke at 

etablere sig på baggrund af restriktionen, for at kunne fastslå at der er tale om en restriktion. 
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Derfor konkluderes det, at der ved underskudsbegrænsningen i selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt. er 

tale om en restriktion.  

Opsummering  

I ovenstående afsnit blev det vurderet, hvorvidt selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. anses som en 

restriktion. For at undersøge dette, blev domme med af lignende karakter og med lignende bestemmelser 

gennemgået. Det blev fastslået at selskabsskatteloven § 31, stk. 2, 2. pkt. anses som en restriktion med 

begrundelsen at den EU-retlige skattemæssige symmetri bliver brudt ved bestemmelsen, og begrundelsen 

at bestemmelsen potentielt kan udgøre en likviditetsmæssig ulempe for ikke-hjemmehørende faste 

driftssteder. 

Underskudsbegrænsningsreglen under bagatelgrænsen 

En restriktion kan falde under bagatelgrænsen, når den, som udtrykket antyder, kan bagatelliseres. For at 

en restriktion kan bagatelliseres, skal det indebære, at restriktionen er så indirekte, at indvirkningen af den 

slet ikke, eller kun i meget lille omfang, vil kunne forhindre udøvelse af den pågældende traktatfæstede 

rettighed. 

Underskud i faste driftssteder kan potentielt blive meget store og kræve, at selskabet finder ekstern 

finansiering, såfremt det nægtes inddraget i sambeskatningsindkomsten, idet de faste driftssteder derved 

stadig kan blive beskattet af en positiv indkomst, uden at kunne fradrage underskud. Dette er, som 

fastslået, tilfældet ved fikseringen af faste driftssteder, som anses for at være et direkte resultat af den 

grænseoverskridende aktivitet, jf. selskabsskattelovens § 2. På denne baggrund vurderes det derfor, at 

argumentationen i C-190/98, Volker Graf, præmisserne 25-26, der gik på at lade restriktionen passere 

under bagatelgrænsen, ikke kan anvendes. Årsagen hertil er, at restriktionen er et direkte resultat af enhver 

grænseoverskridende etablering og har potentielt stor indvirkning, hvorfor denne ikke kan anses for 

ubetydelig. 

Opsummering  

Det kan herved konkluderes, at restriktionen på grund af sin potentielle indvirkning og direkte relation til 

grænseoverskridende etablering, ikke falder ind under bagatelgrænsen, hvorfor restriktionen stadig må 

betegnes som en restriktion i EU-rettens forstand.  
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Opsummering af sammenlignelighedsanalysen  

Da kun udenlandske faste driftssteder fikseres og dermed underlægges selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2 

pkt., vurderes det at der er tale om en forskelsbehandling til ugunst for udenlandske selskaber i en objektivt 

sammenlignelig situation. Forskelsbehandlingen er dog ikke direkte baseret på nationalitet, blandt andet 

fordi et udenlandsk selskab kan være skatteretligt hjemmehørende i Danmark på baggrund af en 

dobbeltbeskatningsoverensomst, men fortsat vil være underlagt restriktionen, derfor er det ikke en direkte 

diskriminerende foranstaltning. Det konkluderes at selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt. udgør en 

restriktion i EU-skatteretlig forstand. 

Proportionalitetstesten 

EU-testen  

Første led i vurderingen består i, at det vurderes hvilken frihedsrettighed et rettighedsssubjekt bliver 

forhindret i at gøre brug af. Andet led i vurderingen består i at fastslå om den nationale regel udgør en 

hindring. Tredje led i vurderingen er ‘undtagelsen’, her vurderes hvorvidt hindringen kan retfærdiggøres. 

Det fjerde og sidste led i vurderingen er hvorvidt hindringen er proportionel - på baggrund af 

retfærdiggørelsen. I dette tilfælde er der tale om en restriktion, som fastslået i ovenstående analyse, for 

retten til frit at etablere sig, denne ret findes i TEUF art. 49 sammenholdt med art. 54. Ved EU-testen, også 

kaldet proportionalitetstesten, vurderes tredje del og hermed hvorvidt denne restriktion kan 

retfærdiggøres. 

 

Domstolen udtaler, som led i fast praksis, at en restriktion kan være forenelig med EU-retten, såfremt den 

“...er begrundet i tvingende almene hensyn. I et sådant tilfælde kræves det dog desuden, at restriktionen er 

egnet til at sikre gennemførelsen af det pågældende mål og ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at 

nå det…”88. 

Det vil derfor blive vurderet i nærværende afhandling, om der findes et hensyn, der kan retfærdiggøre 

restriktionen.  

Den danske stat, som beskrevet i afsnittet 'Objektivt Sammenlignelige' på s. 28, påberåber sig både 

hensynet til bekæmpelse af dobbelt dip og aggressiv skatteplanlægning, hvor sidstnævnte må forstås som 

misbrug eller svigagtig adfærd, for ikke at være i strid med EU-retten89, jf. forarbejderne til 
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selskabsskatteloven90. Den danske stat bruger også argumentet om muligheden for at vælge international 

sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31 A, som led i sit forsvar i den igangværende sag C-650/16, 

som dog omhandler en anden situation end underskudsbegrænsning efter selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 

2. pkt., men fortsat omhandler sambeskatning og underskud, herunder international sambeskatning. Denne 

undtagelse til underskudsbegrænsningssreglen fremgår også af selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt., 

hvormed selskaber bliver undtaget for denne regel, såfremt selskabet har valgt international 

sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31 A.  

 

Først fastlægges den materielle udstrækning af selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt.. Herefter 

gennemgår restriktionen EU-testen ud fra hensynet til at undgå dobbelt dip. Dernæst gennemgår 

restriktionen EU-testen i forhold til svigagtig skatteplanlægning. Derudover foretages EU-testen i forhold til 

hvorvidt muligheden for international sambeskatning i selskabsskattelovens § 31 A anses for at 

retfærdiggøre restriktionen.  Til sidst laves en opsummering af ovenstående.  

Den materielle retsstilling  

Den 8. februar 2012 afsagde landsskatteretten en afgørelse, med journalnummer 11-00576. Denne er 

administrativ praksis, som sidst afsagte afgørelse, hvorfor det antages at myndighederne fortsat 

håndhæver den. Sagen blev anket og verserer i øjeblikket for Østre Landsret, som har fremsat en 

præjudiciel forespørgsel med sagsnr. C-28/17 til EUD91. Sagen er i skrivende stund ikke afgjort af hverken 

Østre Landsret eller EUD92.  

Globalindkomstprincippet var i 2006 den beskatningsmodel der fandt anvendelse for svenske selskaber. 

Selskab A var moderselskab for koncernens aktiviteter i Danmark og agerede samtidig 

administrationsselskab for de danske sambeskattede selskaber og filialer. To af de danske filialer X og Y blev 

lagt sammen til den nuværende danske filial Z under virksomhed B. Modydelsen for opkøbet var vederlag i 

aktier. Efter de svenske skattemæssige regler skete sammenlægningen som en “skattefri 

aktivitetsoverdragelse”93. Efter de danske regler blev sammenlægningen behandlet som en skattepligtig 

overdragelse til markedsværdi. Afståelsessummen for goodwill blev, efter de danske regler, sat til 

markedsværdien på baggrund af filialens beregnede indkomst. Goodwill omfattede derfor både oparbejdet 

og købt goodwill, den oparbejdede goodwill kunne efter de svenske regler ikke fradrages for virksomhed C. 
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Dette blev begrundet med, at overdragelsen, ifølge de svenske regler, var sket på baggrund af succession. 

SKAT anerkendte, at der kunne afskrives på goodwill efter danske regler - samlet set på op til 93.226.000 

DKK. Selskabet anmodede herefter om, at filialens underskud kunne modregnes i 

sambeskatningsindkomsten i Danmark. SKAT gav afslag med den begrundelse, at det ikke var de svenske 

lovregler, som forhindrede, at selskabet kunne udnytte filialunderskuddet. Konkret mente SKAT at et 

underskud, opgjort efter svenske regler, kunne medregnes i Sverige. Dette gjaldt uanset “...om der er 

underskud, når filialindkomsten opgøres efter svensker regler...”94. Endvidere anfører SKAT at 

“Underskudsbestemmelsen i selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt., anses at skulle anvendes på den 

samlede indkomstopgørelse, hvor der ikke tages hensyn til forskellene i de danske og svenske 

skatteregler…”95. 

SKAT fik medhold i landsskatteretten med den begrundelse at “Efter bestemmelsens ordlyd, 

bemærkningerne hertil og ministerens svar på spørgsmål 25, 26 og 27 til L 119 anses det at være et krav for 

underskuddets direkte anvendelse i den danske sambeskatning, at de svenske regler konkret har forhindret 

underskuddets anvendelse i de svenske selskaber.”96 Et af de tre retsmedlemmer, som var med til at afgøre 

sagen,  udtrykte en dissentierende holdning og mente godt, at selskabet kunne modregne underskuddet, 

da retsmedlemmet ikke mente, at der konkret var risiko for dobbelt dip.  På baggrund af landsskatterettens 

afgørelse fastlægges det, at håndhævelsen af selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt. er både restriktiv og 

vidtgående. Det er på baggrund af afgørelsen således, at såfremt et andet land beskatter et skattesubjekt 

ud fra globalindkomstprincippet, og der ikke konkret er regler som afskærer fradraget dertil, kan der ikke 

ske modregning i den danske sambeskatningspulje, uanset om der konkret kan opgøres et tab efter de 

udenlandske regler.   

Proportionalitetstesten for dobbelt dip  

Der påhviler, ifølge b.la. sag C-400/08, Kommissionen mod Spanien, præmisserne 75, 103 og 123 

medlemsstaten et stort og krævende argumentationsarbejde i beviset for hvorvidt en restriktion er 

proportionel. 

 

Af forarbejderne til selskabsskatteloven § 31, stk. 2, 2. fremgår det, at formålet med bestemmelsen er 

”Hindring af dobbelt fradrag for samme udgift i udenlandske selskabers danske filialer”97. Domstolen 
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udtrykker, at ”… overskud og underskud i skattemæssig henseende to sider af samme sag, der skal 

behandles symmetrisk inden for rammerne af samme skattesystem for at sikre en afbalanceret fordeling af 

beskatningskompetencen mellem de forskellige…” medlemsstater.98 Det resulterer i, at såfremt Danmark 

vælger at beskatte et subjekt, skal Danmark som udgangspunkt også give fradrag for skattesubjektets 

eventuelle tab. 

Domstolen udtaler i Lidl Belgium sagen, at ”…tilsvarende kunne den beskatningsordning, der er tvist om …” i 

”… hovedsagen, i princippet være begrundet i to af de forhold, der er omhandlet i nævnte præmis i Marks & 

Spencer-dommen, nemlig nødvendigheden af at sikre en fordeling af beskatningskompetencen mellem 

medlemsstaterne og nødvendigheden af at forebygge risikoen for dobbelt hensyntagen til underskud.”99 

Dette tyder på, at dobbelt dip hensynet ikke kan påberåbes selvstændigt, men skal ses i sammenhæng med 

hensynet til ”fordeling af beskatningskompetencen”.  

Ydermere udtaler EUD i Philips-sagen, at ”… målet om at forhindre dobbelt anvendelse af underskud 

bemærkes, at selv om det antoges, at en sådan begrundelse kunne påberåbes selvstændigt...” 

(forfatterens fremhævning)100 herved bemærkes udtrykket ‘selv om’ der udtrykker at EUD endnu engang 

understreger, at hensynet til at forhindre dobbelt dip ikke kan påberåbes selvstændigt.  

Selvom det ikke direkte afvises, at dobbelt dip i sig selv kan udgøre et selvstændigt tvingende alment 

hensyn, giver ovenstående sætning efter en ordlydsfortolkning af både den danske, engelske og svenske 

udgave101, sammenholdt med førstnævnte udtalelse, grund til at antage at målet om at hindre dobbelt dip, 

som legitimt hensyn, må anses for blot at være et led i fordelingen af beskatningskompetencen mellem 

medlemsstaterne. Til yderligere støtte herfor udtaler Domstolen at ”I et sådant tilfælde er risikoen for, at 

disse tab medtages i den værtsmedlemsstat, hvor det faste driftssted er beliggende, og ligeledes medtages i 

den medlemsstat, hvor det ikke-hjemmehørende selskab har sit hjemsted, uden betydning for 

beskatningskompetencen hos den medlemsstat, hvor det faste driftssted er beliggende”102 (forfatterens 

fremhævning) hvorefter Domstolen fortsætter ”… kan målet om at forhindre risikoen for dobbelt 

anvendelse af underskud derfor som sådan ikke gøre det tilladt for…”103 værtsstaten at påråbe sig dette 

forhold, hvilket igen bekræftes i Philips sagens præmis 33 ved “Den værtsmedlemsstat, på hvis område det 

faste driftssted er etableret, kan derfor med henblik på at begrunde sin lovgivning i en situation som den i 

hovedsagen omhandlede under ingen omstændigheder selvstændigt påberåbe sig risikoen for dobbelt 
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anvendelse af underskud.”. (forfatterernes fremhævning). Det er derfor af flere omgange antydet af EUD, 

at hensynet ikke anerkendes enkeltstående. Dobbelt dip hensynet anerkendes ikke af EUD, når dette 

hensyn står alene i retfærdiggørelsen af en EU-retsstridig regel, men anerkendes sammen med hensynet til 

fordeling af beskatningskompetencen og hensynet til bekæmpelse af skattesvig104.  

På den anden side anfører EUD dog i forhold til indkomstbeskatningen ”… at eftersom der ikke på 

fællesskabsplan er truffet foranstaltninger med henblik på at indføre ensartede eller harmoniserede regler, 

er medlemsstaterne fortsat kompetente til at fastlægge kriterierne for fordelingen af deres respektive 

beskatningsbeføjelser …”105 hvilket giver medlemsstaterne fuld råderet over udfærdigelse af de nationale 

beskatningsregler med forbehold for EU-retten. Endvidere anføres der, i forhold til fordelingen af 

beskatningskompetencen, at denne fordeling ikke i enhver situation kan påberåbes af medlemsstaterne, 

men at ”Denne begrundelse kan derimod anerkendes, når den pågældende ordning har til formål at hindre 

former for adfærd, som kan gøre indgreb i en medlemsstats ret til at udøve sin beskatningskompetence med 

hensyn til virksomhed, der udøves på dens område”106. EUD anfører ”… at hvis selskaberne gives mulighed 

for at vælge, om der skal tages hensyn til deres underskud i deres etableringsmedlemsstat eller i en anden 

medlemsstat, vil det bringe den afbalancerede fordeling af beskatningskompetencen…” ”… i alvorlig 

fare…”107. Det må derfor konkluderes at meningen med den fulde råderet ikke er at give selskaberne 

mulighed for frit at kunne vælge i hvilken stat de beskattes, da det hører under medlemsstaternes 

kompetence at fastlægge dette.  

I de ovennævnte uddrag fra dommene synes EUD at lægge vægt på, at en vilkårlig fordeling af underskud 

udgør et indgreb i medlemsstaternes ret til at beskatte, hvilket dobbelt dip regler også anses for at skulle 

være med til at forhindre. At forhindre den dobbelte anvendelse af underskud og/eller den vilkårlige 

omfordeling af skattegrundlaget må derfor synes at være et samlet legitimt hensyn. 

På baggrund af ovenstående konkluderes det derfor, at risikoen for dobbelt fradrag af underskud er et 

delelement af hensynet til fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne. Dette hensyn 

skal derfor forfølge formålet om at opretholde symmetrien i skattesystemet, således at medlemsstaterne 

kan vedholde en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen. 

 

Dette kan illustreres på følgende måde; 

Der ses i dette eksempel bort fra dobbeltbeskatningsoverenskomster.   
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Selskab A AB har hovedsæde i Sverige og et fast driftssted i Danmark. Det faste driftssted har en samlet 

fikseret indtægt, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 2, på 100. Selskab A AB har en indtægt i Sverige på 10 og 

ikke indtægt fra andre steder. De samlede udgifter for selskab A AB er 150, hvoraf de 50 kan henføres til 

det faste driftssted i Danmark. I denne sammenhæng når Danmark beskatter efter det modificerede 

territorialprincip, jf. selskabsskattelovens § 8, stk. 2 og selskabsskattelovens § 2, har Danmark derfor ret til 

at beskatte den økonomiske gevinst, som kan henføres til det faste driftssted i Danmark for skatteåret. Der 

er her et overskud på 100-50 = 50, som kan beskattes med en sats på 22 %108. Hvis A AB frit kunne overføre 

sit resterende underskud til Danmark, ville det udgøre et indgreb i Danmarks ret til at beskatte. Danmark 

ville nemlig i et sådant tilfælde beskatte 0, da der er “rigeligt” underskud til, at der ikke samlet set er 

overskud.  

Omvendt følger det også af kravet om symmetrien mellem over-/underskud, at såfremt Danmark har valgt 

at beskatte det faste driftssted i Danmark af dettes overskud, må Danmark også tage hensyn til et eventuelt 

underskud, som opstår på samme vilkår som andre retssubjekter, der beskattes på samme måde109. 

Danmark kan derfor pga. det EU-retlige krav om symmetri, ikke nægte at medregne udgifterne på 50, 

uanset om det resulterer i over- eller underskud i Danmark. Danmark kan, pga. kravet om symmetri, heller 

ikke nægte at give fradrag for de 50, selvom de også vil indgå i den svenske indkomstopgørelse på grund af 

globalindkomstprincippet. Ifølge EUD er det Sverige, som konkret kan nægte at medtage den del af 

underskuddet, som kan henføres til det danske faste driftssted, såfremt der er taget hensyn til 

underskuddet i Danmark, og at den samlede indtægt stadig anses for at være 50.   

 

Danmark kan i princippet udøve sin beskatningskompetence over for faste driftssteder på eget territorium 

uden at tage hensyn til om andre lande beskatter, jf. territorialprincippet i selskabsskattelovens § § 2 og 8, 

stk. 2, og skal derfor også give fradrag for underskud, jf. kravet om symmetri. Dette var tilfældet for Det 

Forenede Kongerige i Philips sagen110, hvor reglerne havde en høj grad af lighed med de danske, navnligt; 

Det engelske skattevæsen nægtede brugen af underskud for udenlandske selskabers faste driftssteder, på 

trods af at medlemsstaten havde beskatningskompetencen og udøvede denne når der var overskud. De 

daværende engelske regler forskelsbehandlede skattemæssigt hjemmehørende og skattemæssigt ikke-

hjemmehørende selskaber111 og skabte derved ikke den EU-retligt krævede symmetri. 
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Både de danske og forhenværende engelske regler omhandler, i modsætning til de tyske fra Lidl Belgium112 

sagen, nægtede brugen af underskud, som opstod på værtsstatens territorium, hvor medlemsstaten havde 

valgt at beskatte overskuddet. Domstolen udtalte i Philips sagen; “I en situation som den i hovedsagen 

omhandlede påvirkes beskatningskompetencen hos den værtsmedlemsstat, på hvis område den til grund for 

driftsstedets tab liggende virksomhed udøves, imidlertid på ingen måde af det forhold, at det er muligt til et 

hjemmehørende selskab gennem koncernlempelse at overføre de tab, som et på denne værtsmedlemsstats 

område beliggende driftssted har lidt.”113. Herefter fortsætter EUD med begrundelse herfor “Der skal 

sondres mellem denne situation og den, hvor der drages tvivl om muligheden for at medtage tab, der er lidt 

i en anden medlemsstat, og som i henhold hertil kan knyttes til sidstnævntes beskatningskompetence, og 

hvor symmetrien mellem kompetencen til at beskatte overskud og muligheden for at fradrage underskud 

ikke er sikret. I en situation som den i hovedsagen omhandlede, hvor der er tale om til et hjemmehørende 

selskab at overføre de tab, som et på samme medlemsstats område beliggende driftssted har lidt, er 

sidstnævntes beskatningskompetence for så vidt angår eventuelt overskud af driftsstedets virksomhed på 

dens område nemlig ikke berørt”114 EUD fortsætter med “Hvad for det andet angår målet om at forhindre 

dobbelt anvendelse af underskud bemærkes, at selv om det antoges, at en sådan begrundelse kunne 

påberåbes selvstændigt, kan den i et tilfælde som det i hovedsagen omhandlede under alle omstændigheder 

ikke påberåbes for at begrunde værtsmedlemsstatens nationale lovgivning.”115. 

På baggrund af udtalelserne fra EUD i blandt andet Phillips-sagen116 må det tvingende almene hensyn om 

dobbelt dip og hensynet til ‘afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen’ afvises som 

påberåbelsesværdigt i denne sammenhæng. Det kan derfor konkluderes, at selskabsskattelovens § 31, stk. 

2, 2. pkt. er egnet til at forhindre dobbelt dip, men samtidig ikke er egnet til at opretholde den anden 

halvdel af samme formål - nemlig den afbalancerede fordeling af beskatningskompetencen. Samlet kan 

restriktionen ikke anses for egnet, da formålet i denne sammenhæng ikke er forfulgt, jf. ovenstående. 

Slutteligt kan det derfor konkluderes, at restriktionen ikke er proportional i forhold til dette formål. 

Opsummering  

Det konkluderes hermed, at hensynet til dobbelt dip og en afbalanceret fordeling af 

beskatningskompetencen ikke kan retfærdiggøre selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt.. Dette skyldes at 

selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt. måske nok er egnet til at forhindre dobbelt dip, men ikke forfølger 

den afbalancerede fordeling af beskatningskompetencen hvorfor denne, med argumentet om forhindring 
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af dobbelt dip og fordeling af beskatningskompetencen må anses for EU-retsstridig, da dette argument ikke 

kan påberåbes under disse forudsætninger, jf. Philips Dommen117.  

Proportionalitetstesten værnsregel mod misbrug 

Herunder undersøges det om selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt. kan retfærdiggøres som en 

værnsregel mod misbrug. Dette kunne eksempelvis være, hvis nogen forsøger at overføre et skattemæssigt 

tab til et fast driftssted i Danmark, og dette tab i virkeligheden er realiseret i en anden medlemsstat eller af 

anden årsag hører under et andet lands beskatningskompetence, og samtidig gør brug af det samme tab i 

Danmark. EUD angiver, at man “...ikke på svigagtig vis eller med henblik på misbrug…” kan “... gøre 

fællesskabsbestemmelserne gældende”118. Derefter fastslår EU-domstolen, at “En national foranstaltning, 

der begrænser etableringsfriheden, kan derimod være begrundet, når den specifikt sigter på rent kunstige 

arrangementer…”119. Herved konkluderes det derfor, at EUD anerkender hensynet til bekæmpelse af 

misbrug som et legitimt hensyn.  

Regler om misbrug skal ifølge EUD være “...begrundet i hensynet til bekæmpelse af misbrug…” og “...det 

specifikke formål med en sådan restriktion…” skal “...være at hindre adfærd, der består i at oprette rent 

kunstige arrangementer, der ikke bygger på nogen økonomisk realitet, med henblik på at undgå den 

normalt skyldige skat af overskud, der optjenes ved virksomhed, der udføres på det nationale område”120  

her specificerer EUD, at regler om misbrug udelukkende anerkendes, såfremt de specifikt tager sigte på at 

bekæmpe misbrug og kunstige arrangementer. Af forarbejderne til reglerne om sambeskatning i 

selskabsskatteloven fremgår det, at ændringen er lavet for at lukke skattehuller121. Det fremgår ikke 

specifikt af lovforarbejderne, at den danske stat har forsøgt at modarbejde EU og lave en traktatstridig 

lovgivning122. Det kan derfor ikke definitivt afvises, at den danske stat ved disse regler har forsøgt at 

bekæmpe rent fiktive arrangementer, hvorfor det antages at have været et af elementerne i lov nr. 121 af 

2005.  

Selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt. forhindrer alene, at underskuddet medtages i 

sambeskatningsindkomsten for koncernen, men ikke at det bruges i Danmark til modregning i det faste 

driftssteds egen positive indkomstårene efter. Det må derfor konkluderes, at reglen kun i ringe grad er 

egnet til at forhindre egentligt misbrug.  
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Værnsregler som skal bekæmpe svig må ikke være generalpræventive og herved gøre, at myndighederne 

agerer ud fra en formodningsregel om misbrug123, idet dette vil forårsage, at situationer af myndighederne 

vil blive forudindtaget som værende misbrug uden en vurdering af, om det reelt er misbrug. Af 

landsskatterettens kendelse af 8. februar 2012124 fremgår det, at det er det andet lands grundlag for 

beskatningsregler, dvs. i denne sag globalindkomstprincippet og samme lands eventuelle begrænsninger, 

der er afgørende for, om modregning i sambeskatningsindkomsten kan ske. Reglen har derfor karakter af at 

være generalpræventiv, da den på ingen måde tager hensyn til den skattepligtiges forhold og ageren og kan 

derfor ikke anses som bekæmpelse af misbrug, da reglen ikke kræver at myndigheden vurderer, hvorvidt 

det er misbrug og da det ikke er afgørende om der er det i forhold til reglens udformning.  

Egnethedskriteriet vurderes kun i ringe omfang at være opfyldt. Domstolen udtaler i Du Salliant, at en 

restriktion kan “... derfor ikke, uden langt at gå ud over, hvad der er nødvendigt for at opfylde det forfulgte 

formål, opstille…” “...en formodning for, at enhver skattepligtig…” der “...har til hensigt at omgå…” 

“...skattelovgivningen.”125.  Derfor kan selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt. under ingen 

omstændigheder anses for proportionel i forhold til bekæmpelse af svig. Det konkluderes derfor at 

selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt., ud fra et hensyn til at forhindre egentligt misbrug, er EU-

retsstridig.  

Opsummering 

Ud fra et hensyn om at forhindre misbrug af underskud, i en EU-retlig forstand, er selskabsskattelovens § 

31, stk. 2, 2. pkt. kun i meget ringe grad egnet til at forhindre dette og under ingen omstændigheder 

proportionel, da den er generalpræventiv. Selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt. må derfor konkluderes 

at være en EU-retsstridig restriktion, som ikke kan retfærdiggøres til bekæmpelse af misbrug.  

Proportionalitetstesten international sambeskatning  

I forhold til muligheden for at undslippe underskudsbegrænsningen i selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. 

pkt. kan koncernen vælge international sambeskatning, jf. selskabsskattelovens § 31A.  

International sambeskatning  

Ved lovforslag 121 tildeles internationale koncerner mulighed for tilvalg af frivillig sambeskatning, hvor alle 

koncernens udenlandske selskaber, faste driftssteder og ejendomme skal indgå i sambeskatningen, dette 

følger af globalpuljeprincippet. Før ændringen i lovgivningen indgik muligheden for kun at indføre de 
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underskudsgivende aktiviteter til den danske skatteopgørelse, hvorimod der med de nugældende regler i 

selskabsskattelovens § 31 A er fastsat et ’alt eller intet’ princip ligesom i selskabsskattelovens § 31 om 

national sambeskatning. International sambeskatning vælges for 10 år ad gangen og omfatter kun 

selskabers skat fra perioden de er en del af koncernen, jf. globalpuljeprincippet126. 

Den danske stat har allerede i den endnu ikke afsagte sag C-650/16, som omhandler andre aspekter af de 

danske selskabssambeskatningsregler, påberåbt sig retfærdiggørelsen ved muligheden for at vælge 

international sambeskatning som et led i proportionalitetsvurderingen. Det undersøges derfor herunder, 

om denne mulighed kan gøre at sambeskatningsordningen og dermed underskudsbegrænsningsreglen for 

faste driftssteder anses for forenelig med EU-retten.  

 

International sambeskatning kan, som nævnt, vælges for koncernen, jf. selskabsskattelovens § 31 A. Dette 

gør, at beskatningen overgår fra et territorialprincip til et globalindkomstprincip, hvilket blandt andet 

medfører at selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt. ikke finder anvendelse. Dette kan, alt efter den 

konkrete situation, være enten til fordel eller en ulempe for koncernen i forhold til f.eks. administration, 

effektiv skattebetaling og udnyttelse af underskud.  

Som nævnt verserer der på nuværende tidspunkt en sag, hvori de danske sambeskatningsregler i 

selskabsskattelovens § 8, stk. 2, og 31 A er forelagt Domstolen127. Den danske stat anerkender heri, at den 

danske lov om sambeskatning kan anses for at udgøre en restriktion128, og at den internationale 

sambeskatningsordning der følger af selskabsskattelovens § 31 A ikke nødvendigvis er den mest 

fordelagtige sambeskatningsordning for selskabet af de to129.  

Ud fra ovenstående konkluderes det, at ordningen i selskabsskattelovens § 31 A ikke sidestiller et 

udenlandsk selskab, som har valgt denne ordning, med et dansk selskab, som ikke har foretaget et 

tilsvarende tilvalg, men blot er underlagt den obligatoriske nationale sambeskatning130, uanset om det må 

være fordelagtigt eller ej. Det fastslås desuden at reglerne om sambeskatning i selskabsskatteloven udgør 

en restriktion i form af tilvalget i selskabsskattelovens § 31 A, idet dette står uimodsagt af den danske stat i 

sag C-650/16, Bevola131. 

På baggrund af ovenstående vurderes det, at muligheden for at vælge international sambeskatning, under 

selskabsskattelovens § 31 A, ikke giver et udenlandsk selskab muligheden for at opnå en identisk retsstilling 
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med et dansk hjemmehørende selskab, som ikke har valgt international sambeskatning. Hvorfor at disse 

ikke kan sidestilles, og der derfor fortsat anses for at være forskelsbehandling. 

 

I sag 270/83, Avoir Fiscal, som ganske vist ikke omhandler en sambeskatningsordning, men diskrimination 

af filialer, fastslår Domstolen i præmis 21, at  “I modsætning til, hvad den franske regering har anført, kan 

en forskellig behandling heller ikke være berettiget på grund af eventuelle fordele ellers måtte have i forhold 

til selskaber, og som ifølge den franske regering opvejer ulemperne ved, at de ikke…” har samme 

rettigheder. Af dommens præmis 22 fremgår, “...Heller ikke den omstændighed, at…” selskaber “...med 

henblik på at opnå skattegodtgørelse kan vælge at etablere sig i form af et datterselskab, kan begrunde en 

forskellig behandling.”. På baggrund af dette konkluderes det at muligheden for, at den skattepligtige kan 

vælge en anden løsning ikke fritager medlemsstaten fra forbuddet mod diskrimination. Dernæst må det 

konkluderes at eventuelle fordele, som enten konkret eller ikke konkret kommer til udtryk for den 

skattepligtige, ikke kan ændre på vurderingen af om en regel er diskriminerende, da det er 

forskelsbehandlingen af hjemmehørende og ikke-hjemmehørende selskaber, som udgør det 

diskriminerende element.  

Opsummering  

I ovenstående afsnit konkluderes det først, at retsstillingen ikke bliver identisk for hjemmehørende og ikke-

hjemmehørende selskaber. Dernæst konkluderes det, at en tilvalgsordning af selskabsskattelovens § 31 A, 

som ikke sidestiller retsstillingen, derfor ikke kan retfærdiggøre en restriktion. Altså kan 

selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt. ikke anses for forenelig med EU-retten på trods af muligheden for, 

at international sambeskatning, jf. selskabsskattelovens § 31 A, kan vælges.  

Opsummering af proportionalitetstesten  

Det blev fastlagt at hensynet til dobbelt dip og fordeling af beskatningskompetencen ikke kan retfærdiggøre 

opretholdelsen af selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt., da disse hensyn ikke kan påberåbes i denne 

sammenhæng. Selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt. kan i forhold til det tvingende almene hensyn, som 

bekæmpelse af svig udgør, ikke anses for egnet og derfor proportionel da reglen er generelpræventiv, og da 

det er andre medlemsstaters skattesystemer, som er afgørende for om selskabet underlægges 

begrænsningen og ikke selskabets ageren. 

Til sidst blev det afvist at muligheden for at vælge international sambeskatning kan retfærdiggøre 

restriktionen, da international sambeskatning, jf. § 31 A, i sig selv udgør en restriktion og ikke nødvendigvis 

sidestiller hjemmehørende og ikke-hjemmehørende selskaber. 
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Opsummering af juridisk afsnit 

Domstolen har udtalt, at overskud og underskud er to sider af samme sag og skal behandles symmetrisk, 

samt at to ikke objektivt sammenlignelige situationer kan gøres sammenlignelige, såfremt at de beskattes 

ens. Det blev fastlagt, at de nationale reglers formål var et væsentligt element i vurderingen af, om en 

situation er sammenlignelig. De danske sambeskatningsreglers formål blev fastlagt som den 

likviditetsmæssige fordel, forhindring af dobbelt dip og forhindring af misbrug ved unddragelse af 

territorialprincippet.  

Danmark beskatter både hjemmehørende og ikke-hjemmehørende selskabers faste driftssteder ud fra 

territorialprincippet med samme skat (selskabsskatten) og samme skattesats. Endvidere bruges den samme 

opgørelsesmetode for opgørelse af den skattepligtige indkomst og fradragsberettigede udgifter, forskellen 

er blot, om der sker fiksering.  

Virksomhedens situation i forhold til den nationale beskatningsordning vurderes at være ens, da de 

beskattes ud fra territorialprincippet, og forhindringen af misbrug ved unddragelse af territorialprincippet 

derfor må være det samme. Begge virksomheder vil nyde godt af den likviditetsmæssige fordel, hvilket var 

et af formålene for den nationale sambeskatningsordning. Principielt kan begge virksomheder formelt set 

benytte dobbelt dip muligheder, hvorfor de også må underlægges de samme formelle regler. Derfor 

konkluders det, at den sammenlignelige situation må tage udgangspunkt i retsstillingen for fuldt 

skattepligtige selskabers faste driftssteder i Danmark holdt op mod retsstillingen for begrænset 

skattepligtige selskabers faste driftssteder i Danmark, på trods af at den danske stats argumentation ikke 

definitivt kan afvises ud fra en ordlydsfortolkning. Den danske stats argumentation synes således at bygge 

på, at den sammenlignelige situation skal være en anden, fordi man i Danmark har valgt at 

forskelsbehandle, hvilket Domstolen endnu ikke har accepteret som argument132. 

Konklusion på juridisk analyse 

Det konkluderes ud fra sammenlignelighedsvurderingen, at retsstillingen for ikke-hjemmehørende 

selskabers faste driftssteder er objektivt sammenlignelig med retsstillingen for hjemmehørende selskabers 

faste driftssteder. Fikseringen sker ikke for hjemmehørende selskaber, hvorfor kun ikke-hjemmehørende 

selskabers faste driftssteder kan være underlagt underskudsbegrænsningen i selskabsskattelovens § 31, stk. 

2, 2. pkt.. Det er derfor kun ikke fuldt skattepligtige selskaber som kan rammes af den likviditetsmæssige 
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ulempe. Da der sker denne forskelsbehandling, som ikke direkte er begrundet i nationalitet, konkluderes 

det at der er tale om en restriktion.  

 

Den samlede konklusion på sammenlignelighedsanalysen er, at selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt. 

udgør en restriktion for etableringsfriheden, der på baggrund af proportionalitetstesten ikke kan forsvares 

som forenelig med EU-retten ud fra et hensyn om at forhindre brug af dobbelt dip og opretholdelse af en 

afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen, da den bryder med territorialprincippet og dermed den 

afbalancerede fordeling af beskatningskompetencen. Restriktionen i selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. 

pkt. kan endvidere ikke retfærdiggøres ud fra en misbrugsbetragtning, da den er generalpræventiv og kun i 

meget ringe omfang er egnet til at bekæmpe egentligt misbrug. Slutteligt ændrer muligheden for at vælge 

international sambeskatning, jf. selskabsskattelovens § 31 A, ikke på denne vurdering. Det konkluderes 

derfor at selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt. fortsat udgør en restriktion og derfor ikke er forenelig 

med EU-retlige frihedsrettighed om etableringsfrihed.   
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Økonomisk afsnit 

I denne del af afhandlingen vil problemformuleringens økonomiske elementer forsøges belyst ved at 

undersøge, hvilke samfundsøkonomiske betragtninger lovgiver bør gøre sig omkring 

lovgivningsproceduren. Dette sker ved, at en model først forklares og sættes op. Der foretages løbende 

ændringer i og tilføjelser til modellen for at belyse nogle specifikke sammenhænge.  

Begrebsafklaring 

Konflikten mellem samfundsnytte og market power 

Market power defineres som en virksomheds evne til at hæve prisen over konkurrenternes priser og stadig 

have profit. Benchmarket for prisen er ofte marginalomkostningerne ved produktion, da det er den laveste 

pris, som virksomheden kan tage, hvorfor market power typisk defineres som virksomhedens evne til at 

tage en pris, som er højere end marginalomkostningerne133. Det følger af en simpel neoklassisk 

monopolmodel, at market power giver virksomhederne profit, ved at de kan hæve priserne over deres 

marginale omkostninger, men at denne gevinst ikke er nok til at opveje tabet, som forbrugerne får som 

følge af den hævede pris, hvorved den samlede nytteværdi for samfundet falder134. Den specifikke virkning 

afgøres af priselasticiteten på det pågældende marked. Hvis market power opstår ved, at firmaet opfinder 

en ny teknologi, således at marginalomkostningerne sænkes, vil market power ikke nødvendigvis være en 

inefficient, da dette vil forøge virksomhedens profit og dermed den samlede samfundsnytteværdi, alt andet 

lige. Market power, og den associerede profit, vil derfor give incitament til at nyudvikle og skabe mere 

værdi. Hvis der derimod er eksterne markedsbarriere, såsom lovgivning, skabes der ikke incitament til 

udvikling, hvorfor det vil resultere i et rent dødvægtstab for samfundet135. 

Transaktionsomkostninger i neoklassisk forstand 

Den neoklassiske skole behandler transaktionsomkostninger, ligesom den behandler mange andre typer af 

omkostninger, som eksogene variable, der opstår ved interaktion mellem beslutningstager og dennes 

omgivelser136. I overensstemmelse med den neoklassiske skole vil transaktionsomkostningerne enten bestå 

af en omkostningsfunktion eller have en fast størrelse. Niehans siger ‘transaction costs are analytically 
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analogous to transportation costs”137, og dermed menes at des højere niveau af omkostninger ved at 

gennemføre handlen eller opsøge et andet givent mål, des mindre vil det blive gjort. Den neoklassiske 

definition af transaktionsomkostninger er derfor snæver138, selvom den baserer grundopfattelsen af 

transaktionsomkostninger på samme ide som andre transaktionsomkostningsopfattelser139. 

Analyse 

Overvejelser til modelleringen  

“As economists know, thinking about a problem like an economist means building a  model” of it - either 

verbally, graphically, or mathematically - to distill the essence of that relationships being studied.”140 Som 

Polinsky ganske rigtigt fremhæver, er det nødvendigt at lave en model, der kan fange essensen af 

fænomenet om at opnå den samfundsmæssigt mest efficiente lovudformning. Dette er forsøgt gennem en 

række antagelser baseret på den virkelige verden. Netop disse antagelser og simplificeringer af faktorer, 

der har indflydelse på lovgivningsproceduren, er ekstremt vigtige i økonomisk modellering141, da disse ligger 

til grund for, at kunne analysere sammenhænge mellem disse faktorer.  

 

Transaktionsomkostningerne i modellen vil indgå ud fra to forhold; de omkostninger som er direkte 

forbundet med udarbejdelsen af loven, og de omkostninger som indirekte vil blive påført samfundet til 

overholdelse og håndhævelse af de givne regler.  

 

Det undersøges, hvor mange ressourcer samfundet skal bruge præventivt, for at sikre at lovgivningen er 

EU-konform, der må derfor tages udgangspunkt i EU’s værdier. Disse værdier inkluderer idealet om et frit 

indre marked uden konkurrenceforstyrrende elementer og de deraf følgende samfundstab. Dette udledes 

blandt andet af TEU artiklerne 3 og 4 sammenholdt med TEUF artikel 119, der fastsætter EU’s beføjelser og 

mål. Dette ses endvidere af EU’s traktatbestemmelser om blandt andet statsstøtte og misbrug af 

dominerende stilling, jf. TEUF artikel 101, 102 og 107142. Det vil derfor være naturligt som en del af 

analysen, at lave en undersøgelse af de påvirkninger som en EU-retsstridig skattelov kan have i samfundet, 
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idet analysen søger at finde den Kaldor-Hicks optimale tilstand for samfundet ud fra disse kriterier. På 

baggrund af dette er det besluttet, at undersøgelsen også tager udgangspunkt i samfundsnytten set ud fra 

en industriøkonomisk synsvinkel, hvor konkurrenceforstyrrende elementers påvirkning af samfundsnytten 

netop er illustrerbare. Da der opereres med flere modeller, hvor ‘output’ overføres fra én model til en 

anden, vil der være en betydeligt usikkerhed i forhold til kvantificeringen og reliabiliteten af resultatet, når 

det overføres. Disse elementer vil derfor ikke blive kvantificeret til et specifikt tal, da det hverken anses for 

nødvendigt eller retvisende. Disse variable vil alene indgå som en blød variabel, som indikerer en tendens i 

samfundet. Modellen vil på denne baggrund blive udbygget med elementet ‘samfundsnytte’. 

 

Det vurderes at datatilgængeligheden danner baggrund for et lavt niveau af reliabilitet, såfremt formålet 

var at give et konkret og entydigt svar på det optimale niveau af en given faktor. Dette er begrundet med, 

at der i forhold til selve analysen kun findes sekundær data i form af sekundær litteratur som f.eks. 

statistiske elementer fra ikke primære kilder. Dette afspejles derfor også i resultatet, ved at der ikke dannes 

grundlag for at give et entydigt svar. Faktorernes forhold og måden hvorpå de påvirker hinanden, må være 

afgørende for konklusionen, da der ikke er grundlag for at fastsætte et entydigt niveau af f.eks. agtsomhed 

eller lignende på baggrund af den store usikkerhed, der er forbundet med sekundær data fra sekundære 

kilder.   

Modellens struktur  

Forfatterne har ladet sig inspirere af modelleringen i Henrik Landos “En opgave baseret på  havells: ‘on the 

joint use of liability and safety regulation’”. 

Udarbejdelse af lovgivning påvirkes af mange forskellige faktorer, såsom politisk overbevisning, 

embedsmandsanbefalinger, behandlingshastighed etc. En udtømmende oplistning af faktorer og deres 

påvirkning er ikke mulig at lave, da forfatterne ikke har ressourcerne til at verificere eller kvantificere hver 

enkelt143. Dette gør sig også gældende for de egentlige omkostninger, som kan være enten direkte og 

indirekte, f.eks. i forhold til udarbejdelse af love, da disse ikke er offentliggjort. Det samme gør sig 

gældende for retssagerne. Der kan derfor ikke laves en model, som tager alle disse faktorer med, og 

dermed afspejler den egentlige virkelighed i detaljer. Det er dog alligevel muligt, at undersøge 

samfundsøkonomiske betragtninger og sammenhænge ud fra nogle relativt simple modelleringer, og 

dermed rationalisere sig frem til en anbefaling af, hvilke faktorer lovgiver med fordel kunne tage i 

betragtning ud fra en samfundsøkonomisk synsvinkel, med et ønske om at have den mest efficient tilgang 

til udarbejdelsen af skattelove.  
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Forfatterne antager, at der bruges ressourcer, under en lovforberedelsesfase, blandt andet til at undersøge 

EU-konformitet144. Man kan derfor anse disse omkostninger som et udtryk for, at samfundet vælger et 

niveau af agtsomhed. Sagt på en anden måde kan samfundet betale for at reducere risikoen for at få 

underkendt en lov pga. manglende EU-konformitet.   

Det er i modellen valgt at behandle loven som bestående af flere dele, hvilket begrundes med, at love kan 

være mere eller mindre omfattende.  

Modellen tager udgangspunkt i, at der er to slags forventede omkostninger forbundet med en lov igennem 

dennes levetid. De to typer af omkostninger klassificeres her som henholdsvis omkostninger ved 

forberedelse af loven, og omkostninger der opstår på baggrund af en retssag om EU-konformitet.  Det 

antages, at der ikke er sekundære EU-retsakter, der er igang med at blive vedtaget, som regulerer området 

for direkte beskatning, på andre områder end der er i dag145. Implementering af sekundære EU-retsakter vil 

derfor ikke blive inddraget, og vil ikke indgå i modellen. Modellens variable vil blive gennemgået enkeltvis i 

de følgende afsnit. 

Modellens elementer 

Forventet kompleksitet og omfang 

I dette afsnit vil det blive vurderet, hvor kompliceret eller omfattende det kan forventes, at en lov vil være. 

Love og ændringslove på det skatteretlige område har forskelligt omfang og kompleksitet. Dette ses blandt 

andet ved sammenligning af ændringsloven til selskabsskatteloven i 2005 og ændringsloven til 

skatteforvaltningsloven i 2014146, hvor ændringen i selskabsskatteloven i 2005 er langt mere omfattende 

end ændringen i skatteforvaltningsloven. Det antages, at omfanget og kompleksiteten af lovene vil influere 

omkostningerne proportionelt. Dette er forsøgt afspejlet ved, at modellen vægter lovene forskelligt alt 

efter forventet grad af kompleksitet og omfang. Helt konkret gøres dette ved at antage, at enhver lov 

består af delelementer. En kompleks og omfangsrig lov vil derfor bestå af flere delelementer end en simpel 

lov. Der er principielt ikke nogen begrænsning for, hvor mange af disse delelementer der kan indgå i en lov, 

men det formodes, at en lov mindst skal bestå af ét sådant delelement, da formalia ved lovens stadfæstelse 
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mm. skal være opfyldt, hvis ikke loven skal have karakter af nullitet147. Hvert af disse delelementer antages 

at være lige store, hvorfor en lov som er f.eks. tre gange så kompleks og omfangsrig som en relativt simpel 

lov, vil bestå af seks delelementer, hvis den simple lov består af to. Den komplicerede og omfangsrige lov vil 

derfor, alt andet lige, være tre gange mere kompleks og omfangsrig at producere. Det antages, at hvert 

delelement ikke berører de andre delelementer isoleret set, da eksempelvis et ønske om at beskatte ud fra 

territorialprincippet i selskabsskatteloven kan opretholdes, uanset om sambeskatning ønskes - og vice 

versa. Det skal endvidere bemærkes, at det ikke er valgt at opgøre et delelement til en fuldstændig 

kvantificerbar størrelse, da det ikke vurderes validerbart eller mere retvisende at opgøre delelement som 

f.eks. 2.000 anslag eller en paragraf148. 

Denne type af omkostning forventes, som nævnt, at afhænge af hvor kompliceret, eller omfangsrig, et 

lovforslag er, men derudover at være statisk på det skatteretlige område. Et delelement vil derfor altid 

koste det samme og det derfor er mængden af delelementer der udgør variablen. Hvis en lov derfor består 

af D delelementer vil omkostningen, alt andet lige, være D ganget med omkostningen.  

Omkostning ved lovudarbejdelsen 

I dette afsnit fastsættes den omkostning, der kan forventes som direkte resultat af lovudarbejdelsen. 

Denne kategori af forventede omkostninger kan opdeles i yderligere to kategorier; den ene kategori er 

omkostninger der opstår i forbindelse med formalia ved f.eks. udarbejdelsen af loven, og den anden 

kategori er de omkostninger der opstår som følge af undersøgelsen af hvorvidt loven er EU-konform på EU-

rettens nuværende udviklingstrin og implementering af undersøgelsens resultater i lovgivningen.  

 

Første kategori - omkostningerne som er resultat af selve udarbejdelsen af loven, antages at bestå af de 

omkostninger, der er ved blandt andet fremsættelse af lovforslaget, behandlingen i folketinget149, politiske 

kompromisser og omkostningerne til at facilitere de formelle procedure, som ellers er forbundet med de 

politiske kompromisser og andre indirekte omkostninger, som vedligeholdelse af folketingssalen mv. 

Formålet med afhandlingen er ikke et fuldstændigt klarlagt og reelt ressourceforbrug samt sporing af alle 

udgifter i forbindelse med de formelle krav og procedurer til lovudarbejdelse, da det anses for tilstrækkeligt 

at fastslå, at de er der, hvorfor dette ikke vil blive undersøgt nærmere150. Det antages, at omkostningen ved 

formalia omkring lovgivningsproceduren har den samme størrelse pr. led, D, da der ikke laves opgørelser 

                                                           
147

 Se Grundloven 
148

 Dette er begrundet med at paragraffer og lovprincipper har forskellig længde og kompleksitet og dermed ikke kan 
standardiseres meningsfuldt 
149

 Folketingsmedlemmers løn pga. flere timer til forhandling, gruppemøder mv, § 20 spørgsmål, se f.eks. 
https://www.information.dk/indland/2013/05/spoergsmaal-ministre-koster-millioner  
150

 se bilag 1 for mailkorrespondance mellem forfatterne og FT i forhold til ressourceforbrug 

https://www.information.dk/indland/2013/05/spoergsmaal-ministre-koster-millioner
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hvori disse ressourcer kvantificeres151, hvorfor det ikke vil give mening, at give dem forskellige eller endog 

tilfældige værdier. Omkostningen ved formalia ved lovgivningsproceduren noteres om H.  

 

Den anden kategori af omkostninger ved lovudarbejdelsen er de forventede omkostninger, som er 

forbundet med lovforberedelsen. Omkostningerne antages, at bestå i forebyggelse ved en undersøgelse af 

om loven anses for EU-retsstridig og omkostningerne til implementering af undersøgelsens resultater i 

loven. Baggrunden for dette er, at der i (stort set alle)152 lovforslag, på det skatteretlige område, er en 

notits om, at den ikke forventes at være i strid med EU-retten153. Undersøgelsen af EU-retsstridigheden skal 

forstås i bred forstand, da EU influerer samfundets lovgivning, og det derfor ikke er tilstrækkeligt, at 

undersøge om loven er diskriminerende på baggrund af nationalitet, da der også er forbud mod blandt 

andet statsstøtte, køns- og aldersdiskriminering, mv154. Samfundet bruger, som tidligere nævnt, ressourcer 

på at undersøge, om skattelovgivning er EU-konform, for at mindske risikoen for at lovgivningen senere 

bliver underkendt155.  

Det antages, at ethvert delelement kan være i strid med EU-retten. Der må derfor tages stilling til hvert 

enkelt delelement separat, herunder må det vurderes hvorvidt det enkelte delelement er i strid med EU-

retten.  

Da der ikke ifølge Grundloven stilles krav til at forfølge EU-retten loyalt i lovgivningsproceduren, og da 

lovgivende magt i princippet kan vedtage en lovgivning, som er EU-retsstridig med vilje, antages det, at den 

mindste ressourcemængde som kan bruges til at undersøge, om et delelement er EU-retsstridigt, er 0. Der 

er principielt ikke nogen øvre begrænsning på, hvor mange ressourcer samfundet kan bruge på, at 

undersøge risikoen for om en lov er EU-retsstridig. Den øvre grænse, rent logisk, vil dog være, at der er 100 

% forventet sandsynlighed for, at lovgivningen ikke er EU-retsstridig. Variablen for agtsomhedsniveauet er 

noteret som x. Variablen x kan derfor ikke overstige 1 eller blive mindre end 0.  Risikoen for at få 

underkendt loven er derfor sat som 1-x. Dette niveau kunne eksempelvis, teoretisk hypotetisk, være nået 

hvis skatteministeriet havde mulighed for at undersøge alle dokumenter, skrivelser, møder og overvejelser 

der har været i EUD regi inden at loven trådte i kraft156.   

Sidstnævnte type af omkostning, omkostningen ved agtsomhed, må klassificeres som en 

transaktionsomkostning, i neoklassisk forstand. Dette begrundes med, at den hovedsageligt består af 

                                                           
151

 Se bilag 1 for mailkorrespondancen mellem forfatterne og FT i forhold til ressourceforbrug 
152

 Se f.eks. Lovforslag nr. L 237, Folketinget 2017-18, Loven som fremsat, Folketingstidende A, s. 29, afsnit “Forholdet 
til EU-retten” og Lovforslag nr. L 1  som fremsat, Folketingstidende A, 2017-18, almindelige bemærkninger, punkt 7 
“Forholdet til EU-retten”.  
153

 se f.eks. “Forholdet til EU-retten” under bemærkninger i punkt 10 og 11, i L 121 - 2004-05, 2. samling 
154

 se f.eks. TEUF artiklerne 49, 56, 107 og Charteret om menneskerettigheder 
155

 Der kan eksempelvist finansieres udvalgsarbejder mv. 
156

 Forfatterne medgiver at dette ikke er muligt 
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informationsindsamling, og omkostninger til at forholde sig til den indsamlede information fra 

tredjemand157.  

Omkostningerne ved forebyggelse antages at stige eksponentielt som funktion af agtsomhedsniveauet. 

Dette begrundes i, at det er mere ressourcekrævende at lave en dybdegående analyse af et givent forhold 

end en overfladisk, og det antages at koste flere lønkroner etc. - Des mere sikker samfundet ønsker at 

være, des flere egentlige eksperter antages der at skulle inddrages, og des mere tid forventes eksperterne 

at skulle bruge på at skulle kommunikere med hinanden på kryds og tværs. Dette forhold begrundes 

yderligere i, at informationer, som kan kaste bedre lys over EU-retten, vurderes at være mere 

ressourcekrævende at komme i nærheden af, når de ikke er almindeligt tilgængelige, såsom f.eks. 

domsreferater og lignende.  

Risikoen for at få underkendt loven kan reduceres med x, på baggrund af de øgede 

transaktionsomkostninger.  

Omkostningerne ved et givent niveau af agtsomhed udtrykkes derfor P*x2. Da selv en ekstremt stor og dyr 

undersøgelse hvori der er brugt svimlende mange ressourcer, kan opgøres til et finit tal, antages det at P er 

et finit tal. Hvorfor P≠∞.  

Omkostninger ved underkendelse  

Den type omkostning der opstår som resultat af en retssag, er et resultat af omkostningerne ved at føre en 

retssag og de eventuelle følgetab, som kommer heraf. Omfanget af denne udgift vil blive vurderet i 

følgende afsnit. 

 

Udgiften ved en retssag antages at udgøre omkostninger til skrivelser mellem blandt andet 

Skatteministeriet og Kommissionen, sagsforberedelsesomkostninger, løn til advokater der procederer, 

erstatningsansvar, bøder mv. Der skelnes ikke mellem traktatbrudssøgsmål og præjudicielle afgørelser i 

modellen, da der ikke kan findes empiri som angiver det specifikke forhold mellem bøder og erstatning. 

Disse typer af omkostninger vil derfor blive behandlet under ét. Idet der heller ikke er empiri tilgængelig, 

som angiver omkostningerne ved at udarbejde skrivelser og føre selve sagen, vil omkostningerne ved at 

tabe en sag derfor blive behandlet samlet. Dertil tillægges, at sagerne til tider først behandles ved de 

nationale Domstole, hvilket giver et yderligere ressourceforbrug. Dette ressourceforbrug er ikke 

offentliggjort, eller på anden måde kvantificerbart og validerbart. Ressourceforbruget bliver derfor 

ligeledes behandlet som en del af de samlede omkostninger. Det antages dog, at selv enorme bøder og 

udgifter til sagsanlæg med videre kan opgøres til et beløb, som er et finit tal. Hvorfor Z≠∞. Denne variabel, 
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 0740 Transaction Costs, Douglas W. Allen, s. 902 
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Z, er derfor en kombination af transaktionsomkostninger i neoklassisk forstand, f.eks. omkostninger ved at 

interagere med tredjemand, og et dødvægtstab, f.eks. bøden.  

 

Samfundet anses for at være risikoneutralt samt fuldt og ubegrænset rationelt158, hvorfor omkostningerne 

opgøres som tabet ganget med sandsynligheden for at dette tab realiseres. Omkostningerne antages at 

være meget store, blandt andet pga. advokatsalær159. Omkostningerne er angivet ved Z. Den forventede 

omkostning udtrykkes derfor, pga. den risikoneutrale opfattelse, som Z*(1-x). 

De forventede omkostninger bliver derfor  

D = kompleksitet/omfang, her vist som antallet af delelementer. 

H = omkostninger som er i forhold til formalia ved lovudarbejdelsesproceduren. 

Px2 = omkostninger ved at nedbringe risikoen for at få underkendt loven. 

x = niveauet af agtsomhed og sandsynligheden for at loven ikke underkendes. Sandsynligheden for at loven 

underkendes er 1-x. Det bør erindres at x er defineret som en værdi: 0≤x≥1. 

Z = omkostningerne forbundet med at loven underkendes. 

 

Der vil i det efterfølgende blive lavet en best response160 funktion af x ud fra ovenstående, som afspejler 

den samfundsmæssigt mest efficiente løsning, ud fra et ønske om at mindske det samlede forventede 

ressourceforbrug.  

 

f(omkostninger)=(H+P*x2+(1-x)*Z)*D. Det giver følgende førsteordensbetingelse: 

 

f’(omkostninger)=P*2x-1*Z=0  

↔  P*2x=Z 

↔ 2x=Z/P 

↔  x=(Z/P)/2 

 

                                                           
158

 Se 'Økonomisk Metode', s. 12-15  
159

 Se eksempelvist DJØF’s advokatlønstatistik fra 2016, og sagsforløbet som har ledt til den endnu ikke afgjorte C-
28/17. Se også EU FAKTA NR. 4, 2015, s. 2 for bødestørrelse 
http://www.eu.dk/~/~/media/files/eu/publikationer/eu_fakta_nr_4.ashx  https://www.djoef.dk/r-aa-dgivning/l-oe-
n/l-oe-nsammens-ae-tning/benefits-og-l-oe-n/~/media/documents/djoef/l/loenstatistik-2016/dj-oe-f-advokat-l-oe-
nstatistik-2016.pdf og https://politiken.dk/indland/politik/art5942512/L%C3%B8hde-til-ministerier-Lad-v%C3%A6re-
med-kun-at-bruge-statens-advokat  
160

 Best response er defineret ved Det bedste svar under givne omstændigheder 

http://www.eu.dk/~/~/media/files/eu/publikationer/eu_fakta_nr_4.ashx
https://www.djoef.dk/r-aa-dgivning/l-oe-n/l-oe-nsammens-ae-tning/benefits-og-l-oe-n/~/media/documents/djoef/l/loenstatistik-2016/dj-oe-f-advokat-l-oe-nstatistik-2016.pdf
https://www.djoef.dk/r-aa-dgivning/l-oe-n/l-oe-nsammens-ae-tning/benefits-og-l-oe-n/~/media/documents/djoef/l/loenstatistik-2016/dj-oe-f-advokat-l-oe-nstatistik-2016.pdf
https://www.djoef.dk/r-aa-dgivning/l-oe-n/l-oe-nsammens-ae-tning/benefits-og-l-oe-n/~/media/documents/djoef/l/loenstatistik-2016/dj-oe-f-advokat-l-oe-nstatistik-2016.pdf
https://politiken.dk/indland/politik/art5942512/L%C3%B8hde-til-ministerier-Lad-v%C3%A6re-med-kun-at-bruge-statens-advokat
https://politiken.dk/indland/politik/art5942512/L%C3%B8hde-til-ministerier-Lad-v%C3%A6re-med-kun-at-bruge-statens-advokat
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For at opfylde dette må x nødvendigvis være x=(Z/P)/2. Af dette kan udledes, at det optimale niveau af 

agtsomhed er et resultat af forholdet mellem Z og P, altså omkostningerne til et givent niveau af 

agtsomhed og omkostningerne forbundet med at loven underkendes. 

Hvis Z og P er lige store vil det efficiente niveau af agtsomhed være 50 % hvilket giver x=0,5. Hvis Z>P vil det 

efficiente agtsomhedsniveau være over 0,5 og omvendt hvis Z<P vil det være under 0,5, idet x ikke kan 

overstige 1 og heller ikke være mindre end 0. Det antages dog som udgangspunkt at Z≥P, da 

omkostningerne ved retssagen antages at være større end omkostningerne ved lovforberedelsen. Hvis 

forholdet mellem Z og P er Z≥2P sættes x=1. 

 

Hvis det eksempelvis er dyrere at undersøge EU-retsstridigheden, og der kun er få omkostninger forbundet 

med at få underkendt loven, er det efficiente svar at udvise mindre agtpågivenhed. Hvis det derimod er 

relativt billigt at undersøge EU-retsstridigheden og dyrt at få underkendt loven vil det efficiente svar være 

at udvise mere agtpågivenhed. Det ses også at niveauet af D og de statiske omkostninger, påvirker de 

samlede omkostninger ved loven, men ikke indgår i best response funktionen, hvori det mest optimale 

niveau af x findes. Det må derfor konkluderes, at de statiske omkostninger, under disse forudsætninger, 

ikke påvirker det efficiente niveau af agtsomhed. 

Opsummering  

Først blev det fastlagt at D var udtryk for kompleksiteten og omfanget af en given lov. Derefter så vi, at det 

var forholdet mellem omkostningerne til at undersøge omkostningerne ved at tabe en retssag, Z, og 

omkostningerne til at agere præventivt, Px2, som afgjorde hvilket niveau af agtsomhed, x, det ville være 

mest efficient at vælge for det risikoneutrale samfund. Til sidst blev en best response funktion udformet til 

x=(Z/P)/2. 

Retssagens følger  

Modellen udbygges her med en ekstra antagelse, nemlig antagelsen om at der sker noget hos lovgiver efter 

retssagen. Dette anses ligeledes at have betydning for samfundet, da det er samfundet der står til regnskab 

i forhold til tilpasning af loven ved en eventuelt tabt retssag. Det antages, at såfremt Skatteministeriet 

taber sagen, skal der laves en ny lov eller tilpasninger i den eksisterende. Dette kan betragtes som et 

cirkulært argument, da de forventede omkostninger til loven vil afspejle omkostningerne ved at tabe sagen, 

og ved at skulle lave en ny, om og om igen. Det vurderes dog ikke nødvendigvis at være tilfældet, da 

lovgiver principielt kan vælge at ikke regulere området, dette vil dog som minimum kræve, at loven 
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ophæves ved lov. Såfremt området for sambeskatning er ulovreguleret, kan det ikke på området for direkte 

skatter anses for EU-retsstridigt, da Danmark har den mulighed, at de kan vælge at undlade at beskatte161. 

  

Omkostningerne for samfundet ved at tabe en retssag, udtrykt ved Z, forøges derfor med ((H+P*x2)+((1-

x)*Z))*D alt efter antallet af gange som loven forventes underkendt. Dette er på baggrund af en antagelse 

om, at der er de samme omkostninger ved at vedtage en ny lov eller lave ændringer, som der var ved den 

gamle - alt andet lige.  

 

For simplicitetens skyld tages der udgangspunkt i to scenarier, som antages at udelukke hinanden gensidigt: 

Det cirkulære argument 

Hvis lovgiver ikke ønsker, at området for sambeskatning skal være reguleret af baggrundsretten, og at 

sambeskatning derved ikke vil være mulig, vil lovgiver lave en ny lov eller ændre i den eksisterende. Der er 

principielt ikke nogen begrænsning på hvor mange gange, der kan laves en ny lov, hvor mange ændringer 

der kan laves i den gamle, eller hvor mange gange dette kan underkendes i træk. Omkostningerne vil 

derfor, såfremt lovgiver ikke har et agtsomhedsniveau på 100 %, altså x=1, på et tidspunkt i processen, gå 

mod uendelig, altså Z→∞. Dette ses ved, at selv hvis agtsomhedsniveauet er højt, f.eks. x=0,99, i alle 

fremtidige love på området, er de forventede udgifter første gang loven underkendes indeholdt i den 

kapitaliserede værdi af alle disse nederlag ganget med sandsynligheden. Sagt på en anden måde er 1%+1% 

af 1%+1% af 1% af 1% etc. stadig et beløb, og når det sker et uendeligt antal gange, vil den kapitaliserede 

værdi gå mod uendelig. 

 

Det kan derfor, ud fra ovenstående argument, ikke betale sig, at vælge andet end x=1, ved første 

lovforberedelsesfase hvilket ses ved best response funktionen under antagelsen om fuld rationalitet 

x=(Z/P)/2, da Z→∞ og da P≠∞.  

Til det rene matematiske argument om at Z går mod uendelig, kan det dog tilføjes, at det i den virkelige 

verden, uanset hvad, ikke er muligt, da tid og arbejdshastighed også er en faktor, og at livet på jorden 

forventes at ophøre på et tidspunkt162.  

                                                           
161

 Dette er begrundet i at medlemsstaterne stadig er suveræner på beskatningsområdet, jf. TEU artikel 5, stk. 1 og 2 
sammenholdt med TEUF artikel 3 og 4 modsætningsvist. Direktiverne for direkte beskatning, f.eks. moder- 
datterselskabsdirektivet er direktiver som begrænser medlemsstaternes ret til at beskatte. Der er forfatterne bekendt 
endnu ikke nogen direktiver, og det forventes ikke at der bliver vedtaget det i nær fremtid, som pålægger en 
medlemsstat at beskatte. Valget om ikke at beskatte kan derfor ikke anses for retsstridigt så længe det ikke er imod 
TEUF artikel 107 om statsstøtte og selektive fordele mv.  
162

 Der er mange ting, som kunne være den afgørende faktor, men se f.eks. denne artikel om solen: 
https://phys.org/news/2015-02-sun-wont-die-billion-years.html  

https://phys.org/news/2015-02-sun-wont-die-billion-years.html
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Ophævelse af sambeskatningen  

Baseret på antagelsen, vi før gjorde, om, at det ikke er EU-retsstridigt at gøre området for sambeskatning 

ulovreguleret, vil ophævelse af sambeskatningen også være en løsning. 

Det kræver formelt set ikke mere end en ophævelseslov at gøre et område for sambeskatning ureguleret. 

En ophævelseslov antages at kunne laves simpelt163. Udgifterne sættes til D*H, fordi loven, som antaget 

tidligere, mindst skal bestå af et delelement (D) og overholde formalia (H). D sættes derfor, på baggrund af 

at ophævelsesloven er kategoriseret som simpel, til 1. D*H er derfor 1*H=H. Dette begrundes med, at det 

ikke er nødvendigt, at vælge et agtsomhedsniveau, da loven ikke kan være retsstridig, og man derfor heller 

ikke kan tabe retssagen, hvorfor Z og x, og dermed P*x2, alle vil være lig 0. 

Alt andet lige må det antages, at det er dyrere at lave en ny lov eller foretage en ændring i den gamle, end 

det er at ophæve sambeskatningsordningen, og gøre at samfundet vender tilbage til baggrundsretten på 

det skatteretlige område for sambeskatning idet (H+P*x2+(1-x)*Z)*D > H.  

 

Det efficiente svar, ud fra et ønske om at minimere samfundets brug af ressourcer på lovudarbejdelses 

proceduren, må derfor være, at ophæve sambeskatningeordningen og dermed kun have H som udgift, da 

dette er den mindst ressourcekrævende løsning.  

Dette argument gør sig også gældende for den oprindelige lov; det vil alt andet lige være billigere, at lade 

være med at lave skattelovgivning end det vil være at lave en. Dette er isoleret set korrekt, det bør dog 

erindres, at denne model ikke inddrager andre samfundsøkonomiske betragtninger, end de nævnte.  

Opsummering  

Modellen blev udbygget med en ekstra faktor i afsnittet ‘Retssagens følger’, der, som titlen på afsnittet 

afslører, antog, at der kunne ske noget efter en eventuel retssag. To scenarier blev illustreret, det cirkulære 

argument og ophævelse af sambeskatningen. Det cirkulære argument viste, at det ikke kunne betale sig at 

lave en lov, som senere ville risikere at blive underkendt, da denne efterfølges af endnu en lov, som senere 

endnu kunne blive underkendt, etc. Det blev fastlagt, at det mest efficiente ville være, såfremt lovgiver 

ønsker at lovgive, at agere præventiv og lave en lov, som er EU-konform fra start og derfor ikke bliver 

underkendt. I afsnittet blev det ligeledes illustreret, at det, uden andre hensyn tages i betragtning, er mest 

efficient ikke at lovgive, dermed ophæve sambeskatningsordningen, da der er færre omkostninger 

forbundet hermed.  

                                                           
163

 Det kunne f.eks. gøres ved at vedtage en simpel lov om “Ophævelse af lov om.... Denne del af loven ophæves med 
virkning fra tidspunkt..” 
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Samfundspåvirkning  

Som vi konkluderede i ovenstående afsnit var det mest efficiente at lade være juridisk at regulere et givent 

skatteretligt område, ud fra en betragtning af samfundsøkonomiske betragtninger: omkostningerne ved 

henholdsvis præventiv undersøgelse af EU-konformitet og formalia ved lovudarbejdelselsen. Det er derfor 

relevant, at inddrage en samfundspåvirkning, for at klargøre om denne har indflydelse på ovenstående 

konklusion. Samfundspåvirkningen vil, i modellen, blive behandlet som enten muligheden for at tjene 

udgiften til loven ind igen, eller som en ekstraomkostning alt efter dennes indvirkningen på samfundet. 

Påvirkningen skal ses i sammenhæng med hvert enkelt delelement, D, i loven. For på den måde at lade 

antallet af D regulere graden af påvirkning. Dette er begrundet med en antagelse om, at hvert led i en lov 

forventes at have en separat virkning, forstået på den måde der ikke er to paragraffer, eller sætninger, som 

dækker præcist det samme, uafhængigt af hinanden. Delelementer af loven kan naturligvis også have 

synergieffekter på både godt og ondt. At afklare, om der findes synergieffekter i den givne situation, må 

være en konkret vurdering. Da det ikke er afhandlingens formål, at undersøge hvordan forskellige 

delelementer måske, og måske ikke spiller sammen, vil dette derfor ikke blive undersøgt yderligere. Det 

anses for tilstrækkeligt illustrativt at inddrage nytteværdi, eller mangel på samme, som en konstant, i 

forhold til afhandlingens formål.  

Ovenstående kan eksempelvis illustreres ved selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt. omhandler 

sambeskatning, mens selskabsskattelovens § 32 omhandler særlige skatteregler for CFC selskaber. De to 

bestemmelser regulerer begge forskellige forhold omkring opgørelse af beløbet af den skattepligtige 

indkomst, men antages, at kunne virke hver for sig uden at påvirke hinanden direkte.  

Da et delelement i loven kan være mere eller mindre nyttigt og samfundsgavnligt, og da ethvert led 

antages, at kunne virke for sig, mere eller mindre uafhængigt af de andre delelementer i loven, må hvert 

delelements samfundspåvirkning undersøges for sig. For overblikkets skyld vil værdien af 

samfundspåvirkning, udtrykkes m, denne er et resultat af delelement D som nummereres med k. Disse 

udgør tilsammen samfundspåvirkningen på det enkelte marked mk. Hvert delelement er, som nævnt, 

uafhængigt af det forrige, men antages, at kunne antage en værdi, som kan være enten et positivt eller 

negativt finit tal, hvilket er begrundet med, at delelementet enten må anses for at være samfundsgavnlig 

eller samfundsskadelig alt i alt.  

Lovgiver kan principielt beslutte sig for, at lovgive om hvad som helst og på en hvilken som helst måde, så 

længe det ikke er i strid med Grundloven. Da lovgiver principielt kan udforme loven på en hvilken som som 

helst måde, kan der ikke laves en generel formel for værdien af m, da m vil afhænge af lovgivers 

udformning af loven. Det antages at dennes værdi ved delelement, D, nummer k, derfor mk, er kendt af 

lovgiver på baggrund af antagelsen om fuld information. 
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Analysen som udtrykker påvirkningen af samfundet er inspireret af den juridiske del af afhandlingen. Denne 

behøves dog ikke at være læst for at forstå nærværende analyse.  

Det antages, på baggrund af den juridiske analyse, at der i Danmark er en EU-retsstridig lov, som medfører 

en likviditetsmæssig ulempe for en skattemæssigt ikke-hjemmehørende virksomhed. Dette kunne 

eksempelvis være fordi den ikke-hjemmehørende virksomhed var underlagt strengere betingelser end den 

hjemmehørende i forhold til udnyttelse af underskud. 

 

Da det er en industriøkonomisk analyse, hvor der des på virksomheders ageren er det nødvendigt at løse 

det som et spil, set ud fra en virksomheds synsvinkel, da det er virksomhedernes ageren, som her påvirker 

samfundet, på baggrund af lovgivningen. Den overordnede synsvinkel vil dog fortsat være 

samfundsmæssig, idet baggrunden for virksomheds synsvinklen er, at illustrere påvirkningen på samfundet, 

og baggrunden for virksomhedens ageren, som beskrevet er lovgivningen. 

 

Vi ser på en likviditetsmæssig ulempe for virksomheden, og derfor øgede omkostninger til finansiering pga. 

skattebetalinger mv. Disse øgede omkostninger må nødvendigvis blive tillagt prisen på servicen/varen. Da 

de øgede omkostninger antageligt kan måles i prisen, og da pris ofte antages at være en væsentlig 

konkurrencemæssig faktor, tages der udgangspunkt i en priskonkurrencemodel, idet det vurderes at 

illustrere problematikken mest tydeligt. Der tages derfor udgangspunkt i en Bertrand konkurrencemodel 

med to spillere; en skatteretligt hjemmehørende og en skatteretligt ikke-hjemmehørende.  

 

I overensstemmelse med den valgte økonomiske metode, neoklassisk, er virksomheder behandlet som 

evigt profitmaksimerende og fuldt rationelle agenter, der agerer strategisk. Der antages at være fuld 

information, hvorfor spillerne antages at kende hinandens priser, strategier og pay-off. Det antages dog, at 

der ikke er perfekt information, da det er et simultant spil, hvorfor spillerne ikke ved hvad den anden 

vælger.  

Den neoklassiske antagelse om, at der er en konflikt mellem market power og den samlede samfundsnytte, 

er også gældende her164. Market power er, som nævnt, defineret som virksomhedens evne til at hæve 

prisen over de marginale omkostninger165.  
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 Competition Policy Theory and Practice, p. 18 
165

 Competition Policy Theory and Practice, p. 115 og se begrebsafklaring om market power på s. 49 
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Som nævnt tages der udgangspunkt i den juridiske analyse, hvor ikke-hjemmehørende selskaber er 

underlagt strengere krav end hjemmehørende selskaber. I nedenstående undersøges det om market power 

kan opstå som utilsigtet effekt af lovregulering.  

Det industriøkonomiske aspekt udarbejdes, som en komparativ statik, hvor de to ligevægte i scenarierne 

sammenlignes. Det vil først blive analyseret hvordan en diskriminerende skattelov påvirker 

samfundsnytten. Herefter vil det blive illustreret hvordan en ikke-diskriminerende skattelov påvirker 

samfundsnytten, hvorefter disse sammenlignes. 

Bertrand modellen og spil-teorien  

Bertrand delelementer og særlige antagelser 

Der tages udgangspunkt i et oligopolistisk marked, da Journalnr. 11-00576 fra den juridiske del af analysen 

omhandler et skattemæssigt underskud på ca. 93 mio. DKK og fordi at virksomheder antages at være 

forholdsvist store, når de begynder at etablere faste driftssteder og datterselskaber i Danmark.  Det 

vurderes på denne baggrund at det er forholdsmæssigt store aktører, og at der derfor vil være et 

begrænset antal i Danmark, hvorfor Oligopolistisk model vil være mest retvisende i denne sammenhæng. 

Dette gøres i form af en Bertrand-konkurrence model. Bertrand-modellen er valgt da forfatterne vurderer 

at den tydeliggør problematikken mest muligt i forhold til likviditetsbelastningen.  

 

Begge virksomhederne antages, at producere fuldstændigt homogene og identiske produkter, hvorfor der 

udelukkende konkurreres på pris. Derudover antages begge virksomheder til enhver tid, at kunne opfylde 

alle kunders behov. Det antages derfor, at der ikke er switching costs for kunderne, og at de ikke føler 

loyalitet over for producenterne.  Det antages ydermere, at de sælger til kunder, som er rationelle og 

agerer ud fra et ønske om egenoptimering, og at disse kunder agerer med fuld information om firmaernes 

priser. Dette er begrundet med, at priser til den brede offentlighed i almindelighed må antages, at være 

kendt af kunder og aktører på markedet. På baggrund af dette vil den virksomhed, der sælger produkterne 

billigst tiltrække alle kunderne. Hvis begge virksomheder vælger den samme pris, vil hver virksomhed få 

halvdelen af salget og derfor halvdelen markedsprofitten hver. 

 

Det antages, at virksomhederne ikke kommunikerer med hinanden. Spillet løses som et gentaget simultant 

spil, hvorved begge virksomheder skal træffe beslutningen om deres ageren samtidigt og træffe et nyt valg i 

hver runde. Det antages, at der kun kan anvendes pure strategies166. Virksomhederne har fuld information 

                                                           
166

 I den udstrækning at nogen strategi overhovedet kan siges ikke at være miksede, da en ‘pure’ strategi principielt er 
100% ét valg og 0% resten. 
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om hinandens omkostninger og om kundernes ageren. Hvilket vil sige de kender til hinandens 

omkostninger og ved hvordan kunderne agerer, men de kender ikke det specifikke valg den anden 

virksomhed træffer, idet beslutningen, som nævnt, træffes simultant. Spillet opererer derfor under en 

antagelse om fuld information, men ikke perfekt information.  

 

De to scenarier samfundet kan vælge vil blive gennemgået i de to følgende afsnit, først en analyse af 

diskriminerende skattelovgivning, herefter en analyse af ikke-diskriminerende skattelovgivning. 

Diskriminerende skattelovgivning  

Virksomhed 1, herefter S1, som er skattemæssigt hjemmehørende, har produktionsomkostningerne q. 

Virksomhed 2, herefter S2, som ikke er skattemæssigt hjemmehørende, har produktionsomkostningerne 

q+u, hvor q er omkostningerne til produktion, og u er de ekstraomkostninger, som opstår på grund af den 

likviditetsmæssige ulempe der er resultatet af diskriminerende skattelovgivning. u≥0 hvilket begrundes 

med, at den likviditetsmæssige ulempe kan gå fra et lille og ikke bemærkelsesværdigt tal til et meget stort 

finit tal, men aldrig være en fordel, hvorfor den aldrig kan blive mindre end 0. 

 

Der er i princippet en ubegrænset mængde af pure strategies for hver spiller, da et hvilket som helst valg af 

salgspris kan være et udtryk for en given strategi. Markedsprisen for det produkt virksomhederne sælger, 

kaldes for R. Pay-off, alt andet lige, er derfor R1-q for S1 og R2-q-u for S2. Virksomhederne har en best 

response funktion, der er baseret, på det bedst mulige udfald virksomheden kan opnå ved at agere på en 

bestemt måde, ud fra hvad den forventer modspilleren gør.  

Da der i princippet er et uendeligt antal strategier, og et stort men finit antal runder, løses spillet med 

backwards induction ved Iterated Elimination of Strictly Dominated Strategies (IEDS). Da det aldrig kan 

betale sig at spille en dominerende strategi, kan disse strategier udelukkes, hvilket gøres i det 

nedenstående: 

I sidste runde i spillet har S1 en strategi ved at sætte prisen på 1.000.000 kr. pr. solgt vare, hvilket giver et 

pay-off på 1.000.000-q. S2 er bekendt med dette og har derfor, lidt simplificeret, tre mulige strategier; 1) at 

tage 1.000.001 kr. for en solgt enhed. Dette vil resultere i et pay-off på 0 for S2 og et pay-off på 1.000.000-q 

kr. for S1. strategi 2) S2 kan vælge at tage 1.000.000 kr. for en solgt enhed, og dermed dele pay-off med S1 

hvilket giver S2 et pay-off på ½*1.000.000-q-u kr. og S1 et pay-off på ½*1.000.000-q. 3) strategi er, at S2 kan 

vælge at tage 999.999,99 kr. for en solgt enhed, og dermed have et pay-off på 999.999,99-q-u  kr., mens S1 

får 0. S1 ved dette og derfor kategoriseres strategien at sætte prisen til 1.000.000 som weakly dominated, 

da enhver strategi fra S2, hvor prisen er under 1.000.000 vil dominere denne, mens denne strategi vil 
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dominere enhver strategi som sætter prisen over 1.000.000. Dette ved begge spillere, hvorfor strategien at 

sætte prisen til 1.000.000 aldrig vil blive brugt, da den er strictly dominated af strategien at sætte prisen til 

999.999,99. Generelt vil den anden spiller altid tilbyde R-E, hvor R er markedsprisen den anden spiller har 

valgt, og E er et tal med meget lav værdi. Dette sker indtil marginalomkostningerne nås, da ingen af 

spillerne kan øge deres fortjeneste, ved at sænke prisen til under marginalomkostningerne. 

Da best response funktionen er at underbyde modspilleren, indtil spilleren selv lider et tab, vil spillerne 

altid underbyde hinanden. Alle strategier som er at hæve prisen over højeste marginalomkostning, er 

derfor elimineret ved IEDS-processen i sidste runde. 

Det er derfor ikke muligt at have en strategi, som kan indgå i et Nash-Equilibrium, med en pris der er over 

højeste marginalomkostning. Da ovenstående strategier er elimineret vil de derfor ikke indgå i 

nedenstående strategimatrice. 

 

 

E er her et tal med en meget lav værdi. Disse strategier giver følgende Pay-off: 

 

Som det ses her kan ingen Nash ligevægt findes ved at S2 spiller S2. Dette skyldes at S1 er den strictly 

dominating strategi for S2, hvilket ses ved, at pay-off ved denne strategi er bedre, uanset den anden spillers 

valg. Det fremgår ligeledes at den strictly dominating strategi for S1 er S2. Nash Equlibriummet er derfor: 

 .  

S1 ved, at S2 ved dette og omvendt, hvorfor begge spillere i hver eneste runde vil spille den samme strategi, 

og derfor er Subgame Perfect Nash Equilibrium (herefter SPNE); 
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S1 vil derfor altid have market power på: u-E, da R=q+u-E. Dette skyldes, som nævnt, ikke at S1 er bedre til 

at konkurrere, men alene det faktum at S2 har en ulempe. Det fremgår også at market power for S1 alt 

andet lige afhænger af størrelsen på u. 

Ikke diskriminerende skattelovgivning  

Alle ovenstående kriterier er også gældende ved analysen af ikke diskriminerende skattelovgivning, med 

undtagelse af antagelsen om S2’s omkostninger, q+u. Omkostningerne for S2 er nu sat til q, da der her 

antages ikke at være en diskriminerende skattelov, hvorfor netop u er taget ud af (cost)funktionen. Spillet 

løses ligesom ovenstående ved backwards induction og IEDS. 

Da der, som vi har konstateret, ikke er nogen dominerende pure strategies, som indeholder et valg om, at 

sætte prisen over de laveste marginale omkostninger, da modparten altid har incitament til at underbyde, 

vil disse strategier derfor blive betragtet som elimineret, da de er strictly dominated. De tilbageværende 

strategier er derfor: 

 

 

Disse strategier giver følgende pay-off: 

 

Som det ses her, er det, for både S1 og S2  en strictly dominant strategy at spille S1. Nash Equilibrium er 

derfor at begge spillere vil sætte R=q. SPNE er derfor: 
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Det ses derfor at market power for begge spillere er 0. 

Opsummering af Bertrandmodellen  

På baggrund af de to spil kan vi se hvordan en ulempe for en spiller, blev til marked power for en anden. 

Det samfundsmæssigt efficiente udfald blev ikke nået ved diskriminerende skattelovgivning, da prisen blev 

R=q+u-E, hvorfor samfundsnytten vil falde med u-E sat ind i elasticitetsfunktionen på det relevante marked. 

Dette er i modsætning til den ikke diskriminerede skattelovgivning, hvor prisen var R=q. Velfærdstabet er 

begrundet med, at des mere prisfølsomme kunderne er, des større indvirkning vil prisforøgelsen u-E have. 

Det er ikke valgt at specificere priselasticiteten, da denne type af ulempe principielt kan ramme alle typer af 

produkter/ydelser, og ikke er forbeholdt et enkelt marked. Des større u er, des mere forstyrrende er 

elementet, og des mindre samfundsmæssigt efficient er loven, da u er et direkte resultat af loven. 

Lovudarbejdelsesanalysen  

De to ligevægte i samfundsnytten kan i princippet approksimeres til et beløb, som kan måles i kroner, 

uanset at det ville virke abstrakt, og uanset at der er væsentlige usikkerhedsmomenter forbundet hermed. 

Dette kan eksempelvis ske ved at definere markederne, som loven påvirker og 

finde elasticiteterne for de pågældende produkter, modellere de to valg der består i enten diskriminerende 

eller ikke diskriminerende lovgivning og se på forskellen af solgte produkter i kroner og øre. 

Samfundsnytten kan derfor ikke opgøres til et eksakt beløb, men kan alligevel illustrere 

samfundspåvirkningen som en tendens, hvilket forfatterne vurderer er relevant at inddrage i modellen, ud 

fra samfundets ønske om at gøre lovgivningensproceduren mest muligt efficient.  

Denne approksimation opgøres som summen af alle påvirkningerne på de forskellige markeder under de 

samme forudsætninger, og kaldes som nævnt M. Den approksimerede værdi er derfor et udtryk for 

ændringerne, eller tendenserne, på de enkelte markeder, m1, m2,...mn. Vi kan derfor sige at 

m1+m2,+....,mn=M.  

Det skal dog bemærkes, at det samfundsmæssigt efficiente resultat ikke nødvendigvis nås hvis 

produktionsomkostningerne ikke er ens, dette gør sig gældende hvis f.eks. qhjemmehørende<qikke-hjemmehørende. Her 

vil u, ligesom det var tilfældet under forudsætningen diskriminerende skattelov, øge den allerede 

eksisterende market power for den hjemmehørende spiller. Dog vil denne stadig have market power, 

uanset om u=0 hvis qhjemmehørende<qikke-hjemmehørende gør sig gældende. Dette ses ved; 

 

Rhjemmehørende=qhjemmehørende-E 
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Rikkehjemmehørende=qikke-hjemmehørende+u 

 

Hvorfor at qhjemmehørende<qikke-hjemmehørende+u, uanset om u=0. 

 

Markedsligevægten og approksimationen af samfundsnytten, som blev fundet ved ovenstående 

spilteoretiske analyse, overføres nu til faktor-modellen. 

Løsning på diskriminerende skattelov 

Det antages, at den nuværende lov er diskriminerende og resulterer i de tilstande, som er beskrevet i 

Bertrand-modellen under ‘diskriminerende skattelov’. Mdiskriminerende er samfundsnytten under 

markedstilstanden ‘diskriminernede skattelov’. Lovgiver har på baggrund af at loven er diskriminerende to 

muligheder for at gøre loven ikke diskriminerende; enten kan lovgiver vælge at ændre 

sambeskatningsordningen eller at ophæve muligheden for sambeskatning. For at kunne vurdere den 

samlede markedspåvirkning, M, ved begge muligheder, vil baggrundsretten kort blive opsummeret i det 

følgende; 

På det skatteretlige område gælder legalitetsgrundsætningen, hvorfor kun ting, som fremgår af loven kan 

lade sig gøre. Dette gælder både for generel beskatning og muligheden for sambeskatning. På denne 

baggrund må det antages, at baggrundsretten medfører produktionsomkostninger på q+u, idet 

sambeskatning ikke er muligt med mindre der er hjemmel hertil. Som vi så i Bertrandmodellen , vil hverken 

S1 eller S2 have incitament til at sætte prisen til noget andet end q+u, som er virksomhedernes 

marginalomkostninger under disse forudsætninger. 

Dette udgør dog ikke en restriktion, idet der ikke diskrimineres, da alle bliver underlagt samme betingelser, 

og er derfor ikke EU-retsstridigt.  

Ændringen i samfundsnytten kaldes i muligheden for at ophæve sambeskatningsordningen Mophæv. 

Forskellen på samfundsnytten i  Mdiskriminerende og Mophæv er følgende: under den diskriminerende lov sættes 

prisen, R, til q+u-E, hvor prisen, R, under ‘ingen’ sambeskatningsmulighed sættes til q+u. q+u-E<q+u hvor 

det ses, at den diskriminerende lov, under disse forudsætninger, er marginalt mere samfundsnyttig end 

‘ingen’ lov, nemlig med -E.  

Den anden mulighed er, at der loven ændres, så loven ikke længere er diskriminerende, således at både 

indenlandske og udenlandske virksomheder har samme muligheder for, at bruge underskud i 

sambeskatningsindkomsten. Dette vil, alt andet lige, gøre, at de marginale produktionsomkostninger er q, 

da begge virksomheder slipper for den likviditetsmæssige ulempe, u. S1 og S2 vil derfor begge sætte R=q, jf. 
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Bertrand-modellen. Dette vil, alt andet lige, være samfundsgavnligt da q<q+u-E. Ændringen i samfundsnytte 

kaldes her Mændre. 

 

Baseret på ovenstående konkluderes det at Mophæv < Mændre.  

 

Omkostningerne ved at lave en ophævelseslov for sambeskatningsmuligheden er: H167. 

Omkostningerne ved at lave en ændringslov er: (H+P*x2+(1-x)*Z)*D hvor Z→∞, og D sættes til 1, da Mændre 

eller Mophæv kun er et udtryk for nytten af det specifikke led af D, der vælges. Da M er et udtryk for 

samfundsnytten (eller mangel på samme), bliver den behandlet som en gevinst eller ekstraomkostning, alt 

efter om den har negativ eller positiv værdi. Hvis M er en gavnlig virkning i forhold til den underkendte lov, 

vil denne blive fratrukket de omkostninger der er ved at vedtage loven, da samfundet ‘tjener’ den ekstra 

værdi ved ændringen. Omvendt hvis M ikke har en gavnlig effekt i forhold til den oprindelige lov, vil 

effekten blive behandlet som en ekstra omkostning, da der er et yderligere samfundsmæssigt tab, og M vil 

derfor blive tillagt omkostningerne, der er ved at vedtage loven. 

Samfundsnytteleddet tilføjes nu til begge omkostningsfunktioner  

(H+P*x2+(1-x)*Z)*D-Mændre er omkostningerne ved at ændre loven. 

x sættes til 1, hvilket medfører at Z≠→∞. Under disse forudsætninger er omkostningerne ved at ændre 

loven (H+P*x2+(1-x)*Z)*1-(Mændre)⇔H+P2+(0)*Z-(Mændre)⇔H+P2-(Mændre).  

 

H-(-Mophæv) er omkostningerne ved at ophæve sambeskatningsordningen. 

 

Det mest samfundsmæssigt efficiente er den løsning, som kræver færrest ressourcer. De to 

udgiftsfunktioner sammenlignes derfor:  

 

H+P2-Mændre ≤H-(-Mophæv) eller H+P2-(Mændre )≥H-(-Mophæv).  

 

Da H+P2>H vil det blive afgørende om -(Mændre)≥(-Mophæv), og i hvilket forhold dette gør sig gældende. Hvis -

(Mændre) er tilstrækkeligt meget større end -(-Mophæv), vil det være mest efficient at ændre bestemmelsen, og 

hvis det omvendte er tilfældet, vil det være mest efficient at ophæve sambeskatningsordningen. Det må 

derfor gøre sig gældende, når omkostningerne ved agtsomhedsniveauet tilføjes, at såfremt Px2-(Mændre)<-(-

Mophæv) vil det være mest efficient at ændre, og omvendt hvis Px2-(Mændre)>-(-Mophæv) vil det være mest 
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efficient at ophæve sambeskatningsordningen. Hvis det derimod er således at Px2-(Mændre)=-(-Mophæv), vil 

begge løsninger være lige gode ud fra en efficiensbetragtning.  

I forhold til industrianalysen i afsnit side 68 hvor det blev konstateret at Mændre var mest fordelagtig for 

samfundet, kan det konstateres, at svaret på om det er mest efficient, at ændre loven kommer an på 

forholdet mellem Px2 og Mændre. Forfatterne antager, at Px2<Mændre fordi gevinsten for samfundet ved at 

tillade sambeskatning antages at være større end udgiften til et meget højt agtsomhedsniveau f.eks. i form 

af et omfattende udvalgsarbejde.  

 

På baggrund af ovenstående må det konstateres, at inddragelsen af samfundspåvirkningen har en betydelig 

påvirkning på efficiensbetragtningen, hvorfor det vil være relevant, at inddrage en samfundsnyttevurdering 

når der udarbejdes en lov, for at opnå det kaldor-hicks efficiente resultat. 

Opsummering  

Af afsnittet herover fremgår det, at samfundsnytte har en væsentlig indflydelse på konklusionen i det 

tidligere afsnit om retssagens følger. Derudover fremgår det, at den mest samfundsnyttige tilstand kun kan 

opnås ved at lovgive, idet påvirkningen, som den likviditetsmæssige ulempe har, på samfundsnytten, ved at 

ophæve sambeskatningen antages at påvirke mere negativt end omkostningerne ved at lovgive. Det var 

forholdet mellem udgifterne til at lovgive og samfundsnytten, der var afgørende for hvorvidt det vil være 

mere efficient at lave en ‘ophævelseslov’ eller at ændre bestemmelsen så den, fortsat tillader 

sambeskatning og samtidig opfylder kriterierne for EU-konformitet.  

Yderligere omkostninger 

Der inddrages nu to typer af transaktionsomkostninger, som ikke relaterer sig direkte til udarbejdelse af 

loven, men omkostninger der påvirker samfundet.  

Omkostningen ved at overholde loven  

Den første type omkostning er omkostningen ved at overholde loven for virksomhederne. Denne afhænger 

af kompleksiteten af loven, D. Des mere kompleks loven er, des større er udgifterne ved at overholde den, 

hvilket begrundes med, at overholdelse bliver mere krævende, både i forhold til tid, og omkostninger til 

blandt andet juridisk assistance. Denne type transaktionsomkostning kaldes T. Det antages at 

omkostningerne til overholdelse af kompliceret lov udvikles eksponentielt. Da T er en funktion af D sættes 

T=(1+D)1,5-2D. Det skal erindres at D≥1. 

Da virksomheder er nødt til at tillægge ekstra omkostninger i prisen, vil T blive tillagt prisen.  
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Hvis vi kortvarigt vender tilbage til Bertrand-modellen i industrianalysen, vil T derfor blive tillagt prisen q. 

Des mere kompleks, og dermed omkostningsfuld  loven er at overholde, des mindre samfundsmæssig 

efficient vil loven derfor være, idet q+T>q. Dette ses, når prisen hæves med T, ved at indsætte dette i 

priselasticitetsfunktionerne for de enkelte markeder, m, der påvirkes. Det ses derfor at des flere markeder, 

der påvirkes, des flere virksomheder vil blive pålagt transaktionsomkostninger, og des mindre efficient vil 

loven derfor være ud fra en samfundsøkonomisk synsvinkel. Da alle er lige for loven, antages det, at alle 

markeder i Danmark, M, påvirkes lige meget i forhold til prisstigningen, dette er på trods af, at 

priselasticiteten vil afgøre hvor stor ændringen i antallet af solgte varer/services er på det enkelte marked. 

Det skal erindres, at denne påvirkning ikke kan opgøres til et specifikt tal, uden en væsentlig fejlmargin, 

hvorfor den vil fungere som indikator for påvirkningen. Dette delelement vil derfor indgå i elementet M. 

Hvis T har en sådan størrelse, at det er uprofitabelt at afholde omkostningerne ved at overholde loven, og 

hvis det samtidig ikke kan betale sig at ikke overholde loven, vil virksomheden stoppe med at operere på 

markedet. 

Omkostninger ved at håndhæve loven og overholde vejledningsforpligtelsen 

Den anden type af transaktionsomkostning består i, at skulle håndhæve loven og overholde 

vejledningsforpligtelsen. Den antages ligeledes at være en funktion af kompleksiteten i loven, D. 

Håndhævelsesomkostningen er dog en omkostning, myndighederne bærer, og den vil derfor ikke blive 

afspejlet i prisen, i modsætning til omkostningerne ved at overholde loven, T.  

Der antages at være en stor statisk omkostning ved overvågning, da overvågningsapparatet under alle 

omstændigheder skal sættes op. Omkostningerne ved at sætte overvågningsapperatet op kaldes V, mens 

omkostningerne ved selve håndhævelsen og vejledningsforpligtelsen kaldes N. Omkostningerne ved 

håndhævelse opgøres derfor til V+D*N. Uanset om der er regler eller ej, antages det at det stadig er 

nødvendigt at opsætte overvågningsapperatet, da det er nødvendigt, at overvåge at folk ikke gør noget, 

som de ikke har hjemmel til, hvilket f.eks. kunne være at opgøre en indkomst som en 

sambeskatningsindkomst, selvom der ikke var hjemmel hertil. Dette skyldes at baggrundsretten på det 

skatteretlige område, alt andet lige, vil kræve hjemmel til beskatning og opgørelse mm.  

Dette kan yderligere analyseres ved brug af principal-agent teorien, som anses for forenelig med det 

neoklassiske paragdime168. Principal-agent teorien benyttes, idet denne kan belyse hvordan man reducerer 

omkostningerne ved at håndhæve loven, i overensstemmelse med afsnittets formål om at belyse faktorer, 

som bør inddrages ud fra et ønske om at reducere, ressourceforbruget til overvågning, V. Det er derfor 

nødvendigt, kortvarigt, at se problematikken ud fra agentens, og principalens synsvinkel, for at finde frem 

                                                           
168

 An Econonomist’s Perspective on the Theory of the Firm, Oliver Hart, p. 17 9 
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til den mest efficiente lovgivningsprocedure, set ud fra et ønske om at bruge færrest mulige ressourcer på 

overvågning fra samfundets side. Principalen er beslutningstageren, som her er samfundet og agenten er 

virksomheden. 

Der er her en risiko for moral hazard, da der er asymmetrisk information, selvom der er fuld information, 

idet begge parter kender hinandens muligheder og pay-off, men ikke ved hvad den anden part faktisk gør. 

Denne teori går ud på at principalen har et ønske om, at en agent agerer efter nogle forskrifter, som 

maksimerer principalens nytte.  

Det antages, at det vil være meget omkostningsfuldt at overvåge alle skattesubjekter hele tiden, f.eks. ved 

at have en medarbejder fra SKAT på lokationen.   

 

Virksomheden antages at have nedenstående pay-off, hvilket er et udtryk for udgifter for sparede 

likviditetsmæssige omkostninger, og ved snyd - herunder, skattemæssigt, at overføre tab til Danmark, som 

ikke hører til i Danmark.  

Virksomhedens nytteværdi, Gagent, antages at bestå af følgende elementer: 

- Profitten ved at deltage i markedet minus selskabsskattebetalingen på 22% 

- a som er gevinsten ved at overtræde reglerne 

- Risikoen for at blive opdaget ganget med bøden størrelse 

- j er bødens størrelse 

Principalens nytte,Gsamfund, forventes at bestå i  

- Skattebetalingen 

- L*o er omkostningerne for samfundet ved et givent niveau af overvågning 

 

Gagent=(profit)*78%+(egentligt fradrag+overtrædelse af loven)-o*j 

Gsamfund=skattebetaling-L*o 

 

Det vil i det følgende blive analyseret hvordan transaktionsomkostningerne kan minimeres mest muligt, i 

overensstemmelse med kapitlets utilitaristiske formål. Det ses her, at virksomheden har incitament til at 

hæve sit fradrag mest muligt, ved at overtræde loven, da det alt andet lige vil stille virksomheden bedre. 

 

Af gevinst(G) funktionerne fremgår det, at virksomheden og samfundet i almindelighed har modstridende 

interesser i snæver forstand, da der er tale om et nulsumsspil. Samfundet har mulighed for at gøre to ting, 

som har indflydelse på virksomhedens adfærd. Enten kan samfundet øge niveauet af overvågning, o, 

og/eller øge bødestørrelsen, j. At øge bødens størrelse er omkostningsfrit for samfundet, og at øge 
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niveauet af overvågning er omkostningsfuldt, hvorfor det som udgangspunkt vil være det mest efficiente at 

øge bødens størrelse frem for at øge niveauet af overvågning, alt andet lige, da virksomheden er 

risikoneutral. Dette ses f.eks. ved følgende ligning; 

 

50%*(2*j)=100%*j, hvor samfundet har o*j som omkostninger, eller her henholdsvis 50% gange o eller 

100% gange o. 

 

Forskellen på de to handlinger er, at der for samfundet er forbundet dobbelt så mange ressourcer med 

højre side af lighedstegnet, som med venstre, hvorfor handling om at øge niveauet af overvågning ikke er 

den mest efficiente, idet der ikke opnås højere afskrækkelseseffekt ved den ene frem for den anden, da 

virksomheden vil betragte de to tilstande uden reelt at se forskellen.  

 

Såfremt bøden sættes i forhold til virksomhedens gevinst ved at overtræde loven, vil det netop være 

virksomhedens adfærd ift. at overtræde loven, der påvirkes, hvilket kan illustreres med følgende 

eksempler: 

 

j sættes her til at være 3*a 

 

Gagent=(profit)*78%+(egentligt fradrag+a)-o*j  

 

Det ses, at der er en direkte sammenhæng mellem incitamentet til at overtræde loven og bødens størrelse i 

første ligning, da bødens størrelse, j, nu er en funktion af gevinsten ved at snyde, a. Hvis ikke dette er 

tilfældet vil gevinsten ved at overtræde loven og bødestørrelsen være uafhængige af hinanden. 

Sidstnævnte medfører, at hvis bøden f.eks. er et givent fast beløb, vil virksomheden alligevel overtræde 

loven, såfremt den forventede gevinst overstiger den forventede bøde, hvorimod hvis bødens størrelse, er 

resultat af gevinsten ved at overtræde loven, vil det aldrig kunne betale sig at overtræde loven. 

 

Det efficiente svar, rent matematisk, vil derfor være at lade bødens størrelse være funktion af gevinsten 

ved at snyde, a, →∞ og lade sandsynligheden for at blive opdaget →0. Dette ses f.eks. da 

(10.000*a)*1/10.000=a*1. Når disse to lige effektive muligheder indsættes i ligningerne ses det at 

Gsamfund=skattebetaling-((1/10.000)*L) < Gsamfund=skattebetaling-Ø*1, hvor højre side af lighedstegnet er 

klart mindst efficient.  
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Omkostningerne til overvågning, V, er derfor bestemt som summen af omkostningerne til at overvåge hvert 

enkelt selskab, som er givet ved omkostningerne ved det givne niveau af agtsomhed, o, ganget med 

omkostningerne hertil, L, hvorfor V=o*Lhjemmehørende+o*Likke-hjemmehørende. 

 

En risikoneutral og fuldt rationel virksomhed vil dog være risikoimmune fra når bøden overstiger 

egenkapitalen, da ejerne ikke hænger på regningen, da disse har begrænset hæftelse. Risikoimmuniteten er 

begrundet med, at virksomheden alligevel ikke vil kunne betale det der overstiger egenkapitalen, hvorfor 

virksomheden ikke vil anse den del af straffen, der ikke effektivt kan eksekveres, som relevant, hvorfor 

denne ikke har effekt og derfor ikke vægtes. Der er flere mulige foranstaltninger, for alligevel at sikre at 

virksomheden ikke har incitament til at overtræde loven, hvor der i afhandlingen tages udgangspunkt i to. 

Den første mulige løsning er hæftelsesgennembrud, dvs. at beslutningstageren kan hæfte ubegrænset for 

bøden. Den anden mulighed er, at øge agtsomhedsniveauet ved f.eks. at foretage flere kontrolbesøg.  

 

Ved muligheden for hæftelsesgennembrud er der ingen sikkerhed for, at der sker en internalisering, 

såfremt andre også hæfter for beslutningstagerens valg. Det kan eksempelvis være hvis kun nogle 

aktionærer, eller andre tredjemænd, støtter op om den svigagtige adfærd, men at beslutningstageren 

alligevel foretager denne, hvor tredjemand kommer til at hæfte delvist. For at denne internalisering kan 

ske, vil det være nødvendigt at pålægge det fulde ansvar hos beslutningstageren f.eks. igennem en retssag, 

hvilket medfører yderligere transaktionsomkostninger. Hæftelsesgennembruddets maksimale 

afskrækningseffekt vil ligeledes være bestemt af, hvornår den enkelte beslutningstager bliver risikoimmun. 

Det vil derfor ikke være have nogen effekt, ud fra en efficiensbetragtning, at give en bøde, som er større 

end hvad beslutningstræfferen kan betale, da dette alligevel ikke vil have effekt. 

 

Den anden mulighed er, som nævnt, at øge niveauet af overvågning, hvorfor virksomheden vil regne det for 

mindre profitabelt at udøve svigagtig adfærd, dette vil dog øge omkostningerne til overvågning, V, for 

samfundet. 

 

Under forudsætning af at beslutningstræfferen og virksomheden bliver idømt bøden, som står i forhold til 

a, men ikke overstiger hvad denne kan betale, vil dette være en efficient løsning, indtil gevinsten når et 

niveau der er så meget større end den potentielle bøde, at virksomheden alligevel vil beslutte at bryde 

loven. Da der principielt ikke er nogen øvre grænse for, hvor meget en virksomhed kan overtræde loven, vil 

en kombination af de to muligheder være nødvendig, for at afholde virksomheden fra at overtræde loven.  
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Det kan derfor konkluderes, at bødens størrelse er essentiel for, at regulere virksomhedens adfærd, men at 

bøden ikke kan stå alene, da agenten kan komme i situationer hvor denne er risikoimmun, hvorfor det 

stadig er nødvendigt at have et niveau af overvågning i form af et overvågningsapperat, V, og nogen til at 

håndhæve reglerne, N. Den specifikke størrelse af N og V kommer derfor an på lovens udformning og 

gevinsten ved at overtræde loven.  

Faktor-modellen udbygges yderligere  

Faktor-modellen der blev introduceret i starten af det økonomiske afsnit, hvortil der siden er tilføjet 

elementer, vil i dette afsnit blive udbygget yderligere med de yderligere omkostningstyper, henholdsvis 

omkostningen ved at overholde loven og omkostningen ved at håndhæve loven. 

Det blev anvist, at principal-agent teorien kan kaste lys over hvordan omkostningerne til overvågning, V og 

omkostningerne til håndhævelse, N, kan reduceres, men ikke elimineres.  

 

Omkostningerne for samfundet ved at lave bestemmelsen ikke diskriminerende er derfor: 

V+D*N+(H+P*x2+(1-x)*Z)*Dændre-Mændre  

 

Omkostningerne ved at lave en ophævelseslov bliver derfor: 

V+Dophæv*N+H*Dophæv+Mophæv. D sættes her til 1, da en ophævelseslov kan laves simpelt, hvilket giver:  

V+1*N+H*1+Mophæv 

 

Da det, logisk set, oftest vil være mere kompliceret at have en lov, som skal fortolkes og overholdes, end 

ikke at have en lov, må Dændre>Dophæv. Der vil derfor, være større omkostninger forbundet med at ændre i en 

lov, der er mere kompliceret, end der er ved at lave en ophævelseslov. Denne sammenhæng trækker 

konklusionen i retning af, at det er mest efficient at ophæve sambeskatningsordningen.  

 

Effekten af dette kan også ses i de transaktionsomkostninger, der for virksomhederne er forbundet med at 

overholde loven, T. T=(1+D)1,5-2D hvorfor det ses, at des mere kompleks loven er, des mindre efficient er 

den, alt andet lige. Dette taler også for, at det er mest efficient at ophæve sambeskatningsordningen, jf. 

ræsonnementet i Bertrand-modellen.  

 

Transaktionsomkostningerne ved at overholde loven, T, vil i modsætning til den likviditetsmæssige ulempe, 

u, ikke resultere i market power for nogen af spillerne, da disse omkostninger antages at være symmetrisk, 
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ie. alle antages at have de samme besværligheder ved at følge loven, men det vil dog fortsæt sænke 

samfundsnytten, da T vil blive tillagt priserne.  

 

Dog blev det illustreret i afsnittet om Bertrand-modellen på side 52, at den likviditetsmæssige ulempe, u, 

som blev tillagt produktionsomkostningerne, q, trak konklusionen i retning af, at det var efficient at lovgive. 

Vi må derfor se på forholdet mellem u og T, som er en funktion af D. Da markedsprisen, R, ifølge Bertrand-

modellen, er styret af de højeste marginalomkostninger vil markedsprisen i de to scenarier være: 

 

Rændre=q+uændre+Tændre, hvor T=(1+D)1,5-2D ↔ q+(1+D)1,5-2D+uændre 

 

Rophæv=q+uophæv+Tophæv, hvor T=(1+1)1,5-2*1 ↔ q+u+0,828427 

 

Da uændre<uophæv, og Tændre>Tophæv, er det forholdet mellem mellem u og T, som er afgørende, for om det er 

efficient at lovgive, alt andet lige.  

  

Hvis q+(1+D)1,5-2D+uændre<q+uophæv +0,828427, vil det være mest efficient at ændre 

sambeskatningsordningen, alt andet lige. Hvis det omvendte gør sig gældende, nemlig at q+(1+D)1,5-

2D+uændre>q+uophæv +0,828427, vil det være mest efficient at ophæve sambeskatningsordningen. Hvis 

q+u+0,828427=q+(1+D)1,5-2D+uændre vil begge løsninger være lige efficiente. 

  

Det antages at q+(1+D)1,5-2D+uændre<q+u+0,828427, hvorfor det vil være efficient at ændre, fordi det 

antages at den likviditetsmæssige ulempe, u, er større en transaktionsomkostningerne ved at overholde 

loven. 

  

I første del af dette afsnit blev det fastslået, at forholdet mellem V+Dændre*N og V+Dophæv*N, blev afgjort af 

kompleksiteten, D, hvilket talte for at muligheden for at ophæve sambeskatningeordningen var mest 

efficient. Når dette holdes sammen med ændringen i markedet, M, ser vi at: 

  

V+D*N+(H+P*x2+(1-x)*Z)*Dændre-Mændre 

Og 

V+1*N+H*1+Mophæv 
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Det bliver således afgørende om Mændre+D*N <Mophæv+1*N eller omvendt. Hvis Mændre+D*N <Mophæv+1*N er 

tilfældet, vil det samlet set være efficient at lave ændring i sambeskatningsordningen, alt andet lige. Hvis 

det omvendte gør sig gældende, at Mændre+D*N >Mophæv+1*N, vil det være efficient at ophæve 

sambeskatningsordningen, og hvis de to muligheder resulterer i præcist samme omkostninger vil de begge 

tilstande være lige efficiente. 

Dette gør sig principielt gældende for hvert enkelt lovelement, D,; medmindre den marginale nytteværdi 

for samfundet overstiger, eller udligner, de marginale transaktionsomkostninger ved håndhævelse og 

overholdelse af loven, derved vil det ikke være efficient at tilføje det ekstra element til loven.  

Opsummering  

Transaktionsomkostningerne ved at overholde loven blev inddraget ved brug af Bertrand-modellen i 

afsnittet herom, hvor det blev illustreret, at en simpel lov, alt andet lige, var at foretrække frem for en 

kompliceret lov, da der er flere transaktionsomkostninger forbundet med sidstnævnte. Det blev ligeledes 

konkluderet, at hvis den marginale nytteværdi ved at tilføje et ekstra element til loven, ikke overstiger, eller 

udligner, de marginale transaktionsomkostninger som er forbundet med håndhævelse og overholdelse af 

loven, vil det ikke være efficient at tilføje det sidstnævnte element. Ved brug af principal-agent teorien blev 

det illustreret hvordan samfundet kan reducere omkostningerne til overvågning af skattesubjekter og 

hvilke begrænsninger bøder, som afskrækkelsesmetode, kan have. 

EU-rettens dynamiske udvikling 

Det skatteretlige område er, som nævnt, hovedsageligt negativt integreret. EU-retten har udviklet sig siden 

afsigelsen af Costa ENEL dommen169. Dette er sket i forskellige tempi og over tid170. I og med der stadig 

verserer sager på det skatteretlige område171, er der ikke grund til at antage at udviklingen ikke fortsætter, 

uanset om det bliver i samme tempo eller ej. Da EU-retten bliver fortolket dynamisk, og da EUD ikke er 

bundet af sine tidligere afgørelser, kan bestemmelser, som generelt anses for at være konform med EU-

retten, senere vise sig ikke at være det, fordi EUD på et senere tidspunkt vægter andre hensyn tungere eller 

ændrer retspraksis. Dette kan resultere i, at en lov anses forenelig med EU-retten på dens nuværende 

udviklingstrin, men uforenelig med EU-retten på et senere udviklingstrin eller ved ændret retspraksis. Da 

det ikke kan forudses, at en lov kan blive i strid med EU-retten, vil en sådan kategorisk ændring betyde, at 

det er nødvendigt at ændre loven på et senere tidspunkt, hvilket der, som tidligere konkluderet, er 

transaktionsomkostninger forbundet med. 

                                                           
169

 Sag 6/64, Costa ENEL 
170

 EU-Retten, s. 786-788 
171

 se eksempelvis C-650/16, Bevola og C-28/17, NN 
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Det er derfor relevant også at have EUD’s dynamiske udvikling og den negative EU-retlige integration på det 

skatteretlige område med i de samfundsøkonomiske betragtninger af en efficient lovgivningsprocedure. 

Disse faktorer vil derfor blive inddraget i modellen.  

 

Formålet med dette afsnit er, at undersøge i hvilken grad lovgiver skal være sikker på, at EUD ikke ændrer 

retspraksis for, at det er mest samfundsefficient at lovgive172.  

Dette bliver, i modellen, behandlet således, at der er to mulige fremtidige udfald. Det ene mulige udfald er, 

at EUD ændrer praksis, således at en lov, der under nuværende retspraksis bliver anset for forenelig med 

EU-retten, ikke er det i fremtiden. Det andet mulige udfald er, at der ikke sker en sådan ændring i 

retspraksis, og at loven derfor fortsat er forenelig med EU-retten. Disse mulige udfaldsrum kaldes for 

henholdsvis B, for at ændringen sker, og C, for at ændringen ikke sker. Der tilføjes derfor et efterfølgende 

tidspunkt i modellen, hvor EUD vil afgøre, om EU-retstilstanden skal ændres. 

Da det ikke er muligt, at forudsige fremtiden med 100 % sikkerhed, vil omkostningerne ved at ændre loven, 

og ved at ophæve sambeskatningen blive vægtet mod hinanden.  

 

Vi ved at B+C=1, idet summen af sandsynlighederne tilsammen giver 100 %, da der enten sker en ændring, 

eller ikke sker en ændring.  

Vi ved ydermere fra før, at omkostningerne ved at lave en ny lov, eller en ændringslov, er 

V+D*N+((H+P*x2)+(1-x)*Z))*Dk+Mændrek og omkostningerne ved ophævelse af en lov er V+N+H*Dk+Mophævk. 

Mophævk og Mændrek udtrykker samfundsnytten ved valget. Hvis det antages, at den nye lov er lige så 

samfundsnyttig som den forrige, der i fremtiden erkendes EU-retsstridig vil Mændrek derfor være 0. Dette er 

begrundet med at en lovændring, som resulterer i at retstilstanden går fra at priserne, og som bruges i 

Bertrand-modellen, går fra f.eks. R=q+u+T til R=q+u+T, ikke tilfører nogen ekstra værdi.  

De forskellige samfundsnytter, som er resultat af den valgte retstilstand, antages ikke at ændre sig. 

 

Lovgiver ved derfor ex ante, at omkostningerne ved efterfølgende at lave en lov med samme grad 

samfundsnytte, såfremt den senere bliver EU-retsstridig er: V1+Dk1*N+((H+P*x2)+(1-

x)*Z))*Dk1+Mændrek+V2+Dk2*N+((H+P*x2)+(1-x)*Z))*Dk2. Dog er der også muligheden for at ophæve 

sambeskatningen senere, i stedet for at lovgive endnu engang, hvilket giver omkostningerne 

V1+Dk1*N+((H+P*x2)+(1-x)*Z))*Dk1+Mændrek+V1+N+H*Dk+Mophævk.  
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De ekstraomkostninger, som den likviditetsmæssige ulempe resulterer i, kan blive meget store173 for den 

enkelte virksomhed. Disse omkostninger antages at være større end omkostningerne ved at overholde 

loven, selvom de oftest ikke er ubetydelige.  

På baggrund af dette skal det bemærkes, at samfundsnytteværdien af Mophævk antages at være negativ, 

hvilket begrundes med, at såfremt lovgiver ændrer sambeskatningsordningen fra ‘diskriminerende’ til 

‘ophævet’ i første lovfase, ved vi, at ligevægten var R=Tophæv+u, da begge firmaer vil få omkostningerne 

q+u+Tophæv, i alle m. Hvis lovgiver vælger muligheden ved at ændre og derved udforme en ikke 

diskriminerende sambeskatningsordning, vil samfundsnytten stige med R=u-(Tdiskriminerende-Tikke diskriminerende), 

hvilket begrundes med, at den likviditetsmæssige ulempe forsvinder, men det bliver mere 

ressourcekrævende at overholde loven. 

 

Ovenstående betragtning om mulig ændring af EU-retten i forhold til dens nuværende udviklingstrin 

antages ikke at være gældende for ophævelse af sambeskatningsordningen, da dette vil kræve positiv 

integration på det skatteretlige område, for at denne kan være EU-retsstidig. Det resulterer i, at C=1 for 

‘ophæv’ retsstillingen.  

 

Da V1+Dk1*N+((H+P*x2)+(1-x)*Z))*Dk1+Mændrek+H*Dk+Mophævk>V2+Dk2*N+H*Dk2+Mophævk gør sig gældende, vil 

det ikke være rationelt først at lave en lov og dernæst ophæve den. Dette skyldes, at resultatet ved at lave 

en lov, som bliver underkendt senere, og efterfølgende derfor at ophæve den, i sidste ende resulterer i 

samme samfundsnytte, som hvis man blot havde valgt at ophæve loven til at starte med. Dog tillægges der 

flere omkostninger idet den mellemliggende lov også skal produceres. Da der opereres med fuld 

rationalitet og et ønske om nyttemaksimering, vil denne beslutningskæde ikke blive behandlet yderligere, 

da det ikke er et rationelt valg set ud fra et ex ante synspunkt. 

Det følger ligeledes, at lovgiver principielt kan beslutte, at lave en ‘ophævelseslov’ og senere beslutte sig for 

at indføre en lov, dette antages dog ikke at fjerne eller reducere risikoen for, at den senere lov bliver EU-

stridig, da EUD, som nævnt, fortolker dynamisk. Dette vil derfor kun, på denne baggrund, være en mere 

omkostningsfuld måde at nå til samme udgangspunkt, som hvis lovgiver havde valgt at ændre loven til at 

starte med. Denne beslutningskæde vil derfor heller ikke blive forfulgt yderligere.   

 

På baggrund af ovenstående elimineres de åbenlyst ikke efficiente valgkombinationer. Det antages derfor, 

at der er to valg; lovgiver kan enten vælge at lave en ændringslov, og senere risikere at skulle ændre den 
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med en ny lov, som har samme samfundsnytte, eller lovgiver kan lave en ophævelseslov for 

sambeskatningsområdet med en lavere samfundsnytte, som ikke senere risikerer at skulle ændres. D1 

sættes til 2 i ændringen af sambeskatningsordningen og D sættes til 1 i ophævelse af 

sambeskatningsordningen, da det antages at ændringsloven er mere kompliceret at overholde end ingen 

lovgivning. D2 sættes ligeledes til 2, for ændringsloven, da der er en risiko for, at de oprindelige 

delelementer kan blive EU-retsstridige, hvorfor D2=D1.  

 

B og C er, som nævnt, ukendte, men giver tilsammen 1. Omkostningerne for at have tilstanden ‘ophævelse 

af sambeskatningen’ må derfor vægtes mod omkostningerne for tilstanden ‘ændre til ikke 

diskriminerende’. Dette gøres ved at gange omkostningerne ved ‘ændre til ikke diskriminerende’ med B og 

sætte dette lig med ‘ingen sambeskatning’. x sættes til 1174. 

  

De forventede omkostninger ved at ændre loven er derfor: V+2*N+((H+P*12)+(1-

1)*Z))*2+Mændrek+B*(V+2*N+(H+P*12)+(1-1)*Z))*2+C*0. 

 

De forventede omkostninger ved at lave en ophævelseslov: 

V+D*N+D*H+Mophæv
175=V+1*N+H+Mophæv. 

 

Disse sættes lig hinanden, hvorefter B isoleres: 

V+2*N+((H+P*12)+(1-1)*Z))*2+Mændrek+B*(V+2*N+((H+P*12)+(1-1)*Z))*2+C*0=V+1*N+H+Mophæv↔ 

V+2*N+H*2+P*2+Mændrek+B*(V+2*N+H*2+P*2)=V+N+H+Mophæv.  ↔ 

B*(V+2*N+H*2+P*2)=V+N+H+Mophæv-(V+2*N+H*2+P*2+Mændrek) ↔ 

B*(V+2*N+H*2+P*2)=V+N+H+Mophæv-(V+2*N+H*2+P*2+Mændrek) ↔ 

B*1=(V+N+H+Mophæv-(V+2*N+H*2+P*2+Mændrek))/ (V+2*N+H*2+P*2) ↔ 

B=(-N-H+Mophæv-2P-Mændre)/(V+2N+2H+2P). 

 

Hvis de forventede omkostninger ved at ophæve sambeskatningen, er lig de forventede omkostninger ved 

at ændre sambeskatningsordningen, vægtet med B, vil det være lige efficient, uanset om der vælges at 

ændre eller ophæve fra start. Hvis risikoen for EU-retten ændres er større end den vægtede B-værdi, vil det 

være efficient at ophæve, og gøre området for sambeskatning ureguleret, idet V+2*N+((H+P*12)+(1-

1)*Z))*1+Mændrek+B*((H+P*12)+(1-1)*Z))*1+C*0>V+N+H+Mophæv, fordi sandsynligheden for EUD ændrer 
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80 

retspraksis, altså B-leddet, gør at højre side af ligningen bliver et større beløb. I det tilfælde hvor det ikke er 

efficient at lave en ændringslov, før B-leddet tages i betragtning, altså når  (H+P*12)+(1-

1)*Z))*1+Mændrek>V+N+H+Mophæv , vil B være negativ, hvorfor det naturligvis ikke vil være efficient at lave en 

ændringslov, ie. det bliver ikke kaldor hicks efficient, når den ikke efficiente løsning gøres mindre efficient. 

Hvis de ekstra omkostninger som er resultat af risikoen for at EUD ændrer retspraksis er mindre end den 

vægtede B-værdi, vil det være efficient at lave en ændringslov, fordi B-leddet ud fra en risikoneutral 

synsvinkel ikke forøger omkostningerne tilstrækkeligt, til at gøre det inefficient at lave en ændringslov. 

 

Vi kan, på baggrund af dette, konkludere, at det har en væsentlig betydning, om der er risiko for, at EUD 

vælger at ændre retspraksis, således at en nuværende forenelig lov kan blive uforenelig med EU-retten i 

fremtiden. Risikoen for at EUD ændrer retspraksis, vil derfor være relevant at have med i overvejelserne 

ved efficiensbetragtningen.  

Opsummering  

I afsnittet om EU-rettens dynamiske udvikling blev det vist, at risikoen for at EUD ændrer retspraksis i 

fremtiden, var et væsentligt element at inddrage i de samfundsøkonomiske betragtninger til at lave en 

efficient lovgivningsprocedure. Dette skyldes at en ændring i EUD-retspraksis vil resultere i en stigning, i de 

omkostninger der forventes at være ved lovregulering af et givent område, idet EUD-praksisændringen kan 

resultere i, at loven skal ændres. 

Konklusion på økonomisk analyse  

Ud fra det økonomiske afsnit kan det konkluderes, at det er forholdet mellem omkostningerne ved at tabe 

en retssag og omkostningerne ved at undgå en sådan, der danner baggrund for niveauet af agtsomhed, 

herunder i hvor høj grad samfundet skal forsøge at undgå en retssag. Derudover kan det konkluderes, at 

det ikke kan betale sig at være agtsom i forhold til at undgå en retssag, hvis ikke der er risiko for at en 

retssag opstår. Det konkluderes med det cirkulære argument, at det kan betale sig at være agtsom og 

herved undgå retssager hvis der er risiko for at en retssag opstår.  

Det blev undersøgt hvorvidt den likviditetsmæssige ulempe for ikke-hjemmehørende faste driftssteder, der 

er resultat af selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt., kan påvirke samfundet indirekte igennem 

virksomhederne. Det blev fastlagt at virksomhederne agerer anderledes på grund af den likviditetsmæssige 

ulempe, og det konkluderes derfor at samfundet bliver påvirket og dette derfor er en relevant faktor i 

vurderingen.  Det konkluderes, at virksomhedens omkostninger til at overholde loven er en relevant faktor 
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for lovgiver i de samfundsøkonomiske betragtninger til en efficient lovgivningsprocedure. Dette skyldes at 

virksomhedens priser bliver påvirket af mer-omkostninger der bliver pålagt virksomheden.  

Derudover konkluders det at samfundet bliver påvirket af de direkte omkostninger til at håndhæve loven 

overfor virksomhederne, f.eks. i form af omkostningerne til overvågning, da loven ellers ikke vil have effekt. 

Til sidst blev det konkluderet at EU-rettens dynamiske udvikling er en omkostningsfaktor som lovgiver bør 

inddrage i sine betragtninger, da det potentielt kan gøre at en nuværende EU-konform lov senere bliver EU-

retsstridig og dermed skal ændres eller ophæves. 
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Integrerede afsnit 

Denne del af afhandlingen er en sammenkobling af det juridiske og det økonomiske afsnit, i et forsøg på at 

finde den lovudarbejdelsesprocedure der holder sig indenfor rammerne af loven, herunder er EU-konform 

og er økonomisk set er mest efficient. Dette gøres med udgangspunkt i de juridiske overvejelser der danner 

rammer for det skatteretlige område. Derefter analyseres tre scenarier, hvortil de juridiske rammer samt de 

samfundsøkonomiske betragtninger det økonomiske afsnit resulterede i danner baggrunden, for til sidst at 

ende ud med det mest efficiente scenarie af de tre. Det mest efficiente scenarie vil blive brugt til at 

formidle en retspolitisk anbefaling. 

Analyse 

Juridiske overvejelser (generelt) 

For at en lov på skatteområdet kan siges at være i overensstemmelse med EU-retten skal den enten være 

ikke diskriminerende, og dermed ikke udgøre en restriktion, eller være diskriminerende og dermed udgøre 

en restriktion, som kan retfærdiggøres og siges at være proportionel. Der er på det det skatteretlige 

område, som nævnt, større råderum for staten, end på andre relaterede områder, såsom f.eks. 

afgiftsområdet, da medlemsstaterne fortsat er suveræner på skatteretsområdet, jf. afsnittet 'Restriktion' på 

s. 24 ff. 

Det er dog ikke tilstrækkeligt, at loven ikke indeholder en restriktion, da loven også skal være i 

overensstemmelse med andre EU-retlige aspekter for at være EU-konform, såsom forbuddet mod 

statsstøtte, jf. TEUF artikel 107. TEUF artikel 107 foreskriver at; “1. Bortset fra de i traktaterne hjemlede 

undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og 

som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller 

visse produktioner, uforenelig med det indre marked, i det omfang den påvirker samhandelen mellem 

medlemsstaterne.” hvortil der findes en række undtagelser, som har karakter af almennyttige gøremål, 

såsom social støtte til enkelte borgere eller generel støtte til visse erhvervsgrene eller regioner, når det ikke 

strider mod EU’s fællesskabsinteresse. Det må på baggrund af ovenstående derfor konkluderes, at enkelte 

virksomheder, eller grupper af virksomheder, ikke må favoriseres ved begunstigelser, som kan have 

konkurrenceforvridende virkning.   
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Dertil kommer at EU har et mål om at danne et indre marked176, jf. TEU artikel 26. Danmark er i den 

forbindelse underlagt en loyalitetsforpligtelse, der sikrer at Danmark ikke agerer direkte imod dette mål 

ved på anden vis at danne kunstige barriere på et givent område, medmindre dette er undtaget fra 

traktaterne.  

 

Charteret om menneskerettigheder er ligeledes relevant, da dette altid skal overholdes i en EU-retlig 

sammenhæng, jf.  Åkerberg Frandsson-sagen177. Enhver skal have ret til, blandt andet, at forsvare sig for en 

upartisk dommer, jf. Charteret, artiklerne 47-49. 

 

Med ovenstående i mente analyseres der i det følgende tre scenarier der sikrer samfundet overholder 

kravet til EU-konformitet. Dette er begrundet med, at der i princippet er et utal af muligheder for at sikre 

EU-konformitet, og at en udtømmende liste og analyse af alle mulige scenarier ikke er muligt under 

fremdriftsreformen, pga. tid og omfanget.  

Hver af de tre scenarier vil først blive analyseret ud fra ovenstående juridiske kriterier, hvorefter deres 

efficiens undersøges. De tre mulige scenarier, der tages udgangspunkt i er Scenarie 1, at lovreglerne om 

sambeskatning ophæves for alle skattesubjekter, uanset om de er fikseret. Scenarie 2 påviser effekten af at 

fikseringen ligeledes sker for hjemmehørende selskaber, og at selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt. 

derfor opretholdes. Scenarie 3 er at selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt. ophæves, og at der i stedet 

laves en generel anti-misbrugsregel. 

 

Værdierne, som indgår i den økonomiske del af analysen, er rangeret ud fra en Von Neumann-Morgenstern 

Utility Function178. Kompleksiteten af hver foreslået løsning rangeres derfor således, at kompleksiteten, D, i 

Scenarie 1=Scenarie2≻Scenarie 3. Dette begrundes med, at ophævelsesloven vil være mest simple at 

gennemføre, da det reelt ikke kræver det store at vende tilbage til baggrundsretten, men at det samtidigt 

er nødvendigt at udvide selskabsskattelovens virkeområde i § 1, således at også hjemmehørende selskabers 

hjemmehørende faste driftssteder fikseres. Scenarie 2 vurderes at være lige så kompleks, som Scenarie 1, 

da Scenarie 2 vil medføre, at der skal ske en række ændringer i selskabsskatteloven, herunder blandt andet 

selskabsskattelovens virkeområde i § 1, og en udvidelse af transfer pricing reglernes anvendelsesområde 

mv., såfremt der skal foretages fiksering af hjemmehørende selskabers hjemmehørende faste driftssteder. 

Scenarie 3 vurderes at være mindre kompleks, da et restriktivt element elimineres og da 
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selskabsskattelovens virkeområde i § 1, ikke skal ændres som følge, hvorfor transferpricing reglerne i 

ligningslovens § 2 ikke får udviddet anvendelsesområdet. 

De tre scenarier 

Scenarie 1 

Dette scenarie tager udgangspunkt i, at reglerne om sambeskatning ophæves, og at der ligeledes sker 

fiksering for hjemmehørende selskaber.  

Da en regel på det skatteretlige område kun anses for en restriktion, såfremt den er diskriminerende179, 

vurderer forfatterne ikke at EUD vil anse denne løsning for en restriktion, selvom den nok er ufordelagtig 

for selskaberne. Dette begrundes med, at såfremt reglerne om sambeskatning ophæves, kan ingen, 

hverken hjemmehørende, eller ikke-hjemmehørende, blive sambeskattet. Dette skyldes at der på det 

skatteretlige område gælder en legalitets grundsætning, hvorfor kun det, som står i loven kan gøres 

gældende, jf. Grundlovens § 43, hertil eksempelvis også statsskattelovens § 2 og selskabsskattelovens §§ 1 

og 2. Det skal ligeledes erindres at ‘tilfældige ulemper’ som opstår pga. uheldigt samspil mellem 

medlemsstaternes skattesystemer, heller ikke er restriktioner, jf. Deutche Shell Dommen180. Det kan derfor 

ikke kategoriseres som en restriktion blot fordi to landes nationale regler gør en given transaktion mindre 

fordelagtig, end hvis den havde været rettet mod tredjeland. 

At forbyde eller ophæve muligheden for sambeskatning kan derfor ikke fortolkes at være i strid med EU-

rettens restriktionsforbud på det skatteretlige område, jf. TEUF artikel 54, jf. TEUF artikel 49. 

Da alle selskaber, både formelt og materielt, rammes lige inden for rammerne af det danske skattesystem, 

alt andet lige, kan forbuddet mod sambeskatning heller ikke fortolkes at være i strid med TEUF artikel 107 

om statsstøtte.  

Da en ophævelse af sambeskatningsordningen vil gøre det mere besværligt at udnytte underskud, og 

dermed medføre en likviditetsmæssig ulempe, vil dette, alt andet lige, gøre det mindre fordelagtigt at 

etablere sig i Danmark. Omvendt hører beskatningskompetencen under medlemsstaterne, jf. TEUF artikel 3 

og 4 modsætningsvist. Selvom det bliver mere besværligt at operere på markedet, kan dette sandsynligvis 

ikke siges at være tilstrækkeligt kvalificeret til at udgøre illoyal adfærd over for visionen om at skabe og 

opretholde et frit indre marked. 
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På baggrund af ovenstående synspunkter bliver konklusionen på analysen af om ophævelsen af 

sambeskatningsordningen ikke kan anses for EU-retsstridig.  

 

De økonomiske konsekvenser ved ovennævnte retstilstand analyseres herunder. Da det skatteretlige 

område er negativt integreret, og ophævelse af sambeskatningsordningen ikke kan anses for at være i strid 

med EU-retten, er den potentielle bøde/erstatning/udgift til senere retssager, Z, som følge af dette 0. Da 

det optimale niveau af x, som det fremgår i afsnittet 'De forventede omkostninger bliver derfor) på s. 57 f, 

afhænger af forholdet mellem størrelserne på udgifterne ved forebyggelse, Px2, og udgifterne ved senere at 

få underkendt loven, Z. Da Z er 0 og er det optimale niveau af agtsomhed ligeledes 0, idet x=(Z/P)/2, hvor 

Z=0, hvorfor udgifterne til forebyggelse ligeledes er 0, da P02=0.  

Da skatteområdet fortsat er negativt integreret, med nogle få undtagelser, og da EU ikke har ‘kompetenz-

kompetenz’181 beføjelser, kan dette ikke ændres, medmindre der vedtages retsakter, såsom forordninger, 

eller der sker en traktatændring. På denne baggrund antages det, at der ikke er en nævneværdig risiko for 

at EUD senere ændrer retspraksis. Risikoen for at dette sker sættes derfor til 0.  

Da legalitetsgrundsætningen fortsat gælder på det skatteretlige område, vil denne ophævelseslov ikke 

resultere i, at selskaberne selv vælger om de vil sambeskattes eller ej, da det er medlemsstaterne som 

principielt bestemmer hvem og hvordan de vil beskatte. Selskaberne vil derfor ikke kunne blive 

sambeskattet.  

 

Da kompleksiteten af loven, og dermed retstilstanden, i denne løsning sammen med Scenarie 2, er højest, 

vil udgifterne for samfundet til håndhævelse, med henblik på fortolkning og tidsforbrug, N, være højere end 

i Scenarie 3. Dette begrundes med, at det må anses for forholdsvist simpelt at håndhæve ingen 

sambeskatning, men at det må være forholdsvist komplekst og omfangsrigt at udvide lovens virkeområde i 

selskabsskattelovens § 1, således at også hjemmehørende selskaber anses for at have faste driftssteder i 

landet og dermed er underlagt blandt andet transfer pricing reglerne. Alt andet lige vil loven også være dyr 

at producere, da udgifter til formalia, H, vil være høje i denne løsning, da D har samme størrelse som i 

Scenarie 2, men er større end i Scenarie 3.  

Da udgifterne for virksomhederne til at overholde loven, T, opgøres som en funktion af D182, vil denne også 

være høj i dette scenarie. Dette scenarie vil samtidig resultere i at den likviditetsmæssige ulempe for 

selskaberne bliver størst, da ingen kan udnytte underskud ved en sambeskatningsordning i dansk skatteret. 

Da den likviditetsmæssige ulempe antages potentielt at være større end transaktionsomkostningerne ved 
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at overholde loven, T, vil den likviditetsmæssige ulempe påvirke virksomhedernes priser mest, vil priserne 

for tjenesteydelser og varer, alt andet lige, være højere, hvorfor markedsprisen, R vil være høj i dette 

scenarie. Dette vil i forhold til påvirkningen af det enkelte marked, i forhold til de respektive 

priselasticiteter, reducere samfundsnytten.  

Principal-agent teorien 

Til belysning af bødens størrelse og niveauet af overvågning inddrages principal-agent teorien. Da den 

likviditetsmæssige ulempe er størst i dette scenarie vil incitamentet for virksomhederne til at overtræde 

loven, alt andet lige, være større end i Scenarie 2 og 3, da gevinsten ved at overtræde loven, ved at 

overføre underskud, følger størrelsen på den likviditetsmæssige ulempe, u. Dette incitament forøges 

yderligere, da det også giver virksomheden en konkurrencefordel, såfremt de kan ignorere u, da 

R=q+u>R=q, hvorfor de under Bertrand priskonkurrence potentielt kunne overtage hele markedet. 

 

Af Charterets artikel 49, stk. 1, 1. pkt. fremgår det at “Ingen kan kendes skyldig i et strafbart forhold på 

grund af en handling eller undladelse, som ikke udgjorde en forbrydelse efter national ret eller international 

ret på det tidspunkt, da den blev begået”. Det vil derfor også være nødvendigt at lave en tilføjelse til 

straffeloven, som er udformet på en sådan måde, at der specifikt gives en bøde, som står i forhold til 

gevinsten ved at overtræde loven på dette område, og er større end denne gevinst. Dette gør, at der skal 

laves endnu en lov, som lovgiver er nødt til at sikre sig er EU-konform.  

Af Charterets artikel 49 fremgår det, at straffen skal stå på mål med forbrydelsen, hvorfor bødestørrelsen 

ikke →∞. Af Åkerberg Frandsson sagen183 fremgår det at en straf skal være effektiv og må have en 

afskrækkende effekt, hvorfor bøden må være større end gevinsten. Det skal også fremgå specifikt af loven, 

såfremt der skal ske hæftelsesgennembrud for at sikre internaliseringen hos agenten. Da 

minimumskapitalen i f.eks. et ApS i Danmark er 50.000184, og da man principielt ikke behøver at have nogle 

yderligere nævneværdige midler, som “beslutningstager” i den neoklassiske skoles forstand, er 

risikoimmunitet en faktor, som i væsentligt omfang kan reducere bødens afskrækningskræft. Da gevinsten 

ved at overtræde loven samtidig vil være højest i dette scenarie, vil det også være nødvendigt at bruge en 

væsentlig mængde ressourcer på at overvåge. Da bødens afskrækningseffekt potentielt både er begrænset 

af Charteret og risikoimmuniteten, sættes dennes effektive afksrækningsværdi lavt, til f.eks. 50.000 kr. 

Niveauet af overvågning vil derfor blive afgjort af disse faktorer, da det ikke vil kunne betale sig at 

overtræde lovene når: 
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 C-617/10, Åkerberg Frandsson, præmis 26 
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 Selskabslovens § 4, stk. 2. 
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u=j*o 

 

Hvis j sættes til 50.000 og u er høj, vil o også være høj, hvilket betyder at der er store omkostninger til 

overvågning, da disse er givet ved omkostningerne pr. niveau af overvågning, o, ganget med niveauet af 

overvågning.  

Såfremt incitamentet til at overtræde loven er større end afskrækningseffekten, vil virksomheden alligevel 

forsøge, hvilket vil medføre transaktionsomkostninger ved retssager mv. Da det ikke nødvendigvis er 

virksomheden selv, som skal betale udgiften ved en retssag, kan disse transaktionsomkostninger ikke 

generelt antages at have en præventiv effekt. Dette er begrundet med, at virksomheden ikke nødvendigvis 

kan betale, og at samfundet derfor skal betale, jf. Charterets artikel 47, sidste punktum.  

 

Udgifterne til overvågning, V, vil derfor være store i dette scenarie, og udgifterne som følge af 

kompleksiteten ved at håndhæve, N, er høj. Det skal dog også bemærkes at store virksomheder ikke vil 

have samme incitament til at overtræde loven, da de vil have mere at tabe, og dermed en højere 

smertegrænse for hvornår de overgår til risikoimmune.  

Opsummering 

Det kan derfor konkluderes, at kompleksiteten i den primære lov, D, er høj i dette scenarie, og at der, 

såfremt loven skal overholdes, potentielt skal ske nogle følgeændringer på andre retsområder. Da denne 

retstilstand er kompliceret at håndhæve, vil udgifterne til at overholde loven, T, være relativt høje, mens 

den likviditetsmæssige ulempe for virksomhederne vil være størst sammenlignet med de andre scenarier. 

Det vil derfor være nødvendigt at have et højt niveau af overvågning, hvorfor V vil være stor, og udgifterne 

til fortolkning samt vejledning af borgere, N, i forhold til reglerne gør at myndighederne i dette scenarie. N 

vil derfor være høj. Vi så også, at der ikke var risiko for at denne retstilstand blev erkendt EU-retsstridig, 

hverken i forhold til de nuværende regler, eller senere retssager, så længe at området forbliver negativt 

integreret.  

Scenarie 2 

Der tages i dette scenarie udgangspunkt i, at fikseringen sker for både hjemmehørende og ikke-

hjemmehørende selskaber. Da en fiksering af både hjemmehørende og ikke-hjemmehørende selskabers 

faste driftssteder i Danmark formelt vil ligestille selskaberne, og da selskaberne herved principielt også 

bliver afskåret fra at gøre dobbelt dip gældende, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, vil de i princippet 

også materielt være ligestillet, selvom det nok sjældent i praksis vil have denne effekt. Det vurderes derfor, 
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at dette scenarie ikke er diskriminerende og derfor er i overensstemmelse med EU-retten, uden att udgør 

en restriktion, dette understøttes af, at ligningslovens § 5 G ikke er underkendt185.  

Da ingen virksomheder gives særlige fordele ved denne løsning, vurderes det ikke at EUD vil bedømme 

løsningen som EU-retsstridig ud fra forbuddet mod statsstøtte, jf. TEUF artikel 107. 

Da medlemsstaterne fortsat er suveræner på det skatteretlige område, og da løsningen med at fiksere både 

hjemmehørende og ikke-hjemmehørende selskabers faste driftssteder ikke er udtryk for et ønske om at 

agere illoyalt mod målsætningen om det indre marked186, kan dette ikke anses for at være en tilstrækkelig 

til at kvalificeres som overtrædelse af EU-retten, og at give grundlag for en traktatbrudssag, hvorfor det må 

anses for at være i overensstemmelse med EU-retten.  

 

For den juridiske behandling af et eventuelt strafferetligt bødeansvar, se på side 84. 

 

Samlet set vurderes denne løsning juridisk set at være i overensstemmelse med EU-retten, på dens 

nuværende udviklingstrin.  

 

Da området fortsat er reguleret, vil der være en risiko for at den specifikke udformning kan være i strid med 

EU-retten. Risikoen for at blive dømt og erstatningspligtig som følge af en traktatbrudssag, Z, foreligger 

derfor stadig. Da dette er tilfældet vil x<0, da x=(Z/P)/2. Ydermere skal det cirkulære argument huskes, 

hvorved det vil kræve et meget højt niveau af agtsomhed, for at opnå det mest efficiente, for at sikre at alle 

detaljer i loven er i overensstemmelse med EU-retten, hvorfor x=1. Dette vil gøre, at udgifterne til 

forebyggelse vil være Px2=P. 

Kompleksiteten i denne lov, D, er sat som høj (kompleks), da denne løsning vil kræve, at 

selskabsskattelovens virkeområde i § 1 ændres, således at hjemmehørende selskaber skal til at agere, som 

at de har hjemmehørende faste driftssteder, hvorfor der vil ske en høj grad af fiksering i forhold til transfer 

pricing reglerne og eventuelle ændringer i strafferetten i forhold til bødestraf.  

Da der er flere delelementer ved denne løsning, vil der også være større risiko for at EUD i fremtiden 

ændrer syn på mindst én af tingene, hvorfor der vil være større risiko for at loven skal ændres i fremtiden, 

derfor forøger udgifterne til dette scenarie med D*(B*(V+2*N+(H+P*12)+(1-1)*Z))*2+C*0), da det er den 

forventede ekstraudgift, som er resultat af at EUD ændrer retspraksis og loven dermed skal ændres.  

Udgifterne til udarbejdelse af loven, H, og omkostningen til undersøgelse af om loven, og dens følge-love er 

i strid med EU-retten, Px2, vil derfor være stor, da alle delelementerne skal undersøges hver for sig. 
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 EUD har ikke taget stilling til om ligningslovens § 5 G er EU-stridig 
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 Se redegørelsen om det indre marked på s. 22 
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Udgifterne for virksomhederne til at overholde loven, T, er en funktion af D187. T vil derfor også være 

relativt høj i dette scenarie, men herved vil både hjemmehørende og ikke-hjemmehørende virksomheder 

blive pålagt denne transaktionsomkostning.  

 

Dette scenarie vil dog samtidig resultere i at den likviditetsmæssige ulempe, u, for virksomhederne, 

forbliver uændret. Dette skyldes, at de virksomheder, som er ramt af den likviditetsmæssige ulempe nu, 

fortsat vil være ramt, og at denne ændring ikke formodes at udvide den materielle effekt af loven.  Dette vil 

derfor resultere i, at hjemmehørende virksomheder vil have market power på u+T-T-E188=u-E, jf. Bertrand-

modellen. Da markedsprisen under den oprindelige diskriminerende lov var R=u+T-E og da prisen under 

denne løsning er R=u+T-E, vil dette scenarie ikke ændre noget markant ud fra et samfundssynspunkt, da det 

alene er den hjemmehørende virksomhed, som mister profit ved at være underkastet en ekstra 

transaktionsomkostning, T. Som udgangspunkt vil ‘over normal profit’ tiltrække nye aktører, men da denne 

tilstand i Scenarie 2 alene mindsker den ‘over normal profit’, vil effekten være, at det bliver mindre 

attraktivt at være på markedet, hvorfor markedet også vil være mindre interessant for skatteretligt 

hjemmehørende aktører, hvilket potentielt kan sløve markedets gang mod en prisligevægt på R=q+T189.  

Principal-agent teorien  

Størrelsen af overvågningsmekanisme belyses herunder ved brug af principal-agent teorien. 

Da der stadig er incitament til at overtræde loven, ved at reducere u, og evt. få markedsandele, jf. 

Bertrand-modellen vil overvågningsmekanismen, V, fortsat være nødvendig.  

Da u fortsat er uændret for nogle af de ikke-hjemmehørende virksomheder, vil de stadig have stort 

incitament til at overtræde loven, selvom den hjemmehørende virksomhed ikke har et lige så stort 

incitament, da det allerede står til at have markedet.    

 

Ligesom i Scenarie 1 belyses niveauet af overvågning ved brug af principal-agent teorien. Da  

Hjemmehørende og Ikke-hjemmehørende virksomheder har forskellige incitamenter til at overtræde loven, 

og der pga. risikoimmunitet, og Charteret, er en begrænset afskrækningseffekt i bøden, som sættes i 

forhold til gevinsten, vil de blive behandlet for sig, idet der ikke er et “fælles” optimalt niveau af 

overvågning. Dette ses ved u+overtrædelse af loven=o*j, hvor samfundet vil have udgifter på L*o. Dog er 

det i forhold til de hjemmehørende selskaber en overkompensation, da de blot har incitamentet til 

overtrædelse af loven på størrelse med T, hvorfor der bruges unødvendige ressourcer på overvågning af 
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 Hvor E som sagt er et meget lille tal 
189

 Se i denne retning ‘limit price model’. 
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disse. Omvendt vil et niveau af overvågning, som kun er sat op for at sikre at virksomheder der opnår en 

gevinst på a=T ved at snyde, resultere i at de ikke-hjemmehørende selskaber vil overtræde loven, da de 

stadig har incitament hertil, fordi gevinster på a=u, og u>T, ved at snyde ikke er taget med i beregningen. 

Det optimale vil derfor være at sætte niveauet af overvågning ud fra den enkelte virksomheds incitament til 

at overtræde loven.  

 

Med udgangspunkt i ovenstående vil niveauet af overvågning for hjemmehørende selskaber være lavere, 

da incitamentet til at overtræde loven vil være lavere, end for ikke-hjemmehørende selskaber, som har 

højere incitament til at overtræde loven. 

Da udgifterne til overvågning, V, er summen af udgifterne til at overvåge hver enkelt, vil V være summen af 

at overvåge den ikke-hjemmehørende og den hjemmehørende. 

Opsummering 

Da kompleksiteten ved denne ændring, D, vurderes at være højest i dette scenarie, vil udgifterne til at 

overholde loven, T, være relativt høje, og nu vil både hjemmehørende og ikke-hjemmehørende være 

underlagt disse. Dette reducerer det samfundsmæssige overskud, alt andet lige, da de hjemmehørende 

virksomheder vil få reduceret deres overskud med T. Den likviditetsmæssige ulempe for ikke-

hjemmehørende virksomheder vil fortsat være uændret, hvorfor hjemmehørende selskaber vil have market 

power på R=u+T-T-E, hvorfor priserne på markedet ikke vil blive påvirket. Da den hjemmehørende og ikke-

hjemmehørende virksomhed har forskelligt incitament til at snyde, som resultat af at kun den ikke-

hjemmehørende virksomhed er underlagt u, er der ikke noget fælles niveau af optimal overvågning. Den 

efficiente løsning er derfor at overvåge virksomheden alt efter dennes incitament til at snyde. Udgifterne 

for myndighederne til at fortolke loven vil være højest i dette scenariesammen med Scenarie 1. En risiko for 

at EUD ændrer retspraksis i fremtiden, er relevant i dette scenarie, da området er lovreguleret, hvorfor en 

senere ændring i retstilstanden kan resultere i at loven, som er EU-konform på nuværende tidspunkt, i 

fremtiden ikke vil fortsætte med at være det.  

Scenarie 3 

I dette scenarie tages der udgangspunkt i at selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt. ophæves og at der 

indføres en generel anti-misbrugsregel.  

I forhold til selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt., vil det medføre at hjemmehørende og ikke-

hjemmehørende selskabers faste driftssteder er underlagt de samme kriterier, både retligt og faktisk. Dette 

er begrundet med at de faste driftssteder de facto vil være underlagt samme skattesats, samme 
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skatteopgørelsesregler og samme sambeskatningsregler. Denne løsning kan i forhold til selskabsskatteloven 

derfor ikke kategoriseres som diskriminerende og dermed udgøre en restriktion i strid med EU-retten.  

Da ingen selskaber, eller grupper af selskaber, får en selektiv fordel kan denne løsning heller ikke anses for 

at være i strid med TEUF artikel 107. Idet denne løsning vil fjerne den likviditetsmæssige ulempe for 

selskaber i Danmark, og dermed gøre det lettere at operere i Danmark, kan den ikke anses for at være i 

strid med målsætningen om det indre marked190.  

 

I denne løsning indgår også en indførsel af en anti-misbrugsregel, da lovgiver i 2005 udtrykte at formålet 

med selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt., var at forhindre aggressiv skatteplanlægning191. Anti-

misbrugsreglen er begrundet med, at det ikke er tilladt at forhindre at selskaberne etablerer sig på en 

sådan måde, at de har flere fordele, fordi det ikke udgør misbrug EU-retlig forstand, da det alene er svig, 

skatteunddragelse og fiktive arrangementer det er tilladt at forhindre, jf. Centros-192 og Cadbury 

Schweppes193 dommene.  

Anti-misbrugsreglen skal udformes således at skattesubjekter, efter en konkret vurdering, og med ret til 

forsvar for en dommer, kan nægtes fordelene ved sambeskatning, såfremt de forsøges opnået på baggrund 

af ikke reelle eller svigagtige, transaktioner, jf. Cadbury Schweppes194. Dette kunne eksempelvis være hvis 

et tab kunstigt eller svigagtigt blev overført til Danmark, og selve tabet skatteretligt ikke hører til i Danmark.  

Denne regel kan f.eks. udformes i overensstemmelse med ligningslovens § 3 eller GAAR reglen i ATA-

direktivet. Et eventuelt strafansvar, i form af bøde for overtrædelse af loven er heller ikke nødvendigvis 

uforenelig med EU-retten, såfremt at bødestraffen står rimeligt i forhold til overtrædelsen, jf. Charterets 

artikel 49, stk. 3.  

Anti-misbrugsreglen vurderes at udgøre en restriktion, da nogle aktører vil blive nægtet deres rettigheder, 

og måske blive pålagt bødestraf, jf. Åkerberg Frandsson-dommen195 og Cadbury Schweppes196. Reglen 

vurderes dog til at forfølge et lovligt formål, nemlig bekæmpelse af egentligt svig, misbrug og 

skatteunddragelse, som er anerkendt af EUD, jf. blandt andet Cadbury Schweppes dommen197. Den 

vurderes at være egnet til dette da, den udelukkende nægter visse fordele (og evt. virker præventivt pga. 

bøden), såfremt der er tale om fiktive arrangementer. Reglen vurderes ikke at gå videre end hvad der er 
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nødvendigt, da den ikke er generalpræventiv, og ikke kan ramme andet en kunstige, fiktive, eller svigagtige 

arrangementer, såfremt bødestraffen er proportionel til overtrædelsen.  

 

Den samlede vurdering er på baggrund af ovenstående, at dette scenarie er i overensstemmelse med EU-

retten.  

 

Da dette scenarie vil resultere i at området er reguleret skatteretligt, vil der være en risiko for at tabe en 

retssag, Z. Da dette er tilfældet, vil det være nødvendigt at bruge ressourcer på at indsamle information og 

sikre EU-konformitet, hvorfor agtsomhedsniveauet, x, sættes til 1, da x er et tal mellem 0 og 1 og det 

optimale niveau af x er givet ved (Z/P)/2, hvor Z→∞198.  Omkostningerne til dette vil derfor være P, da disse 

udgifter afgøres af Px2. Kompleksiteten, D, er sat til at være større end i Scenarie 1, men mindre end i 

Scenarie 2, da kompleksiteten ved sambeskatningen reduceres ved at begrænsningen på inddragelse af 

skattemæssigt tilhørende underskud fjernes for (formelt set) både hjemmehørende og ikke-

hjemmehørende faste driftssteder, men til gengæld indføres en anti-misbrugsregel. Da området fortsat er 

reguleret, er der en risiko for at EUD ændrer retspraksis, hvorfor løsningens forventede omkostninger må 

forøges med D*(B*(V+2*N+(H+P*12)+(1-1)*Z))*2+C*0), hvor B+C=1.  

 

Afskaffelsen af selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt. vil fjerne den likviditetsmæssige ulempe, u, for ikke-

hjemmehørende selskaber, alt andet lige, da hjemmehørende selskaber, med hjemmehørende faste 

driftssteder, som udgangspunkt ikke har denne omkostning. Transaktionsomkostningerne ved at overholde 

loven vil blive ændret for de hjemmehørende selskaber med hjemmehørende faste driftssteder, da de de 

facto ikke er underlagt selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt., men vil blive underlagt den generelle anti-

misbrugsregel. Transaktionsomkostningerne for ikke-hjemmehørende selskaber og deres faste driftssteder i 

Danmark, ved overholdelse af selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt., vil derimod blive reduceret, da de 

ikke længere vil være pålagt reglen, men omvendt vil overholdelse af anti-misbrugsreglen forøge 

transaktionsomkostningerne.  

 

Market power for det hjemmehørende selskab vil derfor blive reduceret med u+T-E, da Rdiskriminerende=q+u+T-

E hvorimod denne retstilstand vil resultere i R=q+T. Dette vil derfor øge samfundsnytten, da u-e kan 

fratrækkes priserne, hvorfor der vil være flere afsatte varer og dermed højere samfundsnytte, jf. 

priselasticiteterne på de respektive markeder.  
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Principal-agent teori 

Da u=0 og T er relativt lav199, vil både de hjemmehørende og ikke-hjemmehørende virksomheder have et 

kraftigt reduceret incitament til at snyde og ikke overholde reglerne, da der ikke længere er en stor gevinst 

ved erobre markedet ved snyd, da de begge har identiske produktionsomkostninger, q+T, og virksomheden 

alene vil kunne tjene T, ved at snyde. Da både det hjemmehørende og ikke-hjemmehørende selskab har 

identiske produktionsomkostninger, er der ikke er nogen selskaber med market power, jf. Bertrand-

modellen. Da der ikke er marketpower vil der heller ikke være en skattebetaling, hvorfor gevinsten ved at 

snyde reduceres yderligere, da skattebetalingen ikke kan reduceres, fordi der ikke er nogen profit. Da 

bøden fortsat kan sættes i forhold til den forventede gevinst ved at snyde, men til et højere beløb end 

gevinsten, og dette beløb, fortsat ikke antages at være stort, da f.eks. 4*en meget lille gevinst fortsat er et 

relativt lille tal, vil risikoen for risikoimmunitet være lavere. På grund af dette vil det nødvendige niveau af 

overvågning, alt andet lige, også være lavere, hvorfor omkostningen ved at overvåge, V, er relativt lille i 

dette scenarie.  

Opsummering 

Kompleksiteten ved denne løsning, D, er lavere end både Scenarie 2 og 1. Udgifterne som følger af D, 

navnligt omkostningerne ved at overholde loven, T, og omkostningerne ved at fortolke loven for 

myndighederne, N, vil derfor være lavere end i Scenarie 1 og 2. Da dette scenarie betyder, at området 

fortsat er reguleret skatteretligt, vil det være nødvendigt at foretage en grundig analyse af EU-retten på 

dens nuværende udviklingstrin, og inkorporere dette i loven, da der fortsat er en risiko for retssag, Z. Det 

efficiente på baggrund af det cirkulære argument er derfor at sætte agsomhedsniveauet til x=1, hvorfor 

omkostningerne til dette vil derfor være Px2=P. 

Både de hjemmehørende og ikke-hjemmehørende selskaber har i dette scenarie en marketpower på 0, idet 

de begge har omkostningerne q+T, og den likviditetsmæssige ulempe er elimineret, samt det faktum at det 

er lige komplekst for selskaberne at ikke begå svindel. Da ingen selskaber kan reducere omkostningerne 

ved q, kan de kun få gevinsten T ved ikke at overholde loven. Selskaberne vil derfor stadig have incitament 

til at snyde, dog er incitamentet reduceret, da T antages at være mindre end den likviditetsmæssige 

ulempe, u, var. Der er i dette scenarie et fælles niveau af incitament til at snyde, da gevinsten for både 

hjemmehørende og ikke-hjemmehørende selskaber er lige store. Da gevinsten ved at snyde er lav i dette 

scenarie, og da bøden derfor vil have større afskrækkelseseffekt200, i forhold til gevinsten, vil niveauet af 

overvågning være mindst i dette scenarie.  
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 Dette begrundes med at risikoen for risikoimmunitet er lavere da bøden som resultat af gevinsten er lavere 
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Det vil altså kun være nødvendigt at have et relativt lavt niveau af overvågning i dette scenarie, hvorfor V vil 

være lavere end i Scenarie 1 og 2. Udgifterne til fortolkning af reglerne for myndighederne samt vejledning, 

N, vil også være lave. Det blev endvidere fastslået, at der er en risiko for at denne retstilstand kan blive EU-

retsstridig, hvorfor leddet D*(B*(V+2*N+(H+P*12)+(1-1)*Z))*2+C*0) fortsat vil være relevant at inddrage i 

vurderingen.  

Efficienssammenligning af de tre scenarier  

Graden af kompleksitet, D, er her rangeret for hver af scenarierne; Scenarie 1=Scenarie 2≻Scenarie 3, 

hvorfor alle faktorer, som er funktion af D, ligeledes vil være størst i scenarierne 1 og 2 og mindst i scenarie 

3. Omkostningerne for at overholde loven, T, og omkostningerne ved at fortolke og vejlede for 

myndighederne, N, vil derfor være størst i henholdsvis Scenarie 1 og 2 og mindst i Scenarie 3.  

I forhold til selve lovudarbejdelsesomkostningerne, vil disse være størst i Scenarie 2 da ethvert led, 

(H+P*x2+(1-x)*Z)*D, kan være i strid med EU-retten, hvor der ikke er nogen risiko i Scenarie 1, men også en 

risiko i Scenarie 3, hvorfor (H+P*x2+(1-x)*Z)*D også skal tillægges de samlede omkostninger i dette 

scenarie.  

Overvågningsomkostningerne i Scenarie 2 er næsthøjest, da de kun overgås af 

overvågningsomkostningerne i Scenarie 1, pga. den store likviditetsmæssige ulempe, som også den ikke-

hjemmehørende virksomhed har i Scenarie 2, hvorfor det stadigt vil være nødvendigt med et betydeligt 

niveau af overvågning. Da Scenarie 2, hvor alle selskaber og faste driftssteder bliver underlagt fikseringen, 

er dyrest at producere, i forhold til de direkte omkostninger, H, og de følgende transaktionsomkostninger i 

form af Px2, og da scenariet derudover har størst potentiale for at blive EU-retsstridig i fremtiden. Dette 

sammenholdt med at scenariet samtidig resulterer i det højeste niveau transaktionsomkostninger for alle 

typer selskaber, på en delt førsteplads med Scenarie 1, og da dette scenarie kræver mest fortolkning og 

vejledning af myndighederne, og samtidig har det næsthøjeste niveau af overvågningsomkostninger, må 

det konkluderes at løsningen om at fiksere hele vejen rundt, herved hjemmehørende selskabers 

hjemmehørende faste driftssteder, ikke kan anses for at være mest efficient. Scenarie 2 må på denne 

baggrund anses for at være det mindst efficiente valg af de tre. 

Scenarie 1 sammenlignes derfor med Scenarie 3  

Da både hjemmehørende og ikke-hjemmehørende virksomheder har ens incitament i til at snyde i disse to 

scenarier, er det efficiente niveau af overvågning af virksomhederne identisk for både hjemmehørende og 

ikke-hjemmehørende i de respektive scenarier. Der vil dog være en markant forskel på incitamentet til at 

snyde i henholdsvis Scenarie 1 og Scenarie 3, da TScenarie1>TScenarie3, hvilket er endnu mere tydeligt, når der 
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ses på den samlede gevinst ved at snyde i de to scenarier, som er u+TScenarie1>TScenarie3. Det kan derfor 

konkluderes at der er en markant forskel på incitamentet til at snyde i Scenarie 1 i forhold til i Scenarie 3, 

hvorfor omkostningerne til overvågning, Vscenarie3 vil være markant mindre end Vscenarie1.  

Omkostningerne for virksomhederne ved at overholde loven i de to scenarier sammenholdes, hvorfor 

Tscenarie1>Tscenarie3 da T=(1+D)1,5-2D og Dscenarie1>Dscenarie2. For den likviditetsmæssige ulempe, u, gælder det at 

uscenarie1>uscenarie3, hvor det antages at T<u201. På baggrund af dette vil samfundsnyttefaktoren fra den 

industriøkonomiske analyse på side 52 pege i retning af at denne er størst overall i Scenarie 3 og mindst i 

Scenarie 1. 

Omkostningerne til at lave loven i Scenarie 1 er D*(H-(Mophæv))+V+N*D, hvor V og D er højest, og M bliver 

reduceret med E da Rdiskriminerende=q+T+u-E og Rophæv=q+u+Tscenarie1 i alle m.  

 

Omkostningerne til at lave loven i Scenarie 3 er V+2*N+((H+P*12)+(1-1)*Z))*2-

Mændringk+B*(V+2*N+(H+P*12)+(1-1)*Z))*2+C*0, hvor V og D er lavest, og hvor samfundsnytten fra 

industrianalysen, M, er højest i Scenarie 3, da Rdiskriminerende=q+T+u-E og RScenarie3=q+TScenarie3.  

Da DScenarie1>DScenarie3, VScenarie1>VScenarie3 og MScenarie1<MScenarie3 vil det afgørende være om (H+P*x2+(1-x)*Z)*D 

er så meget større end H*D at det kan udligne denne forskel. Dette antages ikke at være tilfældet, da den 

likviditetsmæssige ulempe, kombineret med omfattende transaktionsomkostninger ved at overholde loven, 

antages at hæve priserne i en sådan grad, at dødvægtstabet ved dette, jf. industrianalysen, vil overstige de 

direkte omkostninger ved at udarbejde loven i Scenarie 3. Derudover vil det også være meget dyrt, at 

overvåge både ikke-hjemmehørende og hjemmehørende virksomheders faste driftssteder i Danmark, da 

både de hjemmehørende og ikke-hjemmehørende i Scenarie 1 vil have større incitament til at begå svindel i 

end dem i Scenarie 3. Det må derfor konkluceres, at Scenarie 3 er den mest efficiente løsning. 

Opsummering 

Vi så i ovenstående at DScenarie1=DScenarie2<DScenarie3, hvorfor udgifterne til at fortolke og vejlede om loven, N, 

er højest i Scenarierne 1 og 2. Vi så endvidere, at niveauet af omkostninger til overvågning var 

VScenarie1>VScenarie2>VScenarie3, hvorfor der vil være færrest omkostninger, vedat overvåge hvis loven udformes 

som i Scenarie 3. Da den likviditetsmæssige ulempe, u, har effekt på samfundsnytten som vist ved den 

industriøkonomiske analyse, M, i både Scenarie 1 og 2, men ikke i Scenarie 3 er Scenarie 3 det scenarie, 

som resulterer i de laveste priser, alt andet lige. For omkostningerne ved at overholde loven, T, gælder, at 

TScenarie1=TScenarie2>TScenarie3, hvorfor dette yderligere peger mod Scenarie 3 som det mest efficiente ud fra 

størrelsen på M, der er bestemt af markedsprisen, R, på de forskellige delmarkeder, m. Isoleret set antages 
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 Se afsnittet 'Faktor-modellen udbygges yderligere', side 75. 
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det at (H+P*x2+(1-x)*Z)*Dlille>H*Dstor. Dog antages det ikke, at forskellen er stor nok til at opveje 

dødvægtstabet i form af V, N og M, hvorfor det samlet set må konkluderes, at det mest efficiente vil være 

at ophæve selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt. og lave en generel anti-misbrugsregel. Scenarie 3 er 

derfor den mest efficiente løsning.  

Konklusion på integreret analyse 

I det integrerede afsnit blev det undersøgt hvilken af de tre scenarier 1) Ophæve sambeskatningen i § 31 

samt indføre fiksering for såvel hjemmehørende som ikke-hjemmehørende, 2) Fiksere såvel 

hjemmehørende som ikke-hjemmehørende, 3) Ophæve § 31, stk. 2, 2. pkt. og lave en generel anti-

misbrugsregel, der var den mest efficiente ud fra en samfundssynsvinkel. 

Scenarie 2 udgik fordi denne havde næsten samme grad af efficiens som Scenarie 1, men større risiko for at 

være i strid med EU-retten. Det blev derfor konkluderet, at Scenarie 2 ville være dyrere at udarbejde pga. 

omkostningerne til agtsomhedsniveauet, Px2. Scenarie 3 var mere efficient end både Scenarie 1 og 2, fordi 

det blev antaget, at det var mindre komplekst at erstatte selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt. med en 

generel anti-misbrugsregel, end at skulle ændre i den tidligere bestemmelse. Dette blev begrundet med, at 

det var antaget at en generel anti-misbrugsregel ville være nemmere og derfor mindre omkostningsfuld for 

virksomhederne og myndighederne at overholde. Det konkluderes derfor, at Scenarie 3, om at ophæve 

selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt. og indføre en ny generel anti-misbrugsregel, er det mest efficiente 

set ud fra et samfundsøkomonomisk perspektiv indenfor rammerne af de juridiske rammer. 
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Besvarelse af problemformuleringen 

Selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt. er i strid med den EU-retlige etableringsret. Den mest efficiente 

løsning på dette er at ophæve bestemmelsen og i stedet indføre en ny regel i form af en generel anti-

misbrugsregel. 

Retspolitisk anbefaling 

Det anbefales at Danmark ophæver selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt., idet denne anses for at udgøre 

en ikke retfærdiggjort restriktion og derfor at være i strid med den EU-retlige etableringsfrihed i TEUF art. 

54 sammenholdt med 49 sammenholdt, med anbefaling om at der indføres en generel anti-misbrugsregel i 

stedet for denne bestemmelse, som dækker det oprindelige formål med selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 

2. pkt., herunder området for dobbelt dip.  

Derudover anbefales lovgiver i Danmark, ved fremtidig lovgivning indenfor det skatteretlige område hæver 

niveauet af agtsomhed, for at imødekomme EU-konformitet. Niveauet af agtsomhed hæves ved at 

indbringe følgende betragtninger; omkostningerne til overvågning, risikoen for at EUD ændrer retspraksis, 

omkostningerne til håndhævelse, omkostningerne for fremtidig retssag og virksomhedernes 

transaktionsomkostninger ved at overholde loven samt de eventuelle likviditetsmæssige ulemper 

virksomheden kan have pga. loven, som elementer ved lovgivningproceduren.  

Perspektivering 

Det kunne være relevant at undersøge om konklusionen kræver andre følgeændringer og hvilke andre 

muligheder der er for at gøre lovgivningsproceduren og udformningen mere efficient set ud fra en dansk 

samfundsøkonomisk synsvinkel. Årsagen til dette er, at hvis SEL § 31, stk. 2, 2. pkt. underkendes med den 

begrundelse at ikke-hjemmehørende selskabers faste driftssteder ikke må behandles anderledes end 

datterselskaber og hjemmehørende selskabers faste driftssteder, vil dette formentlig også underkende 

ligningslovens § 5 G. 

En sådan undersøgelse kunne eksempelvis omhandle hvordan positiv integration på det EU-retlige område i 

form af et direktiv eller lignende, ville påvirke lovgivningsprocessen for det danske samfund. Dette 

begrundes med at risikoen for at den danske stat agerer på en EU-retsstridig måde må kunne reduceres 

betragteligt, hvis retsstillingen reguleres på baggrund af et direktiv, da det i så fald kun er direktivets 

implementering, samfundet kan blive holdt ansvarlig for. En harmonisering kunne også være med til at 
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eliminere eventuelle problemer i forhold til andre skattereglers mulige konflikt med EU-retten, såsom f.eks. 

ligningsloven § 5 G. Harmoniseringen åbner op for at der er andre juridiske problemstillinger, som skal 

undersøges, som f.eks. eventuelle hjemmelsmæssige problemer i forhold til traktaterne og det skatteretlige 

område og i hvor høj grad der juridisk kan ske integration mellem de nationale skatteregimer.  

Det ville i denne sammenhæng give mening at inddrage andre økonomiske faktorer, såsom f.eks. 

påvirkningen samfundet på baggrund af virksomhedernes ageren ud fra flere helt eller delvist 

harmoniserede skatteregimer. Derudover kan påvirkningen af det danske samfund som resultat af 

omkostninger til lovgivningsproceduren i Bruxelles kontra omkostningerne hvis proceduren var sket hos 

embedsværket i den danske regering. Eventuelle synergieffekter, som opstår som resultat af samspillet 

mellem forskellige delelementer af loven ville ligeledes være relevant at undersøge, da dette kan udvide 

lovgivers forståelse af processen, og dermed være med til at optimere processen og dermed 

ressourceforbruget. Det ville ligeledes være relevant at undersøge i hvor høj grad en undersøgelse om EU-

konformitet kan, helt eller delvist, genbruges og om der bør igangsættes processer, der kan understøtte 

dette.  
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