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Executive summary 

Member states in the European Union have seen an increased pressure to harmonize their taxation 

systems the last few years. Part of this pressure has come to surface because of an increased political 

desire to make sure that multinational companies pay their “fair share” of taxes. Today, some 

multinationals companies receive state aid, through special agreements with the member states, and some 

member states have state aid directly in their Tax-legislation, which can be basis for unfair competition. 

This master thesis examines the effect of state aid in national tax legislation within the European Union has 

on national tax legislation in member states. The European Commission issued a task force in 2013, to 

investigate state aid through the member states' taxation systems and has since then started 11 in-depth 

investigations. 8 of the investigations have been finalized. The European Commission is seeking to make 

state aid illegal with use of ‘’The Treaty on the Functioning of the European Union’’ (TFEU) art. 107, which 

has built in 5 cumulative requirements that has to be met, for a state aid scheme to be illegal. One of the 

requirements is basis for a lot of discussion: the selective requirement. In 7 of the 8 finalized cases, the 

European Commission concluded that the state aid was illegal, cases which all has been appealed to the 

General Court, and most of these cases seems to be settled on the selective requirement. The European 

Commission must prove that an aid scheme is selective, and it seems that the European Commission in 

some of the cases will have difficulties in winning the argument. For the European Commission to be able 

to make more aid schemes illegal, it seems that a new law, specific for state aid through the taxation 

system, will be required. 

Only one of the 7 cases has been settled in General Court. This case concerned a scheme in Belgium called 

“excess profit”, which made it possible for multinational companies, to lower their taxable income. 

The Court never discussed the 5 requirements, because Belgium argued that before a scheme can even be 

considered to be illegal, according to TFEU art. 107, it must first be concluded the scheme is even an aid 

scheme. The court agreed with Belgium and concluded that 3 cumulative requirements had to be meet, to 

conclude an aid scheme was in place. In this case the court concluded that none of the 3 requirements was 

meet, and therefore the scheme could not be considered an aid scheme. Because of this case it was 

concluded that 8 cumulative requirements have to be meet, before and aid scheme can be illegal. 

Even though member states, can feel more pressure to harmonize their taxation system, it seems like the 

European Union does not have the legislation to illegalize state aid through the taxation systems, in the 

way intended. The member states still have a degree of freedom, do construct their own taxation system, 

and to some degree give state aid. 
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Kapitel 1 

1. Indledning 

Hvad tænker du, når du tænker EU-statsstøtte? Måske har du set at EU-kommissionen med Magrethe 

Vestager i spidsen, har krævet at flere af medlemslandene opkræver højere skatter fra store koncerner, 

trods disse koncerner handler indenfor national lovgivning1. 

Statsstøtte er ikke længere blot støtte til specifikke brancher eller formål, i form af kontant støtte. 

Statsstøtte kan også gives ved at give fordelagtige skattevilkår. Dette betyder at EU-statsstøtteretten er 

relevante for de nationale lovgivere, når det kommer til skattelovgivningen. Når man på nationalt plan laver 

skattelovgivning, skal medlemslandene i højere grad være opmærksom på at lovgivningen ikke strider imod 

EU-lovgivning, end man har skulle være tidligere. Statsstøtte via Skattesystemet er ikke et nyt element i 

skatteretten, men har de seneste år fået meget mere fokus, og denne nye tendens kan give problemer, da 

gældende ret kan være svær at definere. Dette speciale vil forsøge at definere gældende ret på området. 

Et grundelement i EU-retten er at EU-lovgivning kommer før national lovgivning2 – Med andre ord betyder 

det, at man i et medlemsland ikke blot kan lovgive, som man lyster. Medlemslandene skal sikre at deres 

lovgivning er i overensstemmelse med EU-retten. Derudover er en integreret del af EU-systemet, den frie 

og åbne konkurrence på det indre marked, og dette gælder også når det kommer til beskatningen. Dog ses 

det blandt andet at selskabsbeskatning, er meget forskellige fra medlemsstat til medlemsstat. For at 

tiltrække store koncerner til et medlemsland, er der opstået en konkurrence mellem medlemsstaterne, for 

at tilbyde de mest fordelagtige skattevilkår3. 

Som nævnt er statsstøtte via skattesystemet ikke et nyt fænomen, og økofin har allerede tilbage i 1997 

vedtaget et adfærdskodeks, som er en aftale mellem medlemslandene, om at et medlemsland ikke må 

nedsætte skatten for en bestemt virksomhed eller sektor. Dette blev lavet for at bekæmpe skadelig 

skattekonkurrence. Man skal være opmærksom på at dette er ’’soft low’’, og dermed kan kaldes en form 

for ’’gentlemansaftale’’, og medlemslandene er dermed ikke lovgivningsmæssigt forpligtet til at følge disse 

regler4. 

                                                           
1 Information om samme kilde opdeles med (–) ex: Forfatter – Navn – årstal – Sidetal. Hvis der henvises til flere kilder 
under samme fodnote, vil der efter afslutning af én kilde være et punktum. 
European Commission – Tax rullings – http://ec.europa.eu/competition/state_aid/tax_rulings/index_en.html – 
[Senest besøg d. 25. marts 2019] 
2 C-6/64 – Costa vs. Enel 
3 Tell, Michael – Erhvervsretlige emner (Skatteret og det EU-retlige forbud mod statsstøtte – Jurist- og 
øknomiforbundets Forlag – 2015 – s. 307-323. Cees, Peters – Tax Policy Convergence and EU Fiscal State Aid Control: 
In Search of Rationality – EC tax review 2019-1 – Tilgængelig via. http://www.kluwerlawonline.com 
4 Ibid. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/tax_rulings/index_en.html
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Der findes dog ikke kun soft law på området – Statsstøtte er traktatsreguleret primært i TEUF art. 107, 

hvortil art. 108-109 er forlængelser af art. Art. 107. Art. 107 gør ikke i sig selv statsstøtte ulovligt, men gør 

det uforeneligt med EU-retten hvis en række betingelser er opfyldt. Den mest omtalte betingelse er opfyldt 

hvis statsstøtten kun tilfalder visse virksomheder, uden at der er en reel grund til dette, hvilket i praksis 

giver anledning til store diskussioner. Retsfølgen for ulovlig statsstøtte er stor, da den ulovlige statsstøtte 

skal tilbagebetales til den medlemsstat som har givet den ulovlige statsstøtte, hertil skal pålægges renter på 

medlemsstatens manglende indtægt. Dette gælder vel og mærke selvom en virksomhed har handlet i fuld 

overensstemmelse med aftaler indgået mellem virksomhed og medlemsstat5. 

Europa-kommissionen (herefter kaldet kommissionen) oprettede i 2013 en task force til undersøgelse af 

statsstøtte via Skattesystemet, og har siden da startet dybdegående undersøgelse i 11 sager, afsluttet 8 af 

disse, og konkluderet at 7 af disse var ulovlig statsstøtte. De resterende 3 er stadig i deres undersøgende 

stadie. Disse sager omhandler blandt andet mulig statsstøtte til Apple i Irland, Fiat og Amazon i Luxembourg 

og Starbucks i Holland6. Ud af disse sager er kun én blevet afgjort af EU-domstolen, og denne gik mod 

kommissionen og sagde at statsstøtten var lovlig7. Disse nye sager kaldes ’’tax rullings’’ sager, og er også 

disse som har skabt den føromtalte øgede bevågenhed på at statsstøtten er en del af skatteretten. Så hvad 

kan virksomhederne egentlig stole på? Kan de tage for gode varer når medlemslandene tilbyder dem 

fordelagtige skattevilkår? Hvad kan medlemslandene stole på – hvad kan de lave af skattelovgivning uden 

at være forvridende med EU-retten? Hvad er egentlig gældende ret? 

Dette speciale vil dykke ned i elementerne omkring statsstøtte via Skattesystemet. Specialet vil beskrive, 

analysere og diskuterende den nuværende lovgivning, de igangværende sager. Statsstøtteretten lader til at 

være en større del af den nationale skatteret, end den nogensinde har været. 

2. Problemformulering 

Specialet ønsker at finde gældende ret vedrørende statsstøtte via Skattesystemet. Hvordan EU-

statsstøtteretten, er blevet en del af den nationale skatteret, og hvordan dette vil påvirke og allerede 

påvirker national skatteret. Kan der påpeges nogen steder hvortil retsstillingen er uhensigtsmæssig? 

 

Til undersøgelse af ovenstående problemformulering, vil følgende undersøgelsesspørgsmål blive benyttet: 

- I hvilke former optræder statsstøtte via Skattesystemet? 

                                                           
5 Ibid. 
6 European Commission – Tax rullings – http://ec.europa.eu/competition/state_aid/tax_rulings/index_en.html – 
[Senest besøg d. 26. marts 2019] 
7 T-131/16 – ECLI:EU:T:2019:91 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/tax_rulings/index_en.html
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- Hvordan bruges TEUF art. 107? Hvad mener litteraturen skal være opfyldt for at statsstøtte er i 

strid med artiklen, og hvad mener kommissionen? 

- Kommissionen har rejst en række sager i forbindelse med statsstøtte via Skattesystemet, hvad er 

kommissionens argumenter i disse sager, hvad er modpartens argumenter. Én sag er blevet afgjort, 

hvad er udfaldet af denne sag, og hvilken konklusion kan forventes i de resterende tax rullings 

sager?  

- På baggrund af forventningen til afgørelsen af tax rulling sagerne, hvad er så gældende ret på 

området, og hvordan vurderes den nuværende retsstilling? Kan kommissionen gøre brug af TEUF 

art. 107 til statsstøtte via Skattesystemet, og kan medlemslandene stole på hvordan de kan 

indrette deres skattelovgivning, så den ikke er i strid med EU-lovgivning. 

3. Afgrænsning 

For at sikre et højt akademisk niveau i specialet, er det fundet nødvendigt at foretage en række 

afgrænsninger.  

Specialet vil tage sit afsæt i sager omkring TEUF art. 107-109 som vedrører skatten. Der findes en lang 

række sager omkring ulovlig statsstøtte jf. TEUF art. 107, og hertil er specialet primært interesseret i sager 

som vedrører statsstøtte via Skattesystemet, men dette betyder ikke at andre sager vil blive udelukket til 

forståelse af TEUF art. 107. Specialet vil have sit primære afsæt i de 11 forhold som kommissionen har 

undersøgt, siden de nedsatte deres task force. Der vil blandt andet blive benyttet ældre skattesager, til at 

definere TEUF art. 107, for hertil at kunne komme med en så korrekt vurdering som muligt, af de 11 sager 

hvortil kommissionen igangsat en dybdegående undersøgelse. 

Specialet vil naturligt være afgrænset af tilgængelig information – Specialet har ikke adgang til og vil ikke 

opsøge primær data. Specialet vil udelukkende bygge på sekundære data. 

TEUF art. 107 er den relevante lovgivning i forhold til hvornår en støtteordning er ulovlig, og art. 108-109 er 

støtteartikler hertil. Artikel 108 og 109 er marginalt relevante for dette speciale, og vil ikke blive analyseret 

og diskuteret dybere end hvad afsnit 4.3.1 gør. 

4. Teori og Metode 

Metodeafsnittet har til formål at give læseren et indblik i, hvordan specialet er blevet udarbejdet. Afsnittet 

vil komme ind på den retsdogmatiske metode som vil blive benyttet, samt de relevante retskilder.  
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4.1 Retsdogmatisk metode 

Specialet bygger på den retsdogmatiske metode. Nemlig at specialet behandler, analyserer, beskriver og 

fortolker de relevante retskilder for at komme frem til en retssætning om gældende ret. Med andre ord; 

hvad er gældende/gyldig ret, ved brug af retskilderne. 

Ved en dybdegående behandling af TEUF art. 107, samt de igangværende sager omkring statsstøtte via 

Skattesystemet, ønsker specialet at finde gældende/gyldig ret indenfor området. For at den retsdomatiske 

metode skal være valid, er det et krav at den juridiske metode følges. Formålet kan også defineres som: 

Hvis andre fagfolk følger samme metode, vil de nå det samme resultat, grundet den samme forforståelse 

og fortolkningsstil8. 

4.3 Retskilder 

En retskilde er en norm, som er et normativt udsagn om et retsspørgsmål. Denne norm er afgivet af nogen 

der handler indenfor en bestemt retlig kompetence – det kan være dommere, lovgivere, administrative 

myndigheder mm. Typisk inddeles retskilder i regulering og praksis9. Dette speciale vil både benytte 

regulering og praksis, men særligt praksis – dette skyldes at eneste regulering der findes på området, er 

TEUF art. 107-109, samtidig med at der som nævnt siden 2013 er blevet færdiggjort dybdegående 

undersøgelser i 8 tax rullings sager. Sager som specialet vil benytte til at udlede gældende ret på området. 

Nedenfor vil relevante retskilder blive beskrevet. 

4.3.1 Lovgivning 

Som nævnt i specialets indledning er der i skrivende stund begrænset med lovgivning på statstøtterettens 

område. EU-retten indeholder en traktat lovgivning fra traktaten ’’Treaty on the Functioning of the 

European Union’’10 nemlig artikel 107 i TEUF, som er eneste gældende lovgivning. TEUF art. 107 Stk. 1 lyder: 

’’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’’11. 

Herefter nævner artikel 107 hvad der anses som foreneligt med indre marked, samt hvad der kan betragtes 

som foreneligt med det indre marked. 

                                                           
8 Tvarnø, Christina D og Nielsen, Ruth – Retskilder og retsteorier – Jurist- og økonomiforbundets forlag – 2017 – s. 29-
35 
9 Ibid., s. 29 – Der findes 2 yderligere retskilder; Retsædvaner og ’’Forholdets natur’’, men de vil ikke blive benyttet, og 
findes derfor ikke relevante. 
10 Treaties currently in force – https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-force.html - [Senest besøg 
d. 29. Marts 2019] 
11 TEUF art. 107 

https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-force.html
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Når det nævnes at artikel 107 er eneste lovgivning, er det ikke helt korrekt, da TEUF art. 108 og 109 også 

omhandler statsstøtte – Artikel 107 regulerer selve forbuddet og art. 108 og 109 er forlængelser af art. 107. 

TEUF art. 108 giver kommissionen beføjelserne til at undersøge støtteordninger, samt efter en 

undersøgelse af disse ordninger kræve at medlemslandene ophæver eller ændre denne støtteordning. 

Derudover siger bestemmelsen at medlemslandene skal underrette kommissionen om nye eller ændringer 

til støtteordninger, så kommissionen kan vurdere om disse er i strid med art. 107. Det er på baggrund af 

reglen i artikel 108, at kommissionen igangsætter deres dybdegående undersøgelser12. 

TEUF art. 109 giver det europæiske råd mulighed for at udstede forordninger med henblik på anvendelsen 

af art. 107 og 108 – hertil særligt omkring hvornår medlemslandene skal underrette kommissionen med en 

påtænkt støtteordning. Dette sker på forslag fra kommissionen og efter høring i Europa-Parlamentet13. 

4.3.2 Retspraksis 

Udover lovgivning findes der retspraksis på området. Kommissionens hjemmeside indeholder i en 3 

måneders periode fra d. 7. januar 2019 til d. 28. marts 2019 i alt 147 opdateringer på sager, nye sager, 

afgørelser om henvendelser fra medlemslande mm. omkring ulovlig statsstøtte jf. TEUF art. 10714. Disse 

sager omhandler statsstøtte jf. TEUF art. 107, i sin helhed, og dermed ikke blot via Skattesystemet. 

Som nævnt i indledningen nedsatte Kommissionen i juni 2013 en dedikeret task force til at undersøge 

fordelagtige skattevilkår, givet i medlemslandene. Kommissionen har siden da konkluderet at var tale om 

ulovlig statsstøtte i 7 sager, hvortil 4 af disse vedrører Luxembourg og har på nuværende tidspunkt 3 sager 

hvor undersøgelserne stadig er i gang15. Der er indtil nu kun faldet dom i én af de 7 sager, og denne sag er 

faldet til medlemslandets fordel, og afgjort at der ikke var blevet givet ulovlig statsstøtte16. Kommissionen 

fremlagde sin første beslutning i slutningen af 2015, hvilket også må antages at være årsagen til at der på 

specialets afleveringstidspunkt, kun er affaldet dom i én ud af de 7 sager. 

4.3.3 Opsummering på retskilder og retskildeværdi 

Som det kan udledes af ovenstående, findes der ikke megen lovgivning på området. TEUF art. 107 er eneste 

lovgivning som regulerer ulovlig statsstøtte. Derudover findes der retspraksis på området. Der findes en 

lang række sager vedrørende ulovlig statsstøtte, og hertil også nogen sager som vedrører statsstøtte via 

Skattesystemet, men disse ligger før den nye task force blev etableret. Som nævnt er der faldet dom i den 

                                                           
12 TEUF art. 108 
13 TEUF art. 109 
14 European Commission – State aid cases –  
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_sa_by_date – [Senest besøg d. 28. Marts 
2019] 
15 European Commission – Tax rullings – http://ec.europa.eu/competition/state_aid/tax_rulings/index_en.html - 
[Senest besøg d. 1. April 2019] 
16 T-131/16 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_sa_by_date
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/tax_rulings/index_en.html
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ene sag, og denne dom vil naturligvis være et vigtigt element i specialet. De benyttede retskilder vil dermed 

være TEUF art. 107, retspraksis fra før task forcen blev etableret, litteraturen, dommen fra den ene sag, 

samt de nuværende 11 sager. 

TEUF art. 107 må anses for at have en høj retskildeværdi, dog har domstolen ikke udtalt sig konkret herom i 

de nye tax rullings sager, og hermed er det vigtigt at der foretages en dybere gennemgang af TEUF art. 107 

(afsnit 7.1). 

Den afsagte dom anses for at have en høj retskildeværdi, trods at denne kan appelleres til højere 

retsinstans i EU-domstolen. 

De ældre domme anses for at have en moderat retskildeværdi, hvilket særligt skyldes EU-rettens særlige 

fortolkningsstil (se afsnit 4.4). 

De nuværende tax rullings sager (med undtagelse af én) har endnu ikke været for en domstol, og 

partnernes argumenter må derfor anses for at have en lav retskildeværdi, og vil derfor primært blive brugt 

som grundlag for at forklare sagens elementer og parternes argumenter, til den efterfølgende analyse af 

forventningerne til sagernes afgørelser. 

Specialets konklusioner bygger dermed på en gennemgang af hvordan TEUF art. 107 skal forstås når det 

kommer til statsstøtte via Skattesystemet. Hertil vil kravene i lovgivningen blive analyseret på baggrund af 

litteraturen samt ældre sager særligt vedrørende statsstøtte via Skattesystemet. Herudover vil domstolens 

afgørelse i den ene sag, også være med til at danne grundlag til forventningen til afgørelserne af de 

resterende sager. 

4.4 EU-rettens særlige fortolkningsstil 

Når EU-domstolen skal fortolke EU-retslige bestemmelser, sker dette ved den dynamiske metode. Den 

dynamiske metode adskiller sig fra den traditionelle juridiske metode. Den traditionelle juridiske metode, 

bygger primært på at den enkelte borger, skal kunne indrette sig efter hvad praksis viser at gældende ret 

må antages at være. Det betyder dermed at gældende ret henover tid, primært vil være det samme givet at 

denne i perioden ikke er blevet lovreguleret17. 

I den dynamiske fortolkningsstil udvikler gældende ret sig hele tiden. Det betyder at EU-domstolen 

fortolker med udgangspunkt i hvilket udviklingstrin det indre marked befinder sig i. Denne fortolkningsstil 

ses særligt i skatteretten – Tidligere har EU-domstolen anset nationale skatteregler som værende imod EU-

retten, men på det seneste ændret holdning hertil, trods at de nationale regler umiddelbart kunne anses 

for EU-stridige. Særligt er 2005 et relevant år, da man herfra har været meget lydhør fra EU-domstolen, 

                                                           
17 Bolander, Jane – EU-Domstolen og dens fortolkningsvirksomhed (Festskrift til Jan Pedersen) – Jurist og 
økonomiforbundets forlag – 2011 – s. 19-21 
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omkring medlemslandenes fordeling af beskatningskompetencen18. 

Ovenstående er relevant for dette speciale, da der som nævnt i 2013 blev oprettet en task force til at 

undersøge statsstøtte via Skattesystemet. Når de relevante sager som taskforcen har rejst, bliver 

analyseret, er det yderst relevant at have EU-rettens fortolkningsstil i tankerne. Afsnit 7.1 som gennemgår 

de 5 krav indeholdt i TEUF art. 107, har et fokus på hvordan kravene skal forestås i forhold til statsstøtte via 

Skatteretten, og bygger hertil også på ældre sager. Disse sager skal tillægges en vis retskildeværdi, men 

grundet EU-rettens fortolkningsmetode, og særligt denne nye tendens efter taskforcen blev oprettet, skal 

disse sager alligevel ikke tillægges en høj retskildeværdi.  

5. Strukturafsnit 

Specialet er inddelt i 4 overordnet kapitaler, og samlet inddelt i 11 afsnit. Du har som læser allerede nu læst 

kapitel 1, som indeholder afsnit 1 til 5. Du har derfor allerede nu, en fornemmelse af hvad specialet handler 

om. Resten af specialet er struktureret som følger: 

Kapitel 2 (Afsnit 6-8) er specialets klart største kapitel. Afsnit 6 vil fungere som en indledning til statsstøtte 

generelt, og hvorfor statsstøtte er relevant for skatteretten. Afsnit 7.1 vil indeholde en analyse af TEUF art. 

107, hvortil kravene i lovgivningen vil blive analyseret med et skattemæssigt perspektiv. Herefter vil afsnit 

7.2 kigge på de seneste relevante sager på området, disse sager vil blive beskrevet, analyseret og 

diskuteret. Dette vil de blive med et særligt øje til fortolkningen af TEUF art. 107 i det foregående afsnit. 

Afslutningsvis vil kapitel 2 afslutte med afsnit 8, som vil definere gældende ret på området, på baggrund af 

analysen i de foregående afsnit. 

Kapitel 3 (Afsnit 9) vil være specialets retspolitiske afsnit. Dette afsnit vil på baggrund af særligt afsnit 8, 

diskutere den nuværende retsstilling på området. 

Kapitel 4 (Afsnit 10-11) vil i afsnit 10 indeholde specialets konklusion. Konklusionen vil genbesøge specialets 

problemformulering, og sikre at denne er blevet besvaret. Afsnit 11 er specialets litteraturliste. 

Kapitel 2 

6. Hvad er statsstøtte? 

Statsstøttebegrebet kan være svært at definere hvis man tager udgangspunkt i TEUF art. 107 – denne 

definition fokusere på hvornår støtten er ulovlig. Hvis man ser bort fra hvornår støtten er ulovlig jf. TEUF 

                                                           
18 Ibid. s. 21-22 



8 
 

art. 107, kan man udlede; ’’statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig 

form’’. Denne definition må anses som meget bred, og siger egentlig at statsstøtte er støtte af enhver form 

for støtten som staten yder. Det er i lovgivningen defineret som et juridisk begreb19.  

Hvad er egentlig statsstøtte? Statsstøtte kan være den lokale kommune der støtter den lokale 

idrætsforening, støtter det lokale museum, støtter færgeforbindelser20 eller at et medlemslands 

skattemyndighed giver en multinational koncern et bindende svar om at de kan skævvride den nationale 

skattelovgivning, således at de betaler mindre i skat. Det må altså kunne konkluderes at statsstøtte reelt er 

alt staten involvere sig i hvortil den modtagne part har en økonomisk fordel, men at sådan støtte i langt de 

fleste tilfælde vil være forenelig med EU-retten. 

6.1 Hvorfor er det relevant for skatteretten? 

Som beskrevet i indledningen ses der et øget fokus på statsstøtte via Skattesystemet i medlemslandene – 

indtil nu har kommissionen startet dybdegående undersøgelse af 11 forhold, og afsluttet 8 af disse 

undersøgelser, hvortil man har konkluderet at 7 ud af de 8 var i strid med TEUF art. 10721. Dog har EU-

domstolen annulleret én af disse 7 konklusioner22. Statsstøtte er altså ikke blot at kommunen støtter den 

lokale idrætsforening, eller giver penge til en koncert i området, statsstøtte er også støtte via 

Skattesystemet. Som det vil kunne læses i 7.2 gives en sådan støtte typisk ved at de lokale 

skattemyndigheder laver en skatteafgørelse/bindende svar til en større koncern, hvor de får lov at udnytte 

en lokal skatteregel til deres fordel. Er dette så foreneligt med EU-retten? Må de lokale skattemyndigheder 

gerne give enkelte virksomheder lov til at bruge reglerne på en bestemt måde, som andre ikke har lov til? 

Må medlemslandene ikke selv bestemme hvordan de indretter deres skattelovgivning, og om de giver 

nogen virksomheder lov til at have lidt bedre forhold end andre; Det korte og upræcise svar er: Nej. Det 

bedre svar er: Først og fremmest har EU-lov forrang for national lov23. Et medlemsland skal dermed altid 

sikre at deres nationale lovgivning er i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning. Med andre ord kan 

man sige at medlemslandet selv kan bestemme hvordan de indretter deres lovgivning, så længe det er i 

overensstemmelse med EU-lovgivning. TEUF art. 107 ulovliggør ikke alt statsstøtte, og heller ikke via 

Skattesystemet, men den kan være ulovlig. 

Man kan sige at der er opstået en ny tendens i hvordan TEUF art. 107 kan benyttes, mellem kommissionen 

og medlemslandene. Tidligere blev den primært brugt til andet statsstøtte end via Skattesystemet, 

                                                           
19 C-487/06 P, ECLI:EU:C:2008:757, præmis 111. 
20 Vonger, Britt – Kommunerne og statsstøttereglerne en praktisk guide – Karnov Group Danmark – 2017 – s. 19 
21 European Commission – Tax rullings – http://ec.europa.eu/competition/state_aid/tax_rulings/index_en.html - 
[Senest besøg d. 22. april. 2019] 
22 T-131/16 – ECLI:EU:T:2019:91 
23 C-6/64 – Costa vs. Enel 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/tax_rulings/index_en.html
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hvorimod kommissionen som nævnt, nu har rejst sager hvortil de argumenterer for at statsstøtte via 

Skattesystemet er imod TEUF art. 107. Det lader dermed til at medlemslandene i højere grad bliver 

begrænset i hvordan de kan indrette deres skattesystem. Der er dog på nuværende tidspunkt uklarhed om 

hvordan og hvor langt TEUF art. 107 kan strækkes i forhold til at ulovliggøre statsstøtte via 

Skattesystemet24. En ting er dog sikkert, nemlig at statsstøtte via skattesystemet, nu er langt mere relevant 

for den national skatteret, end det nogensinde har været. 

Medlemslandene bliver i højere grad presset af EU lovgivning, til at harmonisere deres skattelovgivning. 

Medlemslandenes manøvrerum på selskabsskatteområdet oplever stigende pres fra EU-retten. Et større 

politisk samt fokus fra medier på aggressiv skatteplanlægning, samtidig med at der i slutningen af 2014 blev 

offentliggjort en række dokumenter, vedrørende skatteforhold for større koncerner i Luxembourg, synes at 

skabe et øget pres på medlemslandenedes nationale skattelovgivning. Dette medfører pres fra EU-instanser 

på medlemslandene, og betyder at landene i mindre grad kan indrette deres skattelovgivning efter eget 

ønske25. Statsstøtteretten er hertil yderst relevant, da støtteordninger til store koncerner, kan danne 

grundlag for aggressiv skatteplanlægning (hvilket i sig selv ikke er ulovligt), og kan i nogen tilfælde være i 

strid med EU-retten. Der er med andre ord opstået et fornyet pres på medlemslandenes særlige 

statsstøtteaftaler via Skattesystemet. 

Den nationale skatteret kan i mindre grad end tidligere indrette sig præcis som de ønsker. De nationale 

lovgivere skal sikre sig at de ikke strider med EU-lovgivning når de laver lovgivning og/eller giver bindende 

svar. Man skal ikke blot være opmærksom når man støtter den lokale koncert, men være opmærksom hvis 

en koncern spørger om de kan fortolke en lovgivning på en specifik måde, da det kan danne grundlag for 

ulovlig statsstøtte. Men hvornår er statsstøtte via Skattesystemet så ulovligt, hvor meget skal der til? For at 

finde svaret på dette, må der kigges på relevant lovgivning og retspraksis. 

7. TEUF art. 107 og sagerne 

Afsnit 7 vil gennemgå de relevante retskilder, med henblik på at analysere disse, og fremfinde den 

gældende retsstilling på området. Afsnittet vil indeholde en dybdegående gennemgang af TEUF art. 107, 

samt en analyse af 8 ud af de 11 relevante sager. 

                                                           
24 Cees, Peters – Tax Policy Convergence and EU Fiscal State Aid Control: In Search of Rationality – EC tax review 2019-
1 – Tilgængelig via. http://www.kluwerlawonline.com 
25 Koerver Schmidt, Peter & Bundgaard, Jakob – Ensretning i den internationale skatteret – Om muligheden for 
indførelse af CCCTB i lyset Luxleaks – Tilgængelig via: Karnov Group ’’Skat udland – Tidsskrift for international 
beskatning’’ – 2015/2 
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De 5 krav i TEUF art. 107 har endnu ikke været gennemgået af EU-domstolen i de nye tax rulings sager, og 

gennemgangen nedenfor vil derfor primært bygge på hvordan de skal bruges og forstås i et skatteretlig 

henseende som ligger før disse tax rulings sager blev rejst af kommissionen. 

7.1 TEUF Art. 107 

Ordlyden i TEUF art. 107 er som følger: (kan også ses i afsnit 4.3.1). 

’’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 medlemsstaterne26’’ 

Som nævnt beskriver stk. 2 og 3 hvad der ér og kan være foreneligt med det indre marked, og TEUF art. 108 

og 109 er støtteartikler til art. 107. TEUF art. 107 anses derfor som den relevante retskilde, og det også 

ovennævnte styk i lovgivningen som er til diskussion i de relevante sager, og vil også være den del som 

specialet fokuserer på. 

Som det kan ses er ’’fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene’’, ’’begunstige’’ og ’’visse 

virksomheder eller visse produktioner’’ blevet understreget og gjort fed. Dette er fordi specialet vil have et 

særligt fokus på disse subjektive fortolkningsdele af loven. Hvornår fordrejer man konkurrencevilkårene? 

Hvornår truer man med at fordreje konkurrencevilkårene, og er det virkelig nok blot at true med at fordreje 

dem, uden reelt at fordreje dem for at der er tale om ulovlig statsstøtte? Hvornår har man begunstiget 

visse virksomheder eller produktioner, nok til at der er tale om ulovlig statsstøtte? Hvad menes der med 

visse virksomheder eller produktioner? Skal det være én specifik virksomhed før det er ulovligt, eller må en 

medlemsstat gerne lave en ordning som omfatter en lang række virksomheder? Disse spørgsmål kan ikke 

direkte besvares, men specialet vil gennemgå disse elementer ved flere af de relevante sager, for at 

estimere ’’hvor grænsen går’’.  

Det kan udledes af TEUF art. 107 at der skal være opfyldt en række krav, for at der er tale om ulovlig 

statsstøtte.  Ved gennemgang af litteraturen, og en række sager om statsstøtte (som ikke er statsstøtte via 

Skattesystemet) kan det konkluderes at der tale om 5 kumulative krav som skal være opfyldt, for at der er 

tale om ulovlig statsstøtte jf. TEUF art. 107. Der er jf. litteraturen usikkerhed om hvorvidt der er 4 eller 5 

krav – Det er ikke alt litteraturen som medtager kravet ’’Modtager skal udøve økonomisk virksomhed’’, 

hvilket primært skyldes at krav 1 og 3 læner sig meget op ad hinanden, og at noget litteratur har lagt de 2 

                                                           
26 TEUF art. 107 
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sammen. Kommissionen har dog selv kravet med, i deres fortolkning af TEUF art. 10727. Derfor vil dette 

speciale også have kravet med. De 5 krav er dermed som følger28. 

1. Modtageren skal udøve økonomisk virksomhed 

2. Støtten skal være ydet med statsmidler 

3. Den modtagne part opnår en økonomisk fordel af støtten 

4. Fordelen gives til bestemte virksomheder eller produktioner 

5. Støtten fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen, og påvirker samhandelen mellem 

medlemsstaterne 

De 5 krav vil nedenfor blive gennemgået enkeltvis, da det findes relevant at komme dybere ned i hvad der 

skal være opfyldt, for at statsstøtte må anses som værende ulovligt, særligt da kravene vil blive 

gennemgået i forbindelse med analysen af de relevante sager. Dertil også fordi de 5 ovenstående krav er 

defineret generelt, og det er for dette speciale yderst relevant at definere dem med udgangspunkt i 

statsstøtte, via Skattesystemet. Som det kan ses, indeholder krav 3, 4 og 5 de dele af TEUF art. 107 som var 

blevet markeret ovenfor. Specialet vil grundet vurderingselementet i disse krav, have et særligt fokus på 

disse når kravene analyseres i forbindelse med analysen af de relevante sager. 

7.1.1 Modtageren skal udøve økonomisk virksomhed 

Der kan kun være tale om ulovlig statsstøtte hvis støttemodtageren udøver økonomisk virksomhed. EU-

domstolen har slået fast at virksomhedens retlige form og finansieringsmåde er underordnet, i vurderingen 

om en støttemodtager udøver økonomisk virksomhed29, det betyder dermed at i TEUF art. 107 forstand, 

kan også sportsklubber eller enheder som jf. national ret ikke er virksomheder, alligevel godt kan betragtes 

som økonomiske virksomheder. Derudover kigges der på den konkrete aktivitet som støttemodtageren 

udøver. Man vil gerne sikre at støtteordninger ikke fordrejer konkurrencen, og derfor skal der være tale om 

en virksomhed som er i konkurrence. Der kigges på om virksomheden eksisterede med profit for øje, men 

også om virksomheden udbyder varer eller tjenester på et marked. TEUF art. 107 nævner både 

virksomheder og produktioner; med produktioner menes fx hvis hele bilbranchen får en fordel30. 

                                                           
27 Den Europæiske unions Tidende – Kommissions meddelelse om begrebet statsstøtte i artikel 107, stk. 1, i traktaten 
om den Europæiske Unions funktionsmåde – 2016/C 262/01 præmis 6-16 
28 Jf. Sager: C-142/87 ECR I-959 præmis 25. C-278/92, C-279/92 og C-280/92 ECR I-4103 præmis 20. C-482/99 ECR I-
4397 præmis 68. C-280/00 ECR I-7747 præmis 74-75. C-345/02 præmis 32. 
Jf. Bøger: Santa Maria, Alberto – Competition and State Aid, an analysis of the EU Practice – Wolters Kluwer – 2015 – 
s. 23. Tell, Michael – Erhvervsretlige emner (Skatteret og det EU-retlige forbud mod statsstøtte – Jurist- og 
øknomiforbundets Forlag – 2015 – s.310. Monsengo, Jerome – Selectivity in State Aid Law and the Methods for the 
Allocation of the Corporate Tax Base – Wolters Kluwer – 2018 – s. 2. Troels Paulsen, Sune – Statsstøtteret I EU – Jurist- 
og Økonomforbundets Forlag – 2015 – s. 26. Paster-Merchante, Fernando – The Role of Competitors in the 
Enforcement of State Aid Law – Hart Publishing – 2017 – s. 23.  
29 C180/98-C184/98 ECLI:EU:C:2000:428 præmis 74 
30 Troels Paulsen, Sune – 2015 – s. 95-97 
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EU-domstolen har fastslået at alle virksomheder som udbyder varer eller tjenester på et marked er en 

økonomisk virksomhed31. 

Om der er tale om en økonomisk virksomhed vil oftest være nemt at afgøre, men kan i enkelte tilfælde 

være svært at afgøre. I henhold til dette speciale vil det være nemt at afgøre, da de skattefordele som 

kommissionen har påstået er givet til multinationale koncerner, som har profit for øje samt sælger varer 

eller tjenester på et marked.  

7.1.2 Støtten skal være ydet med statsmidler 

Den støtte der gives, skal være givet af statsmidler. Det er af afgørende betydning at det er staten som 

giver støtten. Det er alle aktiviteter hvortil staten tildeler støtte og/eller finansielle fordele til 

virksomhederne. Formålet med støtten er underordnet. Som det også fremgår af TEUF art. 107 ’’Som ydes 

ved hjælp af statsmidler, under enhver tænkelig form’’, så må det kunne konkluderes at man har en meget 

bred ramme for hvad støtten kan være, grundet ordene ’’enhver tænkelig form’’32. ’’Staten’’ skal forstås 

bredt, og kan være alle instanser i den offentlige sektor33. 

Med andre ord kan man sige at der skal være 2 punkter opfyldt for at krav 2 er opfyldt: At det er staten som 

er den givne part og at det er staten som giver afkald på en indtægt. Det må kunne antages at dette krav vil 

være forholdsvis simpelt i relation til statsstøtte via Skattesystemet, da en nedsat skattebetaling må betyde 

at staten går glip af en skatteindtægt den ellers ville have fået. 

7.1.3 Den modtagne part opnår en økonomisk fordel af støtten (begunstige) 

Den modtagne part skal opnå en økonomisk fordel, som denne ikke ville have modtaget på normale 

markedsvilkår. Med andre ord skal der være tale om en konstruktion tilladt for en eller nogen, som ikke er 

tilgængelig for andre i samme situation. Sagt på en tredje måde: Stiller fordelen den modtagne part i en 

mere fordelagtig position end dennes konkurrenter, er der tale om begunstigelse. En begunstigelse kan 

både være direkte og indirekte. Med indirekte begunstigelse kunne være at staten giver en kundeliste til 

virksomheder, og dermed stiller denne bedre end sine konkurrenter34. Det er derudover ikke afgørende om 

det var hensigten at give en begunstigelse, men om en ordning/bindende svar/lovgivning reelt danner 

grundlag for en begunstigelse35. 

For at vurdere om der er tale om ulovlig begunstigelse laves typisk ’’Market Economy Operator Test’’ (også 

kaldet MEIP-testen). Kort fortalt vil der ikke være tale om begunstigelse hvis staten i en transaktion, 

                                                           
31 C-118-85 ECLI:EU:C:1987:283 præmis 7. C-35/96 ECLI:EU:C:1998:303 præmis 36. C-180/98-C-184/98 
ECLI:EU:C:2000:428 præmis 75 
32 Troels Paulsen, Sune – 2015 – s. 131-133. Den Europæiske unions Tidende – 2016/C 262/01 præmis 38-39 og 47-48 
33 T-228/99 ECLI:EU:T:2003:57 præmis 182. C-88/03 ECLI:EU:C:2006:511 præmis 55 
34 Santa Maria, Alberto – 2015 – s. 37-38. Den Europæiske unions Tidende – 2016/C 262/01 præmis 66 
35 C-106/09 P og C-107/09 P præmis 87. Den Europæiske unions Tidende – 2016/C 262/01 præmis 67-68 



13 
 

handler som private virksomhed ville have handlet, altså at de handler på markedsvilkår. Hvorimod hvis 

den part staten deltager i en transaktion med, bliver stillet på en måde som den ikke ville have gjort under 

normale markedsvilkår, er der tale om ulovlig begunstigelse36. MEIP-testen er oftest kun anvendelig i 

situationer hvor staten agerer på et marked, hvor der kan være tale om en ’’hypotetisk privat aktør’’, men 

på skatteområdet kan der naturligt ikke være andre aktører end staten, og derfor synes MEIP testen ikke 

anvendelig når der skal vurderes om en begunstigelse via Skattesystemet er ulovlig. Hvorvidt der er tale om 

begunstigelse via Skattesystemet som er i strid med TEUF art. 107, må derfor ofte skulle vurderes i 

spørgsmålet om hvorvidt den kun gives til bestemte virksomheder eller produktioner (næste krav)37. 

7.1.4 Fordelen skal gives til bestemte virksomheder eller produktioner (selektivitet) 

Det mest omtale og det der må siges at være sværest at afgøre, er kravet om hvorvidt fordelen er givet til 

bestemte virksomheder eller produktioner – med andre ord om der er tale om selektiv fordel38. Hvis man 

kigger på sagerne i afsnit 7.2, vil man også se at det særligt er dette element som appelsagerne drejer sig 

om, og det er også dette element som bliver analyseret og diskuteret mest.  

Den givne begunstigelse er kun ulovlig hvis den bliver givet til bestemte virksomheder eller produktioner. 

Har alle virksomheder lige adgang til begunstigelsen vil der ikke være tale om ulovlig statsstøtte. Der skal 

altså laves en selektivtest, hvortil det er afgørende at der først sættes en referenceramme, for herefter at 

vurdere om konkurrenter i samme situation har adgang til begunstigelsen og der dermed er tale om en 

generel ordning, eller om der er tale om en selektiv ordning39. Når staten handler som myndighed vil der 

som nævnt ikke være grundlag for at benytte MEIP-testen, men det vil være relevant at vurdere om 

fordelen som myndigheden har givet, er selektiv40.  

Selektivitetstesten foregår normalt i 2 led: 

- Er der tale om forskelsbehandling af virksomheder som er i en sammenlignelig faktisk eller retlig 

situation 

- Kan denne forskelsbehandling retfærdiggøres41 

I spørgsmål om skatteforanstaltninger vil det dog være nødvendigt at have et tredje led i testen også. Der 

vil komme et startende led hvor der først skal vurderes hvad der er normalen i forhold til en konkret 

skatteordning, for at se om ordningen udgør en undtagelse fra den almindelige ordning, altså der skal 

                                                           
36 Santa Maria, Alberto – 2015 – s. 38-40 
37 Troels Paulsen, Sune – 2015 – s. 49-50. Tell, Michael – 2015 – s. 312 
38 Tell, Michael – 2015 – s. 313 
39 Troels Paulsen, Sune – 2015 – s. 159. Tell, Michael – 2015 – s. 312. Monsengo, Jerome – 2018 – s. 2-3. Santa Maria, 
Alberto – 2015 – s. 45 
40 Troels Paulsen, Sune – 2015 – s. 49 
41 Troels Paulsen, Sune – 2015 – s. 170 
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fastsættes en referenceramme42. Det er dertil relevant at nævne, at der skal vurderes på tidspunktet hvor 

ordningen blev indgået43. 

En ordning der kun omfatter nogen virksomheder vil ikke per automatik være selektiv. Det skyldes at hvis 

virksomheder som er udenfor ordningen ikke ville kunne opnå en fordel hvis de var en del af ordningen, så 

vil ordningen stadig være anset som generel. Det gør ikke en ordning generel bare fordi den gives til en hel 

sektor – det har EU-domstolen fastslået, dog kan en ordning kun givet til nogen godt være generel hvis 

medlemsstaten kan retfærdiggøre herfor, i forhold som er knyttet til den nationale retsorden eller skyldes 

objektive forhold i de beskattede forhold44. De 3 led vil blive gennemgået nedenfor: 

Fastsættelse af referenceramme: 

Dette step er yderst relevant, da udfaldet af selektivitetstesten kan have forskellige resultater afhængig af 

hvad referencerammen fastsættes til. Referencerammen er et slags ’’benchmark’’ som er udgangspunktet i 

at undersøge om konstruktionen som undersøges, differentierer fra normal praksis og danner grundlag for 

en fordel som kun nogen virksomheder eller produktioner kan benytte45. Benchmarket skal fastsættes set i 

lyset af formålet med den undersøgende foranstaltning. Typisk vil benchmarket blive defineret ved at stille 

spørgsmålet: ’’hvordan vil den normale beskatning være, for virksomheder i en faktisk eller retlig 

sammenlignelig situation, set ud fra formålet med ordningen’’46.  

Der er tale om forskelsbehandling af virksomheder som er i en sammenlignelig faktisk eller retlig situation: 

Når referencerammen er blevet etableret, skal det ud fra denne referenceramme undersøges om fordelen 

kun er givet til nogen virksomheder af en gruppe af sammenlignelige virksomheder eller produktioner. 

Dette kan i nogen tilfælde være meget nemt at vurdere, men i andre tilfælde er det langt fra ligetil. Der 

behøver ikke at være tale om selskaber i direkte konkurrence, for at de kan være sammenlignelige, men der 

skal være tale om en grad af konkurrence47. 

Hvis det ikke er ligetil at bestemme om der er tale om forskelsbehandling, kan det være relevant at kigge på 

om der er tale om materiel og regional selektivitet48. Det kan hjælpe med at foretage vurderingen om 

foranstaltningen er selektiv. En materielt selektiv foranstaltning finder kun anvendelse på nogen 

virksomheder eller økonomiske faktorer – den kan enten være de jura eller de facto. De jura betyder at 

bestemmelsen/bestemmelserne som giver fordelen direkte, angiver at fordelen kun er forbeholdt udvalgte 

                                                           
42 C-78/08 ECLI:EU:C:2011:550 præmis 49. 
43 T-499/10 præmis 64-65 
44 Troels Paulsen, Sune – 2015 – s. 170-175 
45 Monsengo, Jerome – 2018 – s. 23-24 
46 QC Bacon, Kelyn – European Union Law of State Aid – Oxford university press – 2017 – s. 69-71 
47 QC Bacon, Kelyn – 2017 – s. 72 
48 Den Europæiske unions Tidende – 2016/C 262/01 præmis 119 
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virksomheder eller grupper (det kunne fx være virksomhedens størrelse). De facto er resultatet af en 

barriere som staten har pålagt, og denne forhindre nogen virksomheder i at benytte den undersøgende 

fordel49. For at der er tale om regional selektivitet sondres der mellem 3 scenarier (hvis én af disse er 

opfyldt, er der tale om regional selektivitet: 1. Hvis staten laver en fordel som kun gælder for et udvalgt 

geografisk område. 2. Hvis alle instanser i staten har beføjelser til at pålægge skat, uafhængig af staten. 3. 

Hvis det kun er bestemte instanser som kan vedtage skattemæssige foranstaltninger, hvortil det skal 

vurderes hvor afhængig disse er af staten50. 

Kan forskelsbehandlingen retfærdiggøres: 

En fordel kan godt være selektiv, men stadig være lovlig hvis staten kan retfærdiggøre fordelen. Typiske 

retfærdiggørelser er: systemets logik eller karakter og opbygning. Eksempelvis kan topskattebetalere i 

lande hvori der betales topskat ikke gøre gældende, at dem der ikke har betalt topskat, har fået statsstøtte. 

Med andre kan man sige at, hvis en fordel bygger på hvordan landets skattesystemet er opbygget, vil der 

ikke være tale om ulovlig statsstøtte51. 

7.1.5 Støtten fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen, og påvirker samhandlen mellem 

medlemslandene 

En ordning er kun i strid med TEUF art. 107 hvis den fordrejer konkurrencen samt påvirker samhandlen 

mellem medlemslandene. Sandheden er dog at EU-domstolen normalvis ikke tager stilling til dette kriterie, 

da den antager at det er opfyldt, såfremt de første 4 krav er opfyldt. Det slående i artiklen er ’’truer med at 

fordreje’’. Fordelen kan altså blot true med at fordreje konkurrencen, og så vil kriteriet være opfyldt (givet 

at fordelen også påvirker samhandlen mellem medlemslandene)52. Det er i praksis ikke nødvendigt med 

megen analyse, da EU-domstolen har slået fast at hvis staten giver en finansiel støtte til en virksomhed som 

deltager i samhandlen på det indre marked, så vil der potentielt være grundlag for at konkurrence bliver 

fordrejet53. 

Fordelen skal også påvirke samhandlen mellem medlemslandene, før der er tale om ulovlig statsstøtte. 

Statsstøtte kan påvirke virksomheders beslutningsgrundlag for investeringer – hvis denne får støtte i et 

land, kan denne vælge at placere investeringer her, fremfor et andet medlemsland. Hvis en virksomhed får 

en fordel, kan det betyde at udefrakommende investorer får svære ved at konkurrerer med denne. Der skal 

foretages en konkret vurdering af om fordelen vil påvirke samhandlen. EU-domstolen har en bred 

                                                           
49 Den Europæiske unions Tidende – 2016/C 262/01 præmis 120-122 
50 Den Europæiske unions Tidende – 2016/C 262/01 præmis 142-144 
51 QC Bacon, Kelyn – 2017 – s. 78-79. Troels Paulsen, Sune – 2015 – s. 190-191 
52 Troels Paulsen, Sune – 2015 – s. 209-211. QC Bacon, Kelyn – 2017 –  s. 83 
53 Dom af 17. september 1980, 790/79 præmis 11-12 
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fortolkning, hvilket betyder at samhandlen kan ses for påvirket selvom en virksomhed kun operer lokalt, da 

en sådan fordel kan hæve barrierer for at få adgang til markedet, eller ændre forbrugernes adfærd54. 

7.2 Sagerne 

Nedstående afsnit vil gennemgå de 8 ud af 11 sager som kommissionen har rejst mod medlemslandene. Ud 

af de 11 sager, har kommissionen konkluderet at støtten var ulovlig i 7, hvortil én er blevet afgjort af 

’’general court’’, og 3 er stadig i deres undersøgende stadie. For at give læseren en forståelse for de enkelte 

sager, og for at den senere analyse vil fremstå troværdig, vil sagens detaljer først blive præsenteret. 

Herefter vil sagen blive analyseret og diskuteret, og holdt op i mod TEUF art. 107, som den blev 

præsenteret i afsnit 7.1. Sagerne vil også blive analyseret og diskuteret med et særligt øje til hvordan 

domstolen afgjorde sagen som analyseres i afsnit 7.2.1. Hver sag vil indeholde en forventning til 

domstolens afgørelse. Her vil der være et særligt fokus på de udtryk benyttet i artiklen som kræver en 

konkret vurdering, som nævnt i afsnit 7.1 – Altså; Hvor går grænsen for hvornår statsstøtte via 

Skattesystemet er i strid med EU-retten. 

Kilder benyttet i sagerne: 

Det er fundet relevant at foretage en diskussion af de benyttede kilder i sagerne. Som det vil blive klart for 

læseren efter at have læst nedenstående gennemgang og analyse af sagerne, vil langt hovedparten af 

kilderne stamme direkte fra kommissionen, samt de relevante appelsager (og den ene sag EU-domstolen 

har afgjort) – hvilket er et bevidst valg. Først og fremmest er sagerne blevet rejst af kommissionen, og 

derfor vil sagernes facts blive præsenteret i overskrifterne ’’om sagen’’ som kommissionen har fremlagt 

dem. Dog vil der også blive nævnt de argumenter som medlemsstaterne og de berørte virksomheder, har 

rejst i deres appelsager. 

Under overskrifterne ’’forventning til domstolens afgørelse’’, er der primært blevet benyttet 

kommissionens breve sendt til de berørte medlemslande. Der bliver her fremlagt argumenter for og i mod 

konstruktionens lovlighed, samt diskuteret disse argumenter holdt op imod afsnit 7.1. Dette skyldes at 

kommissionens breve fremlægger både deres egne, men også modpartens argumenter i sagen. 

Modpartens argumenter bliver fremlagt, som modparten har argumenteret, og bliver ikke præsenteret 

således at modparten argumenter, får kommissions argumenter til at se bedre ud. Derfor fås begge sider af 

sagen i disse breve. 

Læseren vil muligvis undre sig over at der ved diskussionen, samt gennemgang af de relevante krav, ikke er 

kigget til litteraturen – dette er et bevidst valg. Litteraturen er undersøgt, men besluttet ikke at blive 

benyttet, først og fremmest for at holde en høj grad af objektivitet i analysen af de relevante krav. De 

                                                           
54 Troels Paulsen, Sune – 2015 – s. 214-222 
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relevante krav er blevet ønsket gennemgået med udgangspunkt i hvad der er kommet frem til i afsnit 7.1, 

hvortil litteraturen er benyttet i høj grad, samt hvad domstolen er kommet frem til i den sag læseren skal 

læse om et øjeblik. Dernæst synes litteraturen omkring sagerne svag i forhold til specialets formål. Den 

første sag der gennemgås, har General Court afsagt dom d. 14. februar 2019, og i sagen der gennemgås i 

afsnit 7.2.8, har kommissionen færdiggjort deres undersøgelse d. 2. april 2019, og offentliggjort relevant 

information d. 25. april. 2019. Sagerne og denne nye tendens på området, er ny og uprøvet, og fagfolk 

synes påpasselig med at udtale sig om forventning til domstolens afgørelse, og afventer i stedet domstolens 

syn på sagen. Det er blevet vurderet at specialet bedst kan vurdere EU-statsstøtterettens påvirkning på 

national skatteret, ved at benytte kilder jf. ovenstående.  

7.2.1 Belgien – Statsstøtte til multinationale selskaber (Belgien sagen) 

Belgien-sagen vil blive gennemgået, analyseret og diskuteret som den første, da der er kommet dom fra 

EU-domstolens første instans55. Da denne som nævnt er den eneste afgjorte sag, efter kommissionens nye 

tax-ruling dedikerede task force blev sat i værks, må denne sag anses for at være yderst relevant. Afsnit 7.1 

omkring de 5 kriterier, samt hvordan EU-domstolen er gået frem i denne sag, vil danne grundlag for 

hvordan de efterfølgende sager vil blive analyseret og diskuteret. 

Om sagen: 

Belgien indførte i 2004 en særlig skatteordning, som gav multinationale selskaber mulighed for at reducere 

deres beskatningsgrundlag optil 50%. Kommissionen tog interesse i denne ordning, og anmodede d. 19. 

december 2013 Belgien om oplysninger vedrørende sagen. Kommissionen mener at ordningen giver 

multinationale selskaber mulighed for en intern prisafregning, som ikke stemmer overens med OECD’s 

regler for koncernintern prisafregning56.  

Kommissionen besluttede d. 3. februar 2015 at indlede en dybdegående undersøgelse af Belgiens særlige 

skatteordning. Ordningen kaldes ’’excess profit’’, og fungere i alt sin simpelhed ved at man kan nedgøre sit 

beskatningsgrundlag, hvis man er en multinational virksomhed. En mulighed som ikke-multinationale 

virksomheder ikke har. For at få fordelen skal koncernen forinden anmode det belgiske skattevæsen om 

tilladelse. Kommissionens foreløbige undersøgelse indikerede at de bindende svar primært blev givet til 

koncerner, som har rykket en stor del af deres aktivitet til Belgien, og/eller investeret stort i Belgien57. 

Kommissionen færdiggjorde deres undersøgelse d. 11. januar 2016, og udsendte i den forbindelse en 

pressemeddelelse samt et brev til Belgien, hvor de orienterede Belgien om at de har konkluderet at ’’excess 

                                                           
55 T-131/16 – ECLI:EU:T:2019:91 
56 SA.37667 – C 188/24 
57 European Commission Press release –” State aid: Commission opens in-depth investigation into the Belgian excess 
profit ruling system”. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4080_en.htm - [Senest besøg d. 20. april 2019] 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4080_en.htm
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profit’’ ordningen er ulovlig statsstøtte. Kommissionen kræver at Belgien opkræver omkring 700 millioner 

euro plus renter fra 35 multinationale virksomheder. Dertil kræves det at Belgien tilbageruller 

skatteordningen. Kommissionen konkluderer at ordningen er forskellig fra normal selskabsbeskatning i 

Belgien, samt ikke harmonerer med armslængdeprincippet. I praksis er koncernerne kun blevet beskattet af 

den del af deres overskud, som man har formodet at et sammenligneligt ’’stand-alone’’ selskab i Belgien 

ville have genereret i overskud.  Belgien har promoveret ordningen under ’’kun i Belgien’’ for at tiltrække 

koncerner til Belgien, og dette mener kommissionen er et stort brud på konkurrencen i EU. Belgiens eget 

argument er at ordningen sikre mod dobbeltbeskatning, men da ordningen ikke krævede at man skulle 

dokumentere at overskud blev beskattet andessted, mener kommissionen ikke at dette argument er 

validt58. 

Siden kommissionen foretog denne afgørelse, er der blevet rejst 30 appelsager – primært af koncerner som 

er berørt af afgørelsen. Belgien rejste sagen mod kommissionen d. 22. marts 2016. Belgien påpeger at der 

ikke er tale om en støtteordning. Dertil at kommissionen ikke har påpeget at der er tale om statsmidler, at 

der ikke er tale om fordel og at kommissionen ikke har foretaget en korrekt vurdering af selektiviteten59. 

Domstolens afgørelse: 

Denne sag blev afgjort af ’’General court’’ d. 14. februar 2019, og dommen afgør også en af appelsagerne 

som en af de berørte koncerner (Magnetrol) har rejst. Dommen annullerer kommissionens beslutning, og 

siger dermed at ’’excess profit’’ ikke er ulovlig statsstøtte. Dommen konkluderer at kommissionen har 

handlet indenfor sine beføjelser, og var i sin gode ret til at igangsætte den dybdegående undersøgelse60. 

Dommen mente overordnet set ikke at der var tale om ulovlig statsstøtte, først og fremmest fordi de 

modtagne koncerner af støtten selv skulle ansøge om støtten, sagt med andre ord så kunne støtten ikke 

modtages uden at ansøge herom. Dertil havde de Belgiske skattemyndigheder muligheden for at fortage de 

nødvendige skøn før de gav støtten, og dermed kunne skattemyndigheder selv styre under hvilke 

betingelser de modtagne selskaber skulle have støtten. Derudover mener domstolen ikke at de modtagne 

koncerner var defineret på en generel og abstrakt måde, og der var ikke en systematisk udvælgelse af 

virksomheder61. 

Domstolen starter med at gennemgå de relevante regler, som danner grundlag for at sagen er blevet rejst 

                                                           
58 European Commission Press release –” State aid: Commission concludes Belgien ‘’Exess profit’’ tax scheme illegal; 
around €700 million to be recovered from 35 multinationals companies’’. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-
42_en.htm - [Senest besøg d. 21. april 2019] 
59 T-131/16 
60 T-131/16 – ECLI:EU:T:2019:91 
61 General Court of the European Union, Press release No 14/19, Luxembourg 14 February 2019 – ‘’The General Court 
annuls the Commssion’s decision concerning tax exemptions granted by Belgium by means of rulings’’ 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-42_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-42_en.htm
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af kommissionen, samt appelleret af Belgien samt flere af de berørte koncerner62. Der henvises til 

ovenstående afsnit, for information om sagen. Domstolen vælger herefter at gennemgå kommissionens 

argumenter for hvorfor, der er tale om ulovlig statsstøtte. Kommissionen mente at støtten blev givet uden 

at der var brug for yderligere fra virksomheder, da det bindende svar som koncernerne skulle anskaffe, jf. 

kommissionen blot var teknisk. Dertil mente kommissionen at de støttemodtagne virksomheder var 

defineret klart, da der var tale om støtte til multinationale virksomheder63. Disse argumenter har ikke 

tidligere været nævnt i specialet, men handler om at før der overhovedet, kan være tale om statsstøtte jf. 

TEUF art. 107, skal det konkluderes om der er tale om en støtteordning64. Dette element blev ikke 

behandlet af kommissionen i deres dybdegående undersøgelse, men bragt af Belgien i deres appelsag, og 

derfor behandler domstolen det. Om der reelt er tale om en støtteordning, er ej heller noget litteraturen 

har omtalt meget. Det må derfor antages at kommissionen enten har overset dette element, eller blot 

anset dette element for opfyldt. Domstolen bruger Rådets forordning (EU) 2015/1589 til definition af en 

støtteordning65.  

Domstolen gennemgår herefter kommissions argumenter for at de 5 krav er opfyldt, for at der er tale om 

ulovlig statsstøtte jf. TEUF art. 107, men tager ikke selv stilling til kravene: Kommissionen mener at der var 

tale om støtte med statsmidler, da de støttemodtagne virksomheder, fik en nedsættelse af deres 

beskatning. At støtten fordrejede konkurrencen på det indre marked, da de støttemodtagne koncerner 

opererede i flere medlemsstater. At de støttemodtagne koncerner fik en økonomisk fordel, da de slipper 

for en skattebyrde, de ellers ville have haft hvis de ikke fik støtten. Dertil at der er tale om en selektiv 

fordel, da dem der fik fordelen, kun var multinationale selskaber66. Der henvises til afsnit 7.1 for at se de 5 

krav. Domstolen nævner ikke kravet ’’Modtageren skal udøve økonomisk virksomhed’’, men det må antages 

at domstolen har udeladt at nævne om dette krav er opfyldt, og antaget at det er opfyldt, da man må 

kunne konkludere at de multinationale virksomheder driver økonomisk virksomhed. 

Domstolen gennemgår sagsforløbet for Belgien samt Magnetrol International (den nævnte ’’koncern’’ som 

har appelleret sagen)67. Domstolen kommer hertil med deres observationer og konkludere at sagen, skal 

afgøres ved at gennemgå 4 argumenter som er fremstillet af Belgien og Magnetrol68:  

                                                           
62 T-131/16 – ECLI:EU:T:2019:91, præmis 1-14 
63 T-131/16 – ECLI:EU:T:2019:91, præmis 17 
64 Lampreave, Patrica – Belgiums excess profits tax scheme is not State Adi, EU court concludes – MNE Tax – 
Tilgængelig via https://mnetax.com/belgiums-excess-profits-tax-scheme-is-not-state-aid-eu-court-concludes-32372 
65 T-131/16 – ECLI:EU:T:2019:91, præmis 75 og 77 
66 T-131/16 – ECLI:EU:T:2019:91, præmis 18 
67 T-131/16 – ECLI:EU:T:2019:91, præmis 29-53 
68 T-131/16 – ECLI:EU:T:2019:91, præmis 57 
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- At Europa kommissionen har handlet udenfor dennes beføjelser, da denne ikke kan/skal blande sig 

i Belgiens skattesystem 

- At kommissionen ikke har kunne dokumentere at der reelt er tale om støtteordning jf. Artikel 1(d) i 

rådets forordning 2015/1589 

- At kommissionen ikke har påvist at der er tale om selektiv ordning 

- At kommissionen har tilsidesat principper og almen beskyttelse af hvad der kan forventes, i forhold 

til at kræve den påståede ulovlige støtte tilbagebetalt.  

Domstolen gennemgår herefter punkterne: 

Domstolen giver ikke Belgien og Magnetrol ret i at Kommissionen har handlet udover sine beføjelser, og 

nævner hertil at selvom medlemslandene har en stor grad af frihed til at styre de direkte skatter, så skal de 

stadig harmonere med EU-lov69. Trods det er accepteret at medlemslandene kan fordele skattebyrden, på 

tværs af produktioner og sektorer70 (hertil ikke at forveksle med at give en fordel til udvalgte produktioner), 

så skal selv de direkte skatter være i overensstemmelse med EU-lov, og kan dermed også falde indunder 

TEUF art. 10771. På denne baggrund vurderede domstolen at kommissionen handlede indenfor sine 

beføjelser, da den igangsatte den dybdegående undersøgelse af Belgiens ’’excess profit’’ ordning, for at 

undersøge om ordningen var i strid med TEUF art. 10772. 

Domstolen forsætter herefter med at undersøge om der reelt er tale om en støtteordning: 

Domstolen bruger som nævnt Rådets forordning (EU) 2015/1589 artikel 1d til at definere hvornår der er 

tale om en støtteordning. Denne lyder som følger: 

’’Støtteordning: enhver retsakt, på grundlag af hvilken der uden yderligere gennemførelsesforanstaltninger 

kan ydes individuel støtte til virksomheder, som inden for denne retsakt defineres generelt og abstrakt, og 

enhver retsakt på grundlag af hvilken støtte, der ikke er knyttet til et specifikt projekt, kan ydes til en eller 

flere virksomheder, uden at tidsrummet eller beløbet er nærmere fastsat73.’’ Det kan herfra udledes at der 

skal være opfyldt 3 kumulative krav, for at der er tale om en støtteordning – krav som domstolen også 

gennemgår i dommen74. 

1. Der skal ikke kræves yderligere skridt fra den støttemodtagne part. Støtten skal som udgangspunkt 

ligge direkte i lovgivningen, for at kravet er opfyldt. Hvis der gives individuel støtte hvortil der ikke 

                                                           
69 T-131/16 – ECLI:EU:T:2019:91, præmis 62. C-269/09 ECLI:EU:C:2012:439 præmis 47 
70 T-131/16 – ECLI:EU:T:2019:91, præmis 64. C-106/09 P og C-107/09 P ECLI:EU:C:2011:732 præmis 97 
71 T-131/16 – ECLI:EU:T:2019:91, præmis 63. C-182/03 og C-217/03 ECLI:EU:C:2006:416 præmis 81. 173-73 
ECLI:EU:C:1974:71 præmis 13. T.538/11 ECLI:EU:T:2015:188 præmis 65-66. C-487/08 ECLI:EU:C:2010:310 præmis 37 
72 T-131/16 – ECLI:EU:T:2019:91, præmis 68 og 74 
73 Rådets forordning (EU) 2015/1589 artikel 1d 
74 T-131/16 – ECLI:EU:T:2019:91 præmis 86-88 
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kræves yderligere fra modtageren, skal de essentielle elementer af støtten fremgår af den 

udspringende lovgivning. 

2. Den nationale skattemyndighed må ikke have nogen skønsmæssige hensynsstillinger, når den skal 

bestemme de væsentlige elementer i støtten der gives. 

3. Modtagerne skal defineres generelt om abstrakt.  

Hvis alle ovenstående 3 krav er opfyldt kan det konkluderes, at der er tale om en støtteordning, og man kan 

herefter ty til TEUF art. 107 for at undersøge om støtteordningen er ulovlig. Domstolen vælger nu at 

gennemgå de 3 krav: 

Domstolen nævner at kommissionen selv anerkender at de essentielle elementer af støtten, ikke 

udspringer direkte at lovgivningen75. Der var krævet yderligere foranstaltninger for at de modtagne parter 

kunne modtage støtten, da man ikke blot havde adgang til støtten, den skulle nemlig søges hos 

skattemyndighederne, hvilket også indikere at krav 1 ikke er opfyldt76.  

Selvom modtagerne skulle ansøge skattemyndighederne om støtten, betyder det ikke at myndighederne 

har mulighed for at foretage skøn, og sørge for at støtten gives på deres præmisser77. Dette var også 

kommissionens argument78. Belgien gennemgik sagerne koncern for koncern, og Belgien havde afgørende 

indflydelse på hvor stor en del af koncernernes overskud der kunne anses som ’’excess profit’’, og dermed 

ikke skulle beskattes. Koncernerne havde en forskellig procentbeskatning, afhængig af 

skattemyndighedernes vurdering. Det var dog alligevel domstolens holdning at Belgien havde 

skønsmæssige hensynsstillinger, til den støtte de gav. Belgien kunne styre de essentielle elementer i 

ordningen, og dermed var krav 2 ifølge domstolen, ej heller opfyldt79.  

Domstolen diskuterer hvorvidt modtagerne er defineret generelt og abstrakt, når de er defineret som 

virksomheder som er del af en multinational koncern. Domstolen konkluderer at støtten ikke udelukkende 

gives på baggrund af at virksomhederne er del af en multinational koncern, men at der skal foretages 

yderligere foranstaltninger inden støtten kan gives. Dette bruger domstolen som deres argument for at 

modtagerne ikke var defineret generelt og abstrakt, og dermed at krav 3 heller ikke er opfyldt80. 

Samlet set vurdere domstolen at ingen af de 3 krav er opfyldt – da kravene som nævnt er kumulative havde 

det været nok hvis blot én af de 3 krav ikke var opfyldt, og excess profit ville dermed ikke være en 

                                                           
75 T-131/16 – ECLI:EU:T:2019:91 præmis 92 
76 General Court of the European Union, Press release No 14/19, Luxembourg 14 February 2019 – ‘’The General Court 
annuls the Commssion’s decision concerning tax exemptions granted by Belgium by means of rulings’’. T-131/16 – 
ECLI:EU:T:2019:91 præmis 96 
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støtteordning. Det må derfor anses som et stort nederlag til kommissionen. 

Da domstolen konkludere at der ikke er tale om en støtteordning, finder den det ej heller nødvendigt at 

gennemgå de næste 2 argumenter, som domstolen ellers lagde op til at gennemgå. Heriblandt 

selektivitetskravet81. 

Det er værd at bemærke at EU-domstolen er bygget op i 2 led, og ’’General Court’’ som denne dom er 

kommet fra, er retten i første instans. Statsstøttesager kan komme i denne instans i første omgang82. 

Domme fra General court kan appelleres til ’’Court of Justice’’83. Det skal derfor bemærkes at det ikke er 

sikkert at denne dom er endelig, da kommissionen endnu ikke har besluttet om de ønsker at appellere 

dommen. Kommissionen skal overveje om de vil appellere sagen, eller om de vil rejse sager enkeltvis mod 

de koncerner som har modtaget støtte84. 

Der må alligevel kunne tillægges en forholdsvis høj retskildeværdi i dommen, da ingen af 3 krav var opfyldt, 

for at der var tale om en støtteordning, og det må derfor være svært at forvente at ’’Court of Justice’’ vil 

omstøde dommen. 

Inden de andre sager behandles: 

Domstolen vurderer ikke om de 5 krav fra TEUF art. 107 er opfyldt, men lagde op til at gennemgå 

selektivitetskravet, jf. de 4 ovenstående argumenter som domstolen havde til hensigt at gennemgå. Det må 

derfor betyde at domstolen anerkender de 5 krav, og mener at kommissionen har ret i at de 5 krav skal 

være opfyldt, for at der er tale om ulovlig statsstøtte. Da domstolen dermed ikke har udtalt sig om kravene 

efter de nye ’’tax ruling’’ sager, må der i stedet tys til fortolkningen af de 5 krav fra afsnit 7.1, når de 5 krav 

skal vurderes i de efterfølgende sager. 

På baggrund af domstolens afgørelse af Belgien-sagen må det kunne konkluderes at der reelt er 8 krav, som 

skal opfyldes før der er tale om ulovlig statsstøtte. Nemlig at der først skal vurderes om der reelt er tale om 

en støtteordning. Hvis de 3 kumulative krav hertil er opfyldt, kan der herefter vurderes om de 5 krav fra 

TEUF art. 107 er opfyldt. Alle 8 krav skal være opfyldt før der er tale om ulovlig statsstøtte. 

Dommen kan anses for skuffende fra en advokats synspunkt, da den ikke giver domstolens vurdering af de 

5 krav, men den giver alligevel en klarhed om vigtigheden i at der reelt er tale om en støtteordning. 

                                                           
81 T-131/16 – ECLI:EU:T:2019:91 præmis 136 
82 QC Bacon, Kelyn – 2017 – s. 499-500 
83 Court of Justice Of the European Union – General Court, presentation – 
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/en/ - [Senest besøg d. 29. April 2019] 
84 Aulner, Francois & Chee, Fun Foo – Belgium tax break for BP, others, upheld by EU court – 
https://www.reuters.com/article/us-eu-taxavoidance/belgium-tax-break-for-bp-others-upheld-by-eu-court-
idUSKCN1Q311J?il=0 [Senest besøg d. 29. April 2019] 
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Dommen må anses at danne grundlag for interessante afgørelser i de kommende domme85. 

Som bekendt er denne sag den eneste som domstolen har afgjort, hvilket betyder at det vil blive forsøgt 

vurderet hvordan de efterfølgende sager kan falde ud, på baggrund af de 8 identificerede krav. Der vil hertil 

blive taget udgangspunkt i afsnit 7.1, hvor der har været et særligt fokus på de 5 krav med udgangspunkt i 

statsstøtte via Skattesystemet, det er dog stadig med i tankerne at de benyttede sager til fortolkning af de 5 

krav i afsnit 7.1 ligger før de nye tax rulings sager. Dertil vil de 3 krav omkring hvornår der er tale om en 

støtteordning, blive vurderet på baggrund af hvordan domstolen har gennemgået dem. 

De 8 krav kan dermed opsummeres således: (krav 1-3 omkring definition af en støtteordning. Krav 4-8 

omkring ulovlig statsstøtte jf. TEUF art. 107). 

1. Der skal ikke kræves yderligere skridt fra den støttemodtagne part. Støtten skal som udgangspunkt 

ligge direkte i lovgivningen. Hvis der gives individuel støtte hvortil der ikke kræves yderligere fra 

modtageren, skal de essentielle elementer af støtten fremgå af den udspringende lovgivning. 

2. Den nationale skattemyndighed må ikke have nogen skønsmæssige hensynsstillinger, når den skal 

bestemme de væsentlige elementer i støtten der gives. 

3. Modtagerne skal defineres generelt om abstrakt.  

4. Modtageren skal udøve økonomisk virksomhed 

5. Støtten skal være ydet med statsmidler 

6. Den modtagne part opnår en økonomisk fordel af støtten 

7. Fordelen gives til bestemte virksomheder eller produktioner 

8. Støtten fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen, og påvirker samhandelen mellem 

medlemsstaterne 

Nedenfor vil de resterende ’’tax rulings’’ sager blive gennemgået. Der vil først være et afsnit indeholdende 

information om sagen, og herefter en analyse af hvordan sagen forventes afgjort, på baggrund af 

ovenstående tilgang til analysen, samt ved gennemgang af de 8 krav. 

7.2.2 Luxembourg – Statsstøtte til McDonald’s (McDonald’s sagen) 

Om sagen: 

Luxembourg foretog nationalt 2 skatteafgørelser tilbage i september 2009, skatteafgørelser som 

kommissionen tog interesse i. Mellem 2013 og 2015 anmodede kommissionen om oplysninger fra 

Luxembourg, og beslutter d. 3. december 2015 at man indleder en efterforskning af hvordan Luxembourg 

                                                           
85 Lampreave, Patrica – Belgiums excess profits tax scheme is not State Adi, EU court concludes – MNE Tax – 
Tilgængelig via https://mnetax.com/belgiums-excess-profits-tax-scheme-is-not-state-aid-eu-court-concludes-32372. 
Kyriazis, Dimitrios – The Belgiean Excess Profits Case: A State Aid Anticlimax – Kluwer Tax Blog – TIlgængelig via 
http://kluwertaxblog.com/2019/03/07/the-belgian-excess-profits-case-a-state-aid-anticlimax/ 

https://mnetax.com/belgiums-excess-profits-tax-scheme-is-not-state-aid-eu-court-concludes-32372
http://kluwertaxblog.com/2019/03/07/the-belgian-excess-profits-case-a-state-aid-anticlimax/
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behandler McDonalds Europe Franchising (herefter kaldet McDonald’s) rent skattemæssigt, og der 

udsendes samtidig en pressemeddelelse. Kommissionen sender også et officielt brev til Luxembourg 

vedrørende deres beslutning om at indlede en efterforskning af forholdene86. 

Da kommissionen indledte den dybdegående undersøgelse d. 3. december 2015, var de af den opfattelse at 

McDonald’s skattebehandling i Luxembourg, var i strid med TEUF art. 107. Kort fortalt kunne McDonald’s 

undgå at betale skat for sine Europæiske royalties både i USA eller Luxembourg i kraft af en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem USA og Luxembourg. Ifølge den første skatteafgørelse som 

Luxembourg afgav i 2009, skulle McDonald’s ikke betale skat af sine royalties såfremt de blev overført til 

USA. McDonald’s royalty indtægter stammer fra de royalties som franshisetagere og restauranter betaler, 

for at benytte McDonald’s brand mm. Disse indtægter skulle altså beskattes i USA, jf. 

dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Luxembourg og USA – McDonald’s overførte indtægterne fra 

Luxembourg, til en filial i Schweiz, og herfra til USA. McDonald’s var jf. skatteafgørelsen forpligtet til at 

indsende bevis på at indtægterne blev beskattet i Schweiz og USA. McDonald’s skulle dermed betale skat af 

disse indtægter i USA, men jf. amerikansk lovgivning var selskabet ikke skattepligtigt til USA, hvilket betød 

at McDonald’s ikke kunne dokumentere overfor Luxembourg at indtægterne blev beskattet i USA. 

Luxembourg afgav deres anden skatteafgørelse i september 2009 til McDonalds, og fjernede 

dokumentationskravet for at indtægten blev beskattet i USA, og hermed kunne McDonald’s opnå skattefri 

indtægt87. I spørgsmålet om hvorvidt sagen er i strid med TEUF art. 107, er det særligt relevant om de 

skatteafgørelser som Luxembourg har foretaget, danner grundlag for en selektiv skattemæssig fordel til 

McDonald’s. 

Den 19. september 2018 færdiggøre kommissionen deres dybdegående undersøgelse, og konkluderede at 

der ikke var tale om ulovlig statsstøtte i henhold til TEUF art. 107. Måden hvorpå McDonald’s bliver 

beskattet er i overensstemmelse med national lovgivning, samt dobbeltbeskatningsoverenskomsten 

mellem Luxembourg og USA. Man konkluderede at skatteafgørelserne var i overensstemmelse med 

national lov og dobbeltbeskatningsoverenskomsten – forholdet som gør at McDonald’s ikke betaler 

selskabsskat, skyldes et mismatch mellem national lovgivning og dobbeltbeskatningsoverenskomsten 

mellem Luxembourg og USA, og altså ikke en unfair skattefordel til udvalgte virksomheder. Kommissionen 

                                                           
86 SA.38945 – C258/11 
87 Europa kommissionen pressemeddelelse ’’Statsstøtte: Kommissionen indleder formel undersøgelse af McDonald’s 
skattebehandling i Luxembourg’’. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6221_da.htm [Senest besøgt d. 18. april 
2019] 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6221_da.htm
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nævner dog, at den gerne ser at Luxembourg tager nødvendige skidt, for at forhindre dobbelt ikke-

beskatning88. 

Sagen der aldrig kom videre: 

Da kommissionen færdiggjorde deres undersøgelse d. 19. september 2018, sendte de samtidig et brev til 

Luxembourg. Et brev som er blevet offentligt (dog er nogen detaljer blevet hemmeliggjort). Kommissionen 

mener ikke at støtten er i strid med TEUF art. 10789.  

Der var indledningsvis særligt uenighed om selektivitetskravet var opfyldt, hvortil Luxembourg mener at der 

ikke er tale om selektiv fordel, men et mismatch mellem national lov og en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst. Kommissionen ender med at give Luxembourg ret heri. 

Derudover mener Luxembourg ikke at der var tale om en fordel, da Luxembourg på udsendelsestidspunktet 

af de bindende svar, ikke vidste at USA ikke foretog beskatning af overskuddet. Luxembourg var derfor i 

god tro, da de tillod at McDonald’s royaltyindtægter i deres europæiske selskab blev beskattet i USA, jf. 

dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Luxembourg og USA. USA besluttede først 5 år efter det 

bindende svar, at de ikke ville beskatte indtægterne som de havde beskatningsretten til. Luxembourg 

lavede altså de bindende svar, med henblik på at dobbeltbeskatning skulle undgås. Dertil mener 

Luxembourg også at undersøgelsen aldrig ville være fundet sted, hvis USA havde kommet frem til at de ville 

beskatte overskuddet90. 

Kommissionens konklusion ender ud med at konkludere at der ikke er tale om selektiv fordel, og vælger 

dertil ikke at behandle de andre 4 krav i TEUF art. 107. Kommissionen gennemgår ikke de 3 krav om 

hvorvidt der reelt er tale om en støtteordning. Kommissionen nævner 3 steps systemet som også er nævnt i 

afsnit 7.1.4. Det kan dertil nævnes at det er kommission der skal bevise at der er tale om selektiv fordel91. 

Kommissionen konkluderer at de bindende svar, ikke giver nogen dispensation til de aftalte rammer i 

dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Luxembourg og USA, og derfor er der ikke tale om selektiv 

fordel til McDonald’s92 

Det må kunne konkluderes at dobbeltbeskatningsoverenskomster vejer yderst højt, og aftaler heri som 

udgangspunkt ikke kan danne grundlag for ulovlig statsstøtte. At en beskatningskompetence bliver fordelt i 

en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem lande, kan med andre ord ikke danne grundlag for ulovlig 

statsstøtte jf. TEUF art. 107. Kommissionens beslutning behandler som nævnt ikke de 3 krav omkring 

                                                           
88 European Commission Press release ’’State aid: Commission investigation did not find that Luxembourg gave 
selective tax treatment to McDonald’s’’. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5831_en.htm [Senest besøgt d. 
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89 SA.38945 (2015/C) – Commission decisicion of 19.9.2018 
90 SA.38945 (2015/C) – Commission decisicion of 19.9.2018 – Præmis 77-80 
91 SA.38945 (2015/C) – Commission decisicion of 19.9.2018 – Præmis 105-108 
92 SA.38945 (2015/C) – Commission decisicion of 19.9.2018 – Præmis 109 
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hvornår der er tale om støtteordning jf. rådets ordning 2015/1589 artikel 1d, og det kunne derfor være 

interessant at undersøge hvad domstolens holdning ville have været hertil, hvis sagen blev taget til 

domstolen. Derfor vil de 3 krav blive gennemgået nedenfor: (se kravene i afsnit 7.2.1 under ’’inden de 

andre sager behandles’’) 

Krav 1: 

Som bekendt lå fordelen i et mismatch mellem national lovgivning og en dobbeltbeskatningsoverenskomst, 

og dermed krævede den påståede støtte ikke yderligere fra McDonald’s. McDonald’s havde adgang til at få 

sine royaltyindtægter beskattet i USA, direkte via Dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Det er korrekt at 

Luxembourg foretag skatteafgørelser på området, men det vurderes at støtten kunne være modtaget 

uagtet disse afgørelser. Det må derfor kunne konkluderes at dette krav er opfyldt. 

Krav 2: 

Igen da støtten lå direkte i mismatchen betyder at Luxembourg ikke havde nogen skøn at foretage, og 

dermed ikke kunne styre de væsentlige elementer i støtten. Dermed må det konkluderes at også dette er 

opfyldt. 

Krav 3: 

Det fremgik af dobbeltbeskatningsoverenskomsten93: 

“In Luxembourg double taxation shall be eliminated as follows: a) where a resident of Luxembourg derives 

income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in the 

United States, Luxembourg shall, subject to the provisions of subparagraph b) and c), exempt such income 

or capital from tax, but may, in order to calculate the amount of tax on the remaining income or capital of 

the resident, apply the same rates of tax as if the income or capital had not been exempted.” 

Det må kunne udledes af ovenstående at det ikke er defineret hvem der kan modtage støtten, og dermed 

må det gælde alle virksomheder i Luxembourg som har royaltyindtægter, som kan beskattes i USA (trods 

USA ikke benyttede sig af beskatningskompetencen). Det må derfor kunne konkluderes at 

støttemodtagerne ikke var defineret abstrakt og generelt, og dermed at kravet ikke er opfyldt. De 3 krav er 

som tidligere nævnt kumulative, hvilket betyder at der ikke er tale om en støtteordning, og derfor at det 

reelt ville være underordnet at gennemgå de 5 krav i TEUF art. 107. 

Da kommissionen har været igennem deres dybdegående undersøgelse, findes det dertil også relevant at 

gennemgå de 5 krav i TEUF art. 107, for at kunne forstå bedre hvordan domstolen muligvis ville afgøre en 

lignende sag. Dette er velvidende at domstolen i dette eksempel slet ikke ville gennemgå kravene, da det er 

blevet konkluderet ovenfor at der ikke er tale om en støtteordning. 

Krav 4: 
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Der skulle ikke være nogen tvivl om at McDonald’s driver økonomisk virksomhed, og derfor kan krav 4 

anses som værende opfyldt. 

Krav 5: 

Som det fremgår af afsnit 7.1.2, så skal dette krav fortolkes bredt, og da McDonald’s i denne sag får nedsat 

deres skattebetaling og Luxembourg går glip af en skatteindtægt, må det kunne konkluderes at støtten er 

ydet med statsmidler, og dermed at kravet er opfyldt. 

Krav 6: 

Hverken Luxembourg eller McDonald’s mente at der var tale om en fordel, da de på tidspunktet for deres 

skatteafgørelser ikke vidste at USA ville afgive deres beskatningskompetence. Kommissionen udtaler sig 

ikke om dette punkt. 

Det fremgår af afsnit 7.1.3, at der kun er tale om begunstigelse, hvis ordningen stiller modtageren i en mere 

fordelagtig position end dennes konkurrenter. Dette punkt kan diskuteres, da ordningen også ville være 

mulig for andre selskaber med royaltyindtægter, og hovedsæde i USA. Men hvis en konkurrent har 

hovedsæde i et andet land, må det ikke forventes at en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst, har 

samme fordel, og derfor har McDonald’s en fordel i forhold til disse konkurrenter. 

Krav 7: 

Da kommissionen indledte den dybdegående undersøgelse, var det med en formodning om at der muligvis 

var tale om en selektiv fordel, da det var kommissionens formodning af MdDonald’s fik andre vilkår end 

dem der var aftalt i dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Luxembourg og McDonald’s argumenterede mod 

dette, og kommissionens undersøgelse endte med at give Luxembourg og McDonald’s ret. Som nævnt i 

afsnit 7.1.4 skal der i skattesager følges en tretrins model, og denne har kommissionen også fulgt.  

For at definere referencerammen har kommissionen vurderet at den skal identificeres den ’’normale 

beskatning’’ i Luxembourg. Kommissionen kunne konkludere at skatteafgørelser ikke afveg fra 

dobbeltbeskatningsoverenskomsten, og hermed er der ikke givet en fordel som kun McDonald’s kunne 

benytte sig af. At USA ikke benytter deres beskatningsret, gør ikke at McDonald’s har modtaget en selektiv 

fordel – andre virksomheder i samme retlig eller faktisk situation kunne have modtaget den samme 

fordel94. 

Ovenstående betragtning fra kommissionen synes at være korrekt, vedrørende at referencerammen 

fastsættes som den normale beskatning i Luxemburg for virksomheder i en faktisk eller sammenlignelig 

situation, hvilket også stemmer godt overens med beskrivelsen af referencerammen i afsnit 7.1.4. 

Ovenstående betragtning omkring at der ikke er tale om forskelsbehandling synes også at være korrekt. 

Kommissionen ville ikke i en retssag kunne argumentere for at McDonald’s fik særlige vilkår som ikke var til 
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rådighed for virksomheder i samme faktisk eller retlig situation. Med udgangspunkt i referencerammen må 

det kunne konkluderes at fordelen var til rådighed for alle virksomheder i Luxembourg i samme faktisk eller 

retlig situation, og derfor er selektivitetskravet ikke opfyldt, og det er dermed heller ikke relevant at kigge 

på om støtten kan retfærdiggøres – og det ville i praksis heller ikke være relevant at kigge på de 4 andre 

krav i TEUF art. 107, da kravene er kumulative. 

Krav 8: 

Kommissionen behandler ikke om støtten fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen, men som det 

blev fortalt i afsnit 7.1.5, så tager EU-domstolen typisk ikke højde for dette punkt, da det antages at 

virksomheder som deltager i samhandlen på det indre marked, kan true med at fordreje konkurrencen. Det 

må kunne konkluderes at McDonald’s deltager i samhandlen på det indre marked, og derfor kan de 

potentielt fordreje konkurrencen. Derudover skal støtten påvirke samhandlen mellem medlemslandene, og 

som bekendt fra afsnit 7.1.5 så har EU-domstolen en bred fortolkning heraf. Så det faktum at McDonald’s 

kunne slippe uden skat for deres royaltyindtægter, må betyde at andre virksomheder i samme faktisk eller 

retlig situation med ønske om investering, kunne finde på at tilvælge Luxembourg på baggrund af at de 

kunne få deres royaltyindtægter skattefrit. Det må derfor kunne konkluderes at dette krav er opfyldt. 

Opsummering: 

At 2 lande aftaler at fordele en beskatningskompetence, kan ikke danne grundlag for en selektiv fordel, og 

derfor må det kunne konkluderes at medlemslandene stadig har en vis grad af mulighed for at indrette 

deres skattesystem efter eget ønske. 

Det anses som værende fornuftigt af kommissionen, at de har droppet sagen, da de først og fremmest vil 

have svært ved at argumentere for at der reelt er tale om en støtteordning. Men selv hvis de skulle 

lykkedes hermed, ville de have endnu svære ved at argumentere for at der var tale om en selektiv fordel, 

da det står klart at muligheden som lå i dobbeltbeskatningen også var tilgængelig for andre virksomheder i 

samme faktisk eller retslig situation. 

Det må derudover findes interessant at domstolen i Belgien-sagen vurderede at der ikke var tale om en 

støtteordning, og at dette element slet ikke blev behandlet fra kommissionens side i dette tilfælde, samt at 

der her blev vurderet at kommissionen ville tabe et sådan argument i hypotetisk retssag. Dette element må 

derfor findes interessant med tanke på at kommissionen i de kommende sager har vurderet at statsstøtten 

var ulovlig. 

7.2.3 Luxembourg – Statsstøtte til ENGIE (ENGIE-sagen) 

Om sagen: 

Luxembourg gav i 2008 og 2010, 2 forhåndstilsagn som kommissionen tog interesse i. Disse tilsagn blev 

givet til GDF-Suez koncernen (som i dag hedder ENGIE, og kaldes ENGIE herfra). Begge forhåndstilsagn 
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omhandler såkaldte ’’ZORA-lån’’, i ENGIE-koncernen. Kommissionen anmodede d. 19. juni 2013 om 

oplysninger, vedrørende Luxembourgs praksis angående forhåndstilsagn givet af skattemyndighederne, 

dertil anmodede kommission om oplysninger vedrørende skattebehandlingen af ENGIE d. 23. marts 2015 

og senere igen i 2016. Et ZORA-lån optages i en koncernbeliggende virksomhed i Luxembourg, som 

modtager aktiver og passiver fra sit holdingselskab, og en tredje virksomhed som yder et rentefrit, 

obligatorisk konvertibelt lån. Forhåndstilsagnene bekræfter 3 forhold: 1; At de låntagne virksomheder 

beskattes på grundlag af den faste margen som angivet i anmodningerne. 2; At forskellen mellem 

overskuddet som de låntagende virksomheder genererer og den faste margen kan fratrækkes i disse 

virksomheders beskatningsgrundlag. 3; At de fratrukne beløber vil indgå i aktivernes værdi ved 

konvertering af de såkaldte ZORA-lån, ikke vil blive beskattet som overskud i den långivende virksomhed – 

Da man i konstruktionen overdrager aktierne til holdingselskaberne straks, vil holdingselskaberne modtage 

disse inklusiv de overskud der er fremkommet skattefrit95. For en bedre forståelse af dette forholds 

komplicerede konstruktion se venligst nedenstående illustration, samt forklaring af denne: 
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Figur 1 – European Commission - http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4228_en.htm - [Senest 
besøg d. 19 april 2019] 



30 
 

Kommissionens formodning var at Luxembourg fraveg fra national lovgivning, ved at give skatteafgørelser 

til ENGIE, som dannede grundlag for en selektiv skattefordel. Beskatningen foregår afhængig af om der er 

tale om gæld eller egenkapital, men i denne sag er transaktionerne mellem de koncernforbundne selskaber 

blevet behandlet både som gæld og egenkapital. Hele skattefordelen foregår dermed i at det låntagende 

selskab behandler lånet som ’’gæld’’ og kan dermed fratrække renteudgifter. Låntageren indregner en 

renteudgift ved optagelse af lånet, trods dette ikke bliver betalt, og trods at lånet konverteres til 

aktiekapital straks. Ved konvertering til kapital, kan långiveren behandle transaktionen som egenkapital, og 

da Luxembourgs lovgivning skattefritager overskud på investeringer fra egenkapital, opnås der dermed 

skattefrihed på transaktionen. Da kommissionen igangsatte den dybdegående undersøgelse, var 

formodningen at denne konstruktion gav en særlig fordel til ENGIE, som ikke andre virksomheder i samme 

situation kunne benytte, og dermed at der var tale om ulovlig statsstøtte96. 

Kommissionen færdiggjorde deres undersøgelse d. 20. juni 2018 og udsendte i den forbindelse en 

                                                           
96 European Commission Press release – ‘’State aid: Commission opens in-depth investigation info Luxembourg’s tax 
treatment of GDF Suez (Now Engie). http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3085_en.htm - [Senest besøg d. 19. 
april 2019] 

Figur 2 – European Commission - http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4228_en.htm - [Senest 
besøg d. 19 april 2019] 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3085_en.htm
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pressemeddelelse, samt et brev til Luxembourg omkring deres beslutning. Kommissionens undersøgelse 

konkluderede at der var tale om ulovlig statsstøtte. Kommissionen konkluderer at ENGIE har opnået en 

effektiv skatteprocent på 0,3% i omkring et årti, og pålægger derfor Luxembourg at inddrive i omegnen af 

120 millioner euro plus renter fra ENGIE. Kommissionen bekræfter deres formodning, om at ENGIE har 

opnået en selektiv skattefordel, som andre ikke kunne benytte sig af, da de 2 skatteafgørelser går mod 

national lovgivning. Kommissionen påpeger at den ikke har taget stilling til det generelle skatteregime i 

Luxembourg, men at ENGIE har modtaget en konkurrencemæssig fordel, ved en særlig skattefordel97. 

Man skal huske på at kommissionen ikke er en domstol – derfor har både Luxembourg og ENGIE appelleret 

kommissions beslutning. Luxembourg har anlagt sag d. 30. august 2018, og nævner blandt andet de ikke 

mener at kommissionen har påvist at foranstaltningerne er selektive, og at kommissionen ikke har påvist 

ENGIE overhovedet har modtaget en fordel98. Luxembourg nævner dertil at de alligevel vil indkræve 

pengene fra ENGIE mens de afventer sagens afgørelse99. ENGIE har også appelleret kommissionens 

beslutning, og anlagt sag d. 4. september 2018. ENGIE fremsætter 9 forhold, som de mener skal afgøre 

sagens til deres fordel. Blandt andet nævnes at kommissionen har misforstået statsstøttebegrebet, at man 

sammenblander fordel og selektivitet, og at man har lavet fejlagtige skøn, og har forkerte fakta med i 

sagen, samt at de ikke mener at støtten er individuel100. 

Der er på dette speciales afleveringstidspunkt endnu ikke faldet dom i nogen af sagerne. 

Hvad kan forventes af domstolens afgørelse? 

Som det fremgår af ovenstående afsnit, er der særligt uenighed omkring hvorvidt der er tale om en selektiv 

støtteordning, samt om der reelt er tale om en fordel. Interessant er det også at ENGIE har fremsat 

argumentet om at kommissionen har foretaget en fejl i deres forståelse af statsstøttebegrebet101. Det må 

derfor antages at domstolen først og fremmest ville gennemgå de 3 krav vedrørende om der reelt er tale 

om støtteordning og hertil bruge rådets forordning 2015/1589 artikel 1d som begrebsramme for en 

støtteordning, ligesom den gjorde i Belgien-sagen. Det må herefter kunne forventes at hvis domstolen 

konkluderede at der var tale om støtteordning, ville den gennemgå krav 6 og 7 (henholdsvis begunstige og 

selektivitetskravet), da det er disse af de 5 krav i TEUF art. 107 som der er uenighed om. Det må derfor også 

                                                           
97 European Commission Press release – ‘’State aid: Commission finds Luxembourg gave illegal tax benefits to Engie; 
has to recover around €120 million - http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4228_en.htm - [Senest besøg d. 19. 
april 2019] 
98  T-516/18 
99 Ministry of finance (press release)– ’’Luxembourg appeals the commissions’s decision in the Engie case’’ – 
https://gouvernement.lu/en/actualites/toutes_actualites/communiques/2018/08-aout/31-luxembourg-engie.html - 
[Senest besøg d. 19. April 2019] 
100 T-525/18 
101 T-525/18 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4228_en.htm
https://gouvernement.lu/en/actualites/toutes_actualites/communiques/2018/08-aout/31-luxembourg-engie.html
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kunne antages at der er enighed om hvorvidt de 3 resterende krav fra TEUF art. 107 er opfyldt. 

Ved gennemgang af brevet på 81 sider og 369 præmisser sendt fra kommissionen til Luxembourg, i 

forbindelse med afslutningen af den dybdegående undersøgelse, bruges meget energi på at forklare de 

tekniske detaljer i ZORA-lånene og hvordan skatteafgørelser giver ENGIE lov til at behandle disse. Det lader 

til, at der ikke findes en lovgivning i Luxembourg, som tillader at sådanne lån behandles som ENGIE har 

gjort, trods at Luxembourg argumentere herfor, på baggrund af at kommissionen har brugt de forkerte 

nationale love som reference102. Hvis kommissionen har ret, betyder det at konstruktionen bygger på de 

nævnte skatteafgørelser103. Luxembourg mener at der ikke er tale om selektiv fordel, da kommissionen 

henviser til national lovgivning som kun gælder for personer og ikke for selskaber, samt kommissionen ikke 

har brugt referencesystemet korrekt104. 

For at i sidste ende at kunne definere gældende ret, findes det relevant at gennemgå alle 8 krav, men der 

vil være et øget fokus på de krav hvor partner ikke er enige (samt de 3 første krav, da ENGIE mener at 

kommissionen har mistolket statsstøttebegrebet), da det åbenlyst må være disse som vil gøre udslaget i 

domstolens afgørelse af sagen. 

Krav 1: 

I Belgien-sagen havde man en ordning, hvortil modtagerne skulle ansøge om at få lov til at bruge 

ordningen. I dette tilfælde har man lavet en skatteafgørelse til formålet. Det er altså ikke fordi man havde 

en mulighed hvortil ENGIE så skulle ansøge for at benytte den. Det betyder dermed at der ikke var krævet 

at ENGIE skulle foretage noget, for at modtage en eventuel opsat ordning. Det må dermed konkluderes at 

støtten lå direkte i lovgivningen eller i skatteafgørelserne (se selektivitetskravet) som Luxembourg gav til 

ENGIE, og hermed at de essentielle elementer af støtten udspring direkte heraf, uden at der var krævet 

yderligere fra ENGIE. Dermed må dette krav anses som opfyldt. 

Krav 2: 

Om støtten ligger i skatteafgørelserne eller direkte i lovgivningen, ændre ikke på at Luxembourg ikke havde 

nogen hensyntagende omkring de essentielle elementer i støtten. Det må derfor kunne konkluderes at 

dette også er opfyldt. 

Krav 3: 

Om modtagerne er defineret generelt og abstrakt, må falde på om støtten gives direkte i 

skatteafgørelserne og dermed bryder med lovgivningen, eller om man har en generel lovgivning som giver 

adgang til denne støtte – hvis man har en lovgivning som generelt definere lovligheden af denne 

                                                           
102 SA.44888 (2016/C) – Commission decisicion of 20.6.2018 præmis 111 
103 SA.44888 (2016/C) – Commission decisicion of 20.6.2018 præmis 78 
104 SA.44888 (2016/C) – Commission decisicion of 20.6.2018 præmis 101-109 
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konstruktion, må det antages at modtagerne ikke er defineret generelt, hvorimod hvis skatteafgørelsen 

giver ENGIE lov til at fortolke lovgivning, som ingen andre får lov til, så må modtagerne anses for at være 

generelt og abstrakt defineret. Dette element vil blive behandlet i selektivitetskravet – Dette krav vil 

dermed være opfyldt, såfremt selektivitetskravet (krav 7) anses for at være opfyldt. 

Krav 4: 

ENGIE er et børsnoteret energiselskab105, og det må uden dybere analyse kunne konkluderes at der er tale 

om at ENGIE udøver økonomisk virksomhed. Det må derfor kunne konkluderes at dette krav er opfyldt. 

Krav 5: 

Igen skal der fortolkes bredt i om støtten er ydet med statsmidler. ENGIE ender med en lavere 

skatteprocent, og Luxembourg går glip af en skatteindtægt. Om fordelen er selektiv eller ej, vil i dette 

tilfælde ikke ændre på at støtten er givet med statsmidler. Dette krav må derfor anses for at være opfyldt. 

Krav 6: 

ENGIE mener ikke at de modtager nogen fordel, da de ikke får fordel af nogen ubegrundet 

skattenedsættelse. De mener ikke at ZORA-lånene udgør nogen konkurrencefordel106. Det synes 

umiddelbart at være svage argumentationer fra ENGIE, og spørgsmålet vil primært falde på om 

konkurrenter i faktisk eller retlig sammenlignelig situation som ENGIE har kunnet modtage støtten – hvis 

ikke må det klart kunne konkluderes at ENGIE har modtaget en fordel. Igen må opfyldelse af dette krav, 

følge opfyldens af selektivitetskravet. 

Krav 7: 

Der er nu henvist til krav 7 flere gange ovenfor, og det må antages at domstolen i denne sag primært vil 

blive afgjort af hvorvidt selektivitetskravet er opfyldt eller ej. Har ENGIE modtaget en selektiv fordel? Har 

de modtaget en fordel, som kun var tilgængelig for dem? 

For at undersøge om fordelen er selektiv skal der bruges 3-trins systemet: 

Der er heri stor uenighed omkring referencerammen, som også synes at være det element der vil have 

størst effekt på hvordan sagen afgøres i EU-domstolen. 

Luxembourg og ENGIE mener at artikel 18, 40 og 23 skal være referencerammen for at se om der er tale om 

forskelsbehandling. For at denne kan være referenceramme, skal disse artikler i Luxembourgs national 

lovgivning, give virksomheder lov til at benytte samme konstruktion som ENGIE. Disse artikler synes at 

definere beregning af skattebasen, men hverken Luxembourg eller ENGIE synes at kunne påpege at disse 

artikler specifikt giver lov til at behandle de nævnte lån som både gæld og egenkapital107. 

                                                           
105 ENGIE – ENGIE Share – https://www.engie.com/en/shareholders/engie-share/ - [Senest besøg d. 1. Maj 2019] 
106 SA.44888 (2016/C) – Commission decisicion of 20.6.2018 præmis 133 
107 SA.44888 (2016/C) – Commission decisicion of 20.6.2018 præmis 103-121 & præmis 134-150 
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Fra et objektivt standpunkt, må man kunne undre sig over at en sådan konstruktion ikke er mere udbredt i 

Luxembourg, og generelt at flere større virksomheder kom til landet for at benytte denne, hvis der var 

national hjemmel hertil, da den skaber tæt på skattefrihed. Det må derfor også pege i retning af at 

lovgivningen i sig selv ikke giver ENGIE lov til at behandle ZORA-lånene både som gæld og egenkapital, og 

hermed også at fordelen er selektiv, at modtageren er defineret generelt, og at ENGIE har modtaget en 

økonomisk fordel.  

Kommissionen bruger Luxembourgs selskabsskattesystem som deres referenceramme, hvilket må anses for 

korrekt, og man skal derfor spørge sig selv ligesom i afsnit 7.1.4 ’’hvordan vil den normale beskatning være, 

for virksomheder i en faktisk eller retlig sammenlignelig situation, set ud fra formålet med ordningen’’. 

Hvis der på baggrund af ovenstående konkluderes at referencerammen ikke siger at konstruktionen ligger i 

lovgivningen, må det anses som nemt at afgøre, at der er tale om forskelsbehandling af virksomheder som 

er i en sammenlignelig faktisk eller retlig situation. Da ENGIE har modtaget skatteafgørelser, som giver dem 

mulighed for at nedsætte deres beskatning uden andre, har muligheden herfor. Der synes derudover ikke 

at være nogen argumenter for en retfærdiggørelse, af at et energiselskab modtager fordelagtige 

skattevilkår. 

Der må samlet set være de stærkeste argumenter for at støtten er selektiv, og hermed også at krav 3 og 6 

er opfyldt.  

Krav 8: 

De selskaber som er med i konstruktionen i ENGIE-koncernen operer på flere europæiske markeder108. Da 

EU-domstolen som nævnt i afsnit 7.1.5 har slået fast, at støtte til en virksomhed som deltager i samhandlen 

på det indre marked, potentielt kan fordreje konkurrencen, må det hurtigt kunne konkluderes at det er 

tilfældet med ENGIE. Støtten må også kunne anses som at påvirke samhandlen, da støtten kan betyde at 

investorer ser bort fra nogen medlemslande, som ikke kan eller vil give samme skattefordele. Det må derfor 

kunne konkluderes at krav 8 er opfyldt. 

Opsummering: 

Som det fremgår af selektivitetskravet, bliver der ikke taget endelig stilling til, om der er tale om en selektiv 

støtte, eller ej. Det kan det dog udledes, at der hældes mest til at der ér tale om en selektiv støtteordning. 

Det må kunne konkluderes at sagen skal afgøres på referencerammen – kan den nationale lovgivning give 

hjemmel til at behandle ZORA-lånene som ENGIE gør, eller kan de kun gøre det jf. skatteafgørelser? 

Hvis der antages at det stod klart at støtten lå direkte i skatteafgørelsen, må en sådan sag kunne anses som 

’’definitionen på ulovlig statsstøtte’’. Nemlig en støtteordning som ikke kræver yderligere fra modtageren, 

at Luxembourg ikke har nogen skøn at foretage, at modtageren er direkte defineret i skatteafgørelsen, at 

                                                           
108 SA.44888 (2016/C) – Commission decisicion of 20.6.2018 præmis 158 
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ENGIE driver økonomisk virksomhed, at Luxembourg mister skatteindtægt, at ENGIEs skatteprocent er 

lavere end deres konkurrenter og dermed at de får en økonomisk fordel, at fordelen ikke er tilgængelig for 

virksomheder i sammenlignelig faktisk eller retlig situation, og at denne støtte fordrejer konkurrencen og 

påvirker samhandlen, da ENGIE kan operer på bedre vilkår end deres konkurrenter. 

Hvis Luxembourg og ENGIE derimod lykkes (forventes ikke) med at argumentere for at fordelen ikke er 

selektiv, burde det betyde at virksomheder i sammenlignelig faktisk eller retlig situation også skal have 

adgang til støtten – og hertil kan man undre sig over at andre koncerner ikke har benyttet muligheden i 

samme periode som ENGIE har benyttet denne. 

Med andre ord: 

- Der må som udgangspunkt ikke gives skatteafgørelser/bindende svar som afgiver fra national 

lovgivning. 

- Der må godt laves national lovgivning som lemper beskatningen, hvis den gælder alle. Der må også 

i nogen tilfælde laves sådan lovgivning som kun gælder nogen virksomheder (se f.eks. Belgien-

sagen). 

7.2.4 Luxembourg – Statsstøtte til Amazon (Amazon sagen) 

Om sagen: 

Luxembourg godkendte i 2003 en ordning forslået af Amazon, angående koncernintern afregning. 

Kommissionen anmodede d. 24. juni 2014 Luxembourg om oplysninger vedrørende, hvordan Luxembourg 

skattemæssigt behandler Amazon. De detaljerede vilkår i denne skatteafgørelse fra 2003 synes udefinerbar 

på tidspunktet hvor undersøgelsen blev igangsat. Det lader til at Amazon, har en særlig indregningsmetode 

af deres overskud – Denne metode synes umiddelbart for lav i forhold til OECD’s retningslinjer omkring 

armslængdeprincippet109. 

Den 7. oktober 2014 beslutter kommissionen at indlede en dybdegående undersøgelse, af hvordan 

Luxembourg behandler Amazon skattemæssigt, og udsender samtidig en pressemeddelelse samt et brev til 

Luxembourg. Amazon EU Sárl beliggende i Luxembourg fungerer som Amazons europæiske hovedsæde, og 

har derfor mange koncerninterne transaktioner, med europæiske og andre datterselskaber. Disse 

transaktioner skal foregå på armslængdevilkår, men kommissionen mener ikke at disse transaktioner bliver 

handlet på armslængdevilkår, til trods for at Luxembourg har godkendt deres beregningsmodel. Det meste 

af Amazons overskud bliver indregnet i Luxembourg. Amazon EU Sárl betaler et fradragsberettiget 

’’royaltygebyr’’ til et selskab med begrænset ansvar i Luxembourg, som ikke skal beregne selskabsskat. 

Hermed opnår Luxembourg en meget lav effektiv skatteprocent. Det er denne royaltybetaling som 
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kommissionen umiddelbart ikke mener var på armslængdevilkår, og de igangsatte derfor den dybdegående 

undersøgelse110. 

Kommissionen færdiggjorde deres undersøgelse d. 4. oktober 2017, og udsendte i den forbindelse en 

pressemeddelelse samt et brev til Luxembourg. Kommissionens undersøgelse konkluderede at der er tale 

om ulovlig statsstøtte. Kommissionen kræver at Luxembourg opkræver omkring 250 millioner euro plus 

renter, da den mener at Amazon har modtaget en skattefordel, som ikke var tilgængelig for andre 

virksomheder. Fordelen har resulteret i at Amazons effektive skatteprocent er blevet 4 gange mindre, end 

andre selskaber i samme situation. Amazon kunne ifølge kommissionen uden nogen reel grund, men blot 

grundet et bindende svar fra de Luxembourgske skattemyndigheder flytte store dele af deres overskud fra 

et skattepligtigt selskab, til et ikke skattepligtigt selskab. Royaltybetalingerne til det ikke skattepligtige 

selskab, var i følge kommissionens mening urimelig høje. Denne konstruktion blev anvendt af Amazon fra 

maj 2006 til juni 2014, hvorefter Amazon ændrede deres struktur i Europa111.  

Ligesom Luxembourg gjorde med sagen om ENGIE, har Luxembourg også valgt at appellerer denne sag. Det 

samme har Amazon valgt at gøre. Luxembourg rejste sin appel d. 14. december 2017, hvortil der 

argumenteres for at kommissionen ikke har påvist at der er tale om selektiv fordel, i den forstand som TEUF 

art. 107 kræver det. Derudover finder Luxembourg sig ikke enig i kommissionens analyse omkring transfer 

pricing112. Amazon lagde sag an mod kommissionens beslutning d. 22. maj 2018 og lægger i sin sag meget 

vægt på, at de foretagne transaktioner ér foretaget på armslængdevilkår. De fremhæver dertil at det 

bindende svar fra Luxembourg kom i 2003, og OECD’s armslængdevilkår som kommissionen læner sig op 

ad, først kom meget senere – Amazon mener dermed ikke at der tale om en selektiv fordel113. 

Der er på dette speciales afleveringstidspunkt endnu ikke faldet dom i nogen af sagerne. 

Hvad kan forventes af domstolens afgørelse? 

Ved gennemgang af brevet på 183 sider og 651 præmisser som kommissionen har afsendt til Luxembourg, i 

forbindelse med afslutningen af deres dybdegående undersøgelse, hvortil både kommissions, Luxembourgs 

og Amazons argumenter er fremstillet, står det klart at der overordnet er enighed om hvad der er foregået. 

Den store og altafgørende uenighed, som også klart størstedelen af de relevante dokumenter handler om, 

                                                           
110 European Commission Press release ‘’State aid: Commission investigates transfer pricing arrangements on 
corporate taxation of Amazon in Luxembourg. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1105_en.htm - [Senest 
besøg d. 19. april 2019] 
111 Europa-Kommissionen Pressemeddelelse – ”Statsstøtte: Kommissionen konkluderer, at Luxembourg gav Amazon 
en ulovlig skattefordel for omkring 250 mio. EUR. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3701_da.htm - [Senest 
besøg d. 19. april 2019] 
112 T-816/17 
113 T-318/18 
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er om transaktionerne mellem de 2 selskaber i Luxembourg er foregået på armslængdevilkår114. Nedenfor 

kan ses en figur af konstruktionen som Amazon havde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selskabet ’’Lux SCS’’ er begrænset skattepligtig til Luxembourg, da der beskattes på deltagerniveau, og 

selskabets funktion er at være holdingselskab for LuxOpCo samt besidde licenser til salg af Amazons 

forskellige produkter i Europa. Lux SCS eneste indkomst kom fra royaltyindtægter og andre koncerninterne 

transaktioner115. Indtægt fra salg af Amazons licenser tilkom LuxOpCo, og herefter betalte dette selskab 

royalty til Lux SCS – Overskuddet i LuxOpCo skulle jf. transfer-pricing konstruktionen være på mellem 0,45% 

og 0,55% af LuxOpCo’s omsætning. Hvis selskabet har omsat for 100, så skal overskuddet være på mellem 

0,45 og 0,55. Hvis omsætningen var på 100 og overskuddet på 5, så ville royaltybetalingen til Lux SCS være 

på mellem 4,55 og 4,55, således at det tilbageværende overskud i LuxOpCo var på mellem 0,45 og 0,55 

(altså mellem 0,45% og 0,55% af omsætningen)116. Hermed lå en stor del af overskuddet i et selskab, som 

ikke havde fast driftssted i Luxembourg, og derfor var begrænset skattepligtig til Luxembourg. 

                                                           
114 SA.38944 – Commission decisicion of 04.10.2017 
115 SA.38944 – Commission decisicion of 04.10.2017 – præmis 103-104 
116 SA.38944 – Commission decisicion of 04.10.2017 – præmis 127 

Figur 3 – SA.38944 – Commission decisicion of 04.10.2017 - Figure 2 (s. 28) 
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Amazon har selv udarbejdet en ’’TP-report’’ som danner grundlag for ovenstående. Denne rapport 

godkendte Luxembourg i en skatteafgørelse i 2003, hvortil deres svar var117: 

“After having made myself acquainted with the letter of october [sic] 31, 2003, directed to me by [Advisor 1] 

just as with your letter of octobre [sic] 23, 2003 and dealing with your position regarding Luxembourg tax 

treatment within the framework of your future activities, I am pleased to inform you that I may approve the 

contents of the two letters.” 

OECD udgav deres seneste transfer pricing guidelines i 2017, og den første i 1995. Luxembourg og Amazon 

argumenterer for at 2017 udgaven ikke kan bruges, da skatteafgørelsen blev givet i 2003, hvilket må anses 

for at være korrekt. Dog må det kunne konkluderes at der ikke kan ses bort fra 1995 udgaven118. Hertil skal 

armslængdeprincippet også følges jf. Luxembourgs national lovgivning119. 

Der er som nævnt uenighed om hvorvidt transaktionerne er foretaget på armslængdevilkår – der synes ikke 

at være uenighed om at de skal foretages på armslængdevilkår, og at OECD’s guidelines kan bruges. Der er 

dog uenighed om hvilken version af guidelinesene der kan bruges. 

Kommissionen mener at der er tale om en selektiv fordel, da Luxembourg har givet lov til at bryde med 

armslængdevilkårene, og Luxembourg og Amazon mener at der er blevet handlet på armslængdevilkår, og 

skatteafgørelsen blot bekræftede dette, og dermed at der ikke er tale om en selektiv fordel. 

Det vurderes at domstolen vil skulle tage stilling til om der er handlet på armslængdevilkår, og dette vil 

afgøre om der er tale om ulovlig statsstøtte eller ej. At vurdere dette synes at være yderst kompliceret, og 

kræve en meget stor del af dette speciales plads – Hertil er det ikke specialets hensigt præcis at estimere 

hvornår der er handlet på armslængdevilkår, men at undersøge om transfer-pricing konstruktioner kan 

danne grundlag for ulovlig statsstøtte, samt hvornår transfer-pricing konstruktioner kan danne grundlag 

herfor. Det vurderes derfor ikke at det vil fremme specialets formål hvis der foretages en dybdegående 

analyse af, om der er blevet handlet på armslængdevilkår. Gennemgangen af de 8 krav, vil derfor hvor 

relevant have 2 scenarier; et hvor det antages at der ér handlet på armslængdevilkår, og et hvor der ikke er. 

Krav 1: 

Ingen af partnerne har fremsat argumenter omkring rådets forordning artikel 1d omkring hvorvidt, 

konstruktionen danner grundlag for en støtteordning. Eftersom det argument lykkedes i Belgien-sagen, 

kunne man forestille sig at dette argument bliver fremsat senere i sagen, og det findes derfor relevant at 

gennemgå de 3 krav herfor. 

                                                           
117 SA.38944 – Commission decisicion of 04.10.2017 – præmis 121 
118 SA.38944 – Commission decisicion of 04.10.2017 – præmis 249 
119 SA.38944 – Commission decisicion of 04.10.2017 – præmis 238-241 



39 
 

Der ligger ikke nogen direkte lovgivning som giver Amazon lov til at behandle deres interne transaktioner 

som de gør, men armslængdeprincippet skal følges jf. national lov. Amazon skal følge princippet, og det må 

antages at der ikke kræves noget ekstra for at få lov til generelt at følge armslængdeprincippet – at Amazon 

har anmodet om en bekræftelse på deres måde at gøre det på, må anses som underordnet i forhold til 

dette krav. Det må derfor kunne konkluderes at det at skulle følge armslængdeprincippet ligger direkte i 

lovgivningen, og kravet må derfor anses for opfyldt. 

Krav 2: 

Luxembourg anses ikke for at have nogen skønsmæssige vurderinger de kan foretage når der de skal 

vurdere armslængdeprincippet. Det er med andre ord ikke Luxembourg der kan forme de essentielle 

elementer, på samme vis som den Belgiske skattemyndighed i Belgien-sagen, hvor denne kunne forme 

elementerne fra sag til sag. Luxembourg kan vurdere om de mener armslængdeprincippet er opfyldt, men 

ikke i sig selv foretage vurderinger. Dette krav må derfor anses for opfyldt. 

Krav 3: 

Armslængdeprincippet skal følges af alle i Luxembourg, jf. national lovgivning. Om modtageren af støtten er 

defineret generelt og abstrakt må derfor falde på om Luxembourg har givet Amazon lov til at bryde med 

dette princip. Hvis domstolen konkluderer at Luxembourg har givet Amazon lov til dette, må det siges at 

støtten ligger direkte i skatteafgørelsen, hvorimod hvis domstolen konkludere at Amazon har handlet i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet, så har Amazon blot fulgt reglerne på samme vilkår som alle 

andre kan, og dermed må det kunne konkluderes at modtageren ikke er defineret generelt og abstrakt. 

Krav 4: 

Der burde ikke herske nogen tvivl om at Amazon driver økonomisk virksomhed. Dette krav må under alle 

omstændigheder anses for at være opfyldt. 

Krav 5: 

Er støtten ydet med statsmidler? For at besvare det må der endnu engang kigges på om Luxembourg har 

tilladt Amazon at bryde med armslængdeprincippet. Hvis de har det, så går Luxembourg glip af 

skatteindtægt. Hvis ikke må det betyde at der reelt ikke er tale om ’’støtte’’, og derfor at Amazon handler 

på markedsvilkår, hvilket må betyde at der ikke er tale om en støtte hvor Luxembourg yder støtte med 

statsmidler. 

Krav 6: 

Er det en økonomisk fordel at handle på markedsvilkår – nej, det må det ikke kunne være. Er det en 

økonomisk fordel at kunne handle på vilkår der er bedre end markedsfordel – Ja, det må det være. Endnu 

engang må dette krav falde på om der er givet lov til at bryde armslængdeprincippet. 

Krav 7: 
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Selektivitetskravet må anses for at være det krav domstolen vil have sit fokus på. Hvis domstolen vurderer 

at der er tale om selektiv støtte, vurderes det at domstolen vil antage at de andre krav i dette tilfælde også 

er opfyldt. Ved gennemgang af selektivitetskravet, vil domstolen bestemme om Luxembourg har lavet en 

støtteordning til Amazon, som via En skatteafgørelse, har give dem lov til at bruge armslængdeprincippet 

på en måde som ikke er tilgængelig for andre virksomheder i en sammenlignelig faktisk eller retlig situation. 

Krav 8: 

Det må klart kunne vurderes at hvis støtten er selektiv, så vil Amazon have konkurrencefordele, og da de 

handler i hele Europa, må den eventuelle selektive støtte også påvirke samhandlen mellem 

medlemslandene. 

Opsummering: 

Det kan hurtigt ses fra ovenstående gennemgang af kravene, at flertallet af kravene falder på om 

Luxembourg har tilladt Amazon at bryde med armslængdevilkårene.  

Det må kunne udledes af denne sag, at hvis et medlemsland tillader en virksomhed at fravige fra 

armslængdeprincippet, så vil alle de 8 krav som udgangspunkt være opfyldt, og hermed være ulovlig 

statsstøtte jf. TEUF art. 107. 

Det kan også udledes at der ikke er nogen direkte retsakt som giver lov til at behandle transaktioner, som 

Amazon gør. Det må hertil antages at domstolen i sådanne tilfælde vil kigge på de faktiske omstændigheder 

i sagen120. 

At være smart er ikke ulovligt, at Amazon er dygtige til at udnytte reglerne, er ikke ulovligt, så hvis Amazon 

har fundet en måde at udnytte armslængdeprincippet indenfor reglerne, må det ikke kunne anses for 

ulovligt. Hvis Luxembourg dog har givet dem lov til at bryde med armslængdeprincippet, må sagen være 

klar – nemlig at der er tale om ulovlig statsstøtte. 

7.2.5 Irland – Statsstøtte til Apple (Apple sagen) 

Om sagen: 

Tilbage i 1991 og 2007 traf Irland skatteafgørelser, der tillod at Apple overførte overskud til deres irske 

filialer Apple Operations Europe og Apple Sales International. Disse afgørelser tog kommissionen interesse 

i, og bad d. 12. juni 2013 Irland om at oplyse om deres praksis vedrørende skatteafgørelser, samt 

information om afgørelser der vedrører Apple. Frem til 25 marts 2014 beder kommissionen om 

oplysninger, som Irland giver dem – d. 11. juni 2014 beslutter kommissionen at indlede en dybdegående 

undersøgelse af hvordan Irland behandler Apple rent skattemæssigt, og sender i den forbindelse et brev til 

Irland hvor de orientere dem om undersøgelsen. Kommissionen mente at Irland havde tilladt Apple at have 
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en transfer pricing praksis, som ikke var i overensstemmelse med OCED’s retningslinjer. Apples irske 

selskaber foretog betalinger til deres amerikanske selskab, som ikke var på markedsvilkår, samt flyttede 

overskud fra de irske selskaber, til selskaber uden et reelt hovedsæde som var skattefrie121. 

Den 30. august 2016 færdiggjorde kommissionen sin undersøgelse, og konkluderede at konstruktionen 

bestod i ulovlig statsstøtte, da Irland via skatteafgørelser gav Apple mulighed for at fordele deres overskud i 

deres irske selskaber, til hovedsæder uden skattehjemsted. Apple havde indrettet sig således, at deres salg 

i hele Europa blev indregnet i deres irske selskaber, og herefter foretog man store betalinger til det 

amerikanske selskab, samt flyttede overskud til et hovedsæde hvortil der ikke blev beskattet – alt sammen 

godkendt af Irland via skatteafgørelser. Apples irske selskaber opnåede en effektiv skatteprocent på 0,005% 

i 2014, og samlet set kræver kommissionen at Irland opkræver op mod 13 milliarder euro plus renter fra 

Apple122. Konstruktionen kan ses i nedenstående illustration: 

 

Figur 4 – European Commission - http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2923_da.htm - [Senest besøg d. 20. april 2019] 

Irland nægtede at opkræve beløbet fra Apple, og kommissionen besluttede d. 4. oktober 2017 at tage 

sagen til ’’European Court of Justice’’, og sendte i den forbindelse en pressemeddelelse123. Denne sag 

omkring opkrævningen er dog blevet afsluttet fra kommissionens side d. 8. november 2018, da Irland har 
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indvilliget i at indkræve pengene fra Apple124. Men dette er dog under protest, og både Irland og Apple har 

appelleret sagen. Apple har altså nu betalt til Irland, men både Irland og Apple mener at dette er forkert. 

Irland appellerede sagen d. 20. januar 2017 og lagde særligt vægt på at der ikke var tale om en fordel, og at 

skatteafgørelserne ikke afveg fra almindelig beskatning i Irland125. Apple rejste deres appelsag d. 19. 

december 2016, og nævner blandt andet at kommissionens sag har grundlæggende fejl omkring Apples 

aktiviteter i Irland og resten af verden, og mener ikke at kommissionen godtgjorde for selektiviteten i 

’’fordelen’’126.  

Ingen af de 2 sager er på specialets afleveringstidspunkt afgjort. 

 

Hvad kan forventes af domstolens afgørelse? 

Apples selskaber i Irland så således ud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det fremgår af ovenstående figur, er flere af disse selskaber ikke skattepligtige til Irland. Dette skyldes 

nationale regler man havde i Irland, som kunne gøre selskaber ikke-skattepligtige. I dette tilfælde skyldes 

det at selskaberne havde aktivitet i Irland gennem deres selskaber som i sidste ende var styret og 

kontrolleret i USA, men selskaberne var heller ikke skattepligtige til USA (hvilket ikke var et krav i 

lovgivningen), og dermed havde man selskaber med skattefrihed. Denne nationale lovgivning er dog blevet 
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Figur 5 – SA.38373 – Commission decisicion of 30.8.2016 - Figure 1 (s. 9) 
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ændret i Irland i 2013127.  

Det fungerede ved at Apple Distribution International var blevet hyret af Apple Sales International til at 

sælge udenfor USA. Apple Operations køber materiale, og Apple sales Ireland hjælper Apple Sales med 

deres lokale salg i Irland. Apple Sales international og Apple Operations Europe er ikke skattepligtige til 

Irland og operer i Irland gennem de skattepligtige afdelinger, og er i sidste ende styret af Apple Inc. Som er 

amerikansk128. 

For beregning af overskuddet i selskaberne og deres tilhørende afdelinger, havde Apple forslået en 

beregningsmodel på baggrund af nøgletal i afdelingerne, og denne ordning er via Skatteafgørelser blevet 

godkendt af Irland129. For at allokere profit fra selskaberne og deres respektive afdelinger, skal der bruges 

en beregningsmetode, og kommissionen argumentere for at dette skal foregå på armslængdevilkår. Dog er 

armslængdevilkårene ikke indlagt i national lovgivning i Irland og derfor mener Irland og Apple ikke at det 

er relevant at kigge på130. Kommissionen mener dog at princippet er indlagt i TEUF art. 107131. Både Irland 

og Apple argumenterer hertil for at selv hvis armslængdeprincippet var gældende, så ville dette stadig være 

fulgt132. Jf. national lovgivning omkring allokering af overskud til ikke skattepligtige virksomheder skal Irland 

foretage en sag til sag vurdering, og ifølge dem selv ikke følge armslængdeprincippet. Irland har dog 

alligevel brugt armslængdeprincippet jf. OECD’s guidelines i en række sager133. Irlands lovgivning giver ikke 

objektive kriterier, men der skal foretages en vurdering134. Denne ordning omkring at allokere overskud i 

Irland er ikke kun kendt for Apple, da der er givet skatteafgørelser til en række selskaber jf. national 

lovgivning, og disse sager har alle hver deres procentallokering, da der er foretaget en konkret vurdering135. 

Kommissionen mener at konstruktionen giver Apple en økonomisk fordel, og derfor at der ikke er grundlag 

for at kigge på selektivitetskriteriet, med argument om at domstolen tidligere har antaget at når der er tale 

om økonomisk fordel, så er selektivitetskriteriet også opfyldt136. De sager som kommissionen henviser til, 

siger dog kun at individuel støtte kan formodes til også at være selektive, men generelle ordninger skal 

stadig undersøges for selektivitet137. Denne henvisning kan derfor kun være relevant hvis det konkluderes 

at Apple har modtaget individuel støtte. 
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Kommissionen hævder at Apple har brudt med armslængdeprincippet, og at andre selskaber kan være 

tvunget til at følge dette138. Dette kan man dog stille sig undrende overfor, da der som nævnt i Irland ikke er 

et krav om at følge armslængdeprincippet, og at Irland ved bestemmelse af allokeringsmetoden foretager 

en sag til sag vurdering. Dermed må det kunne antages at andre selskaber også vil kunne modtage en 

lignende konstruktion som Apple, og som det også blev nævnt, havde Irland foretaget en række 

skatteafgørelser i lighed med den Apple havde modtaget. 

I Belgien-sagen havde man national lovgivning, som gav multinationale selskaber mulighed for at anmode 

om at få en særlig ordning – efter at de mulige modtagere havde anmodet om støtten, kunne de belgiske 

skattemyndigheder hertil styre de essentielle elementer fra sag til sag. Den nationale lovgivning i Irland 

ligner samme konstruktion som i Belgien-sagen. Sektion 25 TCA 97 i irsk lovgivning, omhandler allokering af 

overskud til ikke skattepligtige selskaber i Irland. Dette betyder at selskaber kan opnå forskellig 

skatteprocent præcis som i Belgien-sagen. På baggrund af at skatteområdet ikke er harmoniseret i EU-

området, og særligt på baggrund af Belgien-sagen kan man forestille sig at kommissionen har en svær sag. 

Ikke nok med at de på baggrund af Belgien-sagen nok får svært ved at argumentere for at der reelt er tale 

om støtteordning, så skal de også argumentere for at armslængdeprincippet er indlagt i EU-lovgivning og 

derfor er gældende i Irland trods irsk lovgivning ikke har det med. Hvis de lykkes hermed, skal de også 

kunne påvise at transaktionerne bryder med armslængdeprincippet. Umiddelbart står kommissionen svagt 

i denne sag. De 8 krav vil nedenfor blive gennemgået, for at komme tættere på hvordan dommen kan 

forventes afgjort. 

Krav 1: 

Trods at argumentet om der reelt er tale om støtteordning ikke er fremsat i sagen, må det tænkes at være 

overvejende sandsynligt at argumentet vil blive fremsat efter Belgien-sagen. Derfor vil disse 3 krav blive 

gennemgået. 

De essentielle elementer af støtten må antages ikke at udspringe direkte af Sektion 25 TCA 97 i irsk 

lovgivning, da selve allokeringen af overskuddet skal foregå fra sag til sag. Det må dermed antages at for at 

modtage adgang til ordningen er der krævet yderligere skridt fra den modtagne part. Man kunne forestille 

sig at kommissionens argument ville være at støtten i sig selv ligger i skatteafgørelsen, og hermed denne i 

sig selv udgør støtten, og derfor at der ikke er krævet yderligere skridt fra Apple. Argumentet om at Sektion 

25 TCA 97 er den udspringende lovgivning, og at virksomhederne herefter kan ansøge om at modtage 

støtten må vurderes som det mest sandsynlige argument som domstolen vil godkende. Dermed er 

vurderingen at dette krav ikke er opfyldt. 

Krav 2: 
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I denne sag er det Apple der har foreslået hvordan allokeringen skulle foregå, men da lovgivningen i sig selv 

ikke bestemmer hvordan støtten gives, må det antages Irland har skønsmæssige hensynsstillinger når 

støtten skal gives. Det må derfor forventes at dette krav ikke er opfyldt. 

Krav 3: 

Muligheden vil kun være tilgængelig for virksomheder som er styret fra et andet land. I Belgien-sagen var 

det kun muligt at modtage støtten hvis man var en multinational virksomhed, og med udgangspunkt i 

denne afgørelse, må det heller ikke kunne antages at ordningen er defineret generelt og abstrakt. 

Det vurderes dermed at domstolen vil komme frem til at der ikke er tale om støtteordning, og derfor heller 

ikke finde det relevant at gennemgå kravene i TEUF art. 107. Dette skyldes særligt deres vurdering i 

Belgien-sagen, og at denne sag ligner Belgien-sagen. 

Kravene i TEUF art. 107 vil alligevel blive gennemgået – hvis kommissionen lykkes med at argumentere for 

at der er tale om støtteordning, vil det være relevant at se om denne ordning i så fald strider med TEUF art. 

107. 

Krav 4: 

Der burde ikke herske nogen tvivl om at Apple driver økonomisk virksomhed, og dette vil derfor ikke blive 

behandlet yderligere. Kravet anses som opfyldt. 

Krav 5: 

Trods at dette krav skal forstås bredt, kan det i dette tilfælde være svært at afgøre om det er opfyldt. Er 

støtten ydet med statsmidler, hvis der ikke er tale om støtteordning? Hertil må svaret være nej. Dette må 

derfor vurderes at ville falde på om der er tale om støtteordning jf. de første 3 krav. Hvis kommissionen 

lykkes med at argumentere for at der er tale om støtteordning, må kravet anses for opfyldt, da Irland går 

glip af en skatteindtægt. 

Krav 6: 

Som det fremgår af afsnit 7.1.3 ’’Stiller fordelen den modtagne part i en mere fordelagtig position end 

dennes konkurrenter, er der tale om begunstigelse’’. Det må hertil kigges på om ordningen har været til 

rådighed for andre. Det må vurderes at den nationale lovgivning i Irland, gav mulighed for at benytte en 

sådan ordning som Apple har gjort, og derfor at ordningen også har været til rådighed for andre. Det 

afgørende spørgsmål vil så være om man har givet Apple ekstraordinære forhold, som Irland aldrig ville 

have givet til andet – men selv i dette tilfælde, vil kommissionen umiddelbart have svært ved at vinde 

argumentation, da der i Belgien-sagen også var tale om forskellige ordninger fra selskab til selskab. Det må 

tyde på at dette krav ikke er opfyldt. 

Krav 7: 
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Selektivitetskravet er endnu engang det mest omtalte i de relevante dokumenter. Hvis domstolen finder 

frem til at der ikke er tale om en støtteordning, vil det dog ikke være relevant at kigge på dette krav. 

Derudover har kommissionen fremsat argumentationen at støtten er individuel, og derfor at krav 6 

automatisk gør at selektivitetskravet automatisk også er opfyldt. Denne argumentation synes dog svag fra 

kommissionens side, da ordningen ligger i lovgivningen, og de essentielle elementer herefter skal aftales. 

Der må derfor være tale om en generel ordning, og om Apple så har modtaget en selektiv fordel i denne vil 

så være spørgsmålet – umiddelbart vil kommissionen have svært ved at påvise dette. 

Referencerammen må fastsættes som det irske skattesystem generelt eller den relevante lovgivning. 

Kommissionen mener at det skal være hele skattesystemet, og Irland og Apple mener at det skal være den 

relevante lovgivning139. Om man vælger hele systemet eller ej, skal man herefter stille sig spørgsmålet jf. 

afsnit 7.1.4; ’’Er der tale om forskelsbehandling af virksomheder som er i en sammenlignelig faktisk eller 

retlig situation’’. Igen må vurderingen være at kommissionen får svært ved at påvise dette, da andre 

selskaber som ikke er styret fra Irland, også havde mulighed for at benytte en lignende konstruktion som 

Apple benyttede i Irland. Som det også er nævnt, var der også en række andre selskaber der havde 

modtaget skatteafgørelser fra Irland omkring brugen af den nationale lovgivning, hvori de essentielle 

elementer af ordningen blev fastgjort. Hvis kommissionen lykkes med at påvise at selektivitetskravet er 

opfyldt, må det hurtigt kunne konkluderes at ordningen ikke kan retfærdiggøres.  

Det må derfor formodes at selektivitetskravet ikke er opfyldt. 

Krav 8: 

Dette krav må formodes at følge hvad domstolen er kommet frem til i de foregående krav. Men man kunne 

dog godt fremsætte argumentationen, at trods støtten ikke er selektiv, kan det påvirke samhandlen mellem 

medlemslandene, da det kan få investorer til at fravælge investering i andre lande, da en sådan ordning var 

mulig i Irland. Som det er nævnt i afsnit 7.1.5, så tager domstolen sjældent stilling til dette krav. Kravet kan 

godt argumenteres for at være opfyldt under alle omstændigheder, men det må forventes at domstolen 

ikke tager stilling til kravet.  

Opsummering: 

Det lader til at kommissionen har svær sag, særligt efter at domstolen har taget stilling til Belgien-sagen. 

Det må kunne udledes fra denne sag at man godt kan lave nationale ordninger, så længe 

skattemyndighederne selv kan kontrollere de essentielle elementer i ordningen. Der kan ikke brydes med 

national lovgivning som i ENGIE-sagen, men der kan altså godt laves ordninger som ikke gælder alle 

virksomheder i landet. Det lader til at medlemslandene, stadig har mulighed for lokalt at lave ordninger, 
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som lemper beskatningsgrundlaget for nogen virksomheder, da kommissionen umiddelbart ikke har 

hjemmel til at ulovliggøre sådanne ordninger. 

7.2.6 Holland – Statsstøtte til Starbucks (Starbucks sagen) 

Om sagen: 

Kommissionen anmodede d. 30. juli 2013 Holland om oplysninger omkring deres praksis vedrørende 

skatteafgørelser, samt information vedrørende skattebehandlingen af Starbucks Manufacturing EMEA BV 

(herefter Starbucks) i Holland. Holland foretog i 2008 en skatteafgørelse vedrørende Starbucks – en 

afgørelse som kommissionen tog interesse i. Afgørelsen var en enighed mellem Holland og Starbucks 

vedrørende betaling på armslængdevilkår vedrørende Starbucks kafferistningsaktiviteter i Holland. 

Kommissionen beslutter derfor at indlede en dybdegående undersøgelse af forholdene140. 

Kommissionen færdiggjorde deres dybdegående undersøgelse d. 21. oktober 2015, og konkludere at der er 

tale om ulovlig statsstøtte. Man udsender i den forbindelse en pressemeddelelse, samt sender et brev til 

Holland hvori man informerer om beslutningen. Kommissionen mener at skatteafgørelsen godkendte en 

kunstig og kompleks metode til at fastlægge Starbucks skattepligtige overskud, og dermed at Holland har 

tilladt Starbucks at bryde med armslængdeprincippet141. Nedenfor kan ses en illustrationen samt forklaring 

af konstruktionen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figur 6 – European Commission - http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5880_da.htm - [Senst besøg d. 6. Maj 2019] 

                                                           
140 SA.38374 – C 460/11 
141 Europa-Kommissionen Pressemeddelelse – ”Kommissionen har afgjort, at de selektive skattefordele til Fiat i 
Luxembourg og Starbucks i Nederlandene er ulovlige i henhold til EU’s statsstøtteregler”. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5880_da.htm - [Senest besøg d. 6. Maj 2019] 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5880_da.htm
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Starbucks virksomhed i Holland sælger og distribuerer ristet kaffe og lignende produkter, til Starbucks 

butikker i Europa, Mellemøsten og Afrika. Som det fremgår af ovenstående illustration ’’forsvinder’’ 

selskabets overskud ud i 2 søsterselskaber. Der betales til et selskab i Storbritannien for dette selskabs 

ekspertise indenfor kafferistning. Kommissionen mener ikke at det beløb der betales hertil foregår på 

markedsvilkår. Dertil betales der for grønne bønner til et søsterselskab i Schweiz. Kommissionen mener at 

prisen herfor, er langt over markedsprisen. På denne måde bliver overskuddet flyttet fra selskabet i Holland 

til de 2 søsterselskaber, og kommissionen kræver hertil at Holland skal indkræve omkring 20 til 30 millioner 

EUR fra Starbucks142. 

Ligesom i de andre sager er denne sag også blevet appelleret. Både Holland og Starbucks har appelleret 

kommissionens beslutning. Holland lagde sag an d. 23. december 2015, og fremsatte fem forhold som 

ifølge dem skal afgøre sagen til deres fordel.  Holland lægger særlig vægt på at de ikke mener at 

kommissionen har godtgjort for at støtten er selektiv. Holland nævner at kommissionen har fejlbenyttet 

referencerammen, og at der i EU-retten ikke gælder noget armslængdeprincip. Dertil fremføres det at 

kommissionen fejlagtigt har konstateret, at den valgte metode for interne transaktioner i sig selv er 

selektiv143. Starbucks lagde sag an d. 5. september 2016, og har 3 argumenter i sagen. Starbucks mener at 

kommissionen har fejlbenyttet referencerammen, og at metoden benyttet til transaktioner ikke danner 

grundlag for en selektiv fordel144. 

Ingen af de 2 sager er på specialets afleveringstidspunkt afgjort. 

Hvad kan forventes af domstolens afgørelse? 

Skatteafgørelsen vedrørte en såkaldt APA. En APA er en avanceret transfer pricing aftalte indgået mellem 

en stat og en virksomhed. EN APA er gyldig i 10 år. APA’en skal bestemme kriterier for benyttelse af 

armslængdeprincippet for transaktioner i den 10-årige periode145. Der er foretaget en transfer pricing 

rapport af Starbucks, som er godkendt af Holland. Denne rapport skal underbygge, hvorfor der handles på 

armslængdevilkår146. Kommissionen benytter OECD’s transfer pricing guidelines til deres analyse af hvorfor, 

konstruktionen strider med armslængdevilkårene147. I modsætningen til Irland i Apple sagen, og ligesom 

                                                           
142 Europa-Kommissionen Pressemeddelelse – ”Kommissionen har afgjort, at de selektive skattefordele til Fiat i 
Luxembourg og Starbucks i Nederlandene er ulovlige i henhold til EU’s statsstøtteregler”. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5880_da.htm - [Senest besøg d. 6. Maj 2019] 
143 T-760/15 
144 T-636/16 
145 SA.38374 – Commission decision of 21.10.2015 – Præmis 40-41 
146 SA.38374 – Commission decision of 21.10.2015 – Præmis 46-47 
147 SA.38374 – Commission decision of 21.10.2015 – Præmis 62-77 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5880_da.htm
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Luxembourg i Amazon sagen, så har Holland indarbejdet armslængdevilkåret i deres nationale lovgivning, 

og Holland henviser selv til OECD’s guidelines148. 

Efter gennemgang af sagens elementer står det klart, at sagen ligner Amazon sagen på mange punkter. 

Begge parter synes enige om hvad der reelt er sket, men partnerne er ikke enige om hvorvidt 

transaktionerne er foregået på armslængdevilkår. Ligesom ved Amazon sagen tyder denne sag på at blive 

afgjort af, hvorvidt kommissionen kan påvise at Holland har tilladt Starbucks at bryde med 

armslængevilkårene. Det synes igen at være yderst kompliceret, at skulle foretage en velbegrundet 

argumentation for hvorfor der er, eller ikke er handlet på armslængdevilkår. Det er igen vigtigt at 

understrege, at dette speciale ikke har til formål at analysere hvornår der er handlet på armslængdevilkår 

og hvornår der ikke er. 

Hvis man har fået lov til at bryde med armslængdevilkårene, må det kunne konkluderes at man reelt i en 

skatteafgørelse har fået lov til at bryde med national lovgivning, og det må anses for at være en selektiv 

fordel. 

Det findes ikke relevant at gennemgå de 8 krav i denne sag, da det vurderes at konklusionerne vil være de 

samme som i Amazon sagen. Denne sag vil ligesom Amazon sagen falde på om kommissionen kan påvise at 

der er givet tilladelse til at bryde med armslængdevilkårene – Hvis ja, må dette anses for en selektiv fordel, 

og jf. argumentationen i Amazon sagen, må det kunne påvises at alle 8 krav også vil være opfyldt hvis 

kommissionen lykkes med argumentationen. 

Opsummering: 

Det må igen kunne konkluderes at transfer pricing kan danne grundlag for ulovlig statsstøtte. Hvis en 

medlemsstat har givet tilladelse til at en virksomhed må bryde med armslængdevilkårene, så lader det til at 

alle krav vil være opfyldt, for at der er tale om ulovlig statsstøtte.  

Det lader dog til at argumentationen er svær fra kommissionens side. Hverken Amazon sagen eller denne 

sag er simpel. I kommissionens endelige brev til Holland, hvortil noget information er hemmeligholdt, 

findes 450 præmisser, hvortil flertallet er argumenter omkring hvorvidt der er handlet på armslængdevilkår 

eller ej. Dette brev indeholder kun den endelige beslutning, og herudover findes der en række andre 

dokumenter i sagen. Dette skal ikke konkludere at kommissionen ikke vinder sagen, og det må også 

forventes at der kræves stærke argumenter fra kommissionens side – men kommissionens meget lange og 

dybdegående analyse, må betyde at det er yderst kompliceret at påvise, hvorvidt der er givet tilladelse til at 

bryde med armslængevilkårene. Som nævnt vil en forventning til domstolens konklusion ikke være at finde 

                                                           
148 SA.38374 – Commission decision of 21.10.2015 – Præmis 85-87 
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her, men der skænkes dog en tanke på hvor svært det synes at være for kommissionen, at påvise at der 

ikke er handlet på armslængdevilkår. 

7.2.7 Luxembourg – Statsstøtte til Fiat (Fiat sagen) 

Om sagen: 

Kommissionen anmodede d. 19. juni 2013 Luxembourg om oplysninger, angående deres praksis angående 

skatteafgørelser. Kommissionen tog interesse i en skatteafgørelse givet i 2012 til Fiat Finance and Trade LtD 

(herefter FFT). Det skal bemærkes at dette selskab ikke leverer biler, som det må antages at nogen kunne 

forestille sig. FFT leverer finans og økonomitjenester i Fiat-koncernen. Kommissionen formodede at 

Luxembourg har tilladt FFT at bryde med armslængdeprincippet, og indledte derfor en dybdegående 

undersøgelse149.  

Kommissionen færdiggjorde deres undersøgelse d. 21. oktober 2015, og konkludere at der var tale om 

ulovlig statsstøtte, og krævede at Luxembourg skulle opkræve omkring 20 til 30 millioner EUR fra FFT. FFT 

har hovedsæde i Luxembourg, og leverer koncerninterne lån, til virksomheder i FIAT-koncernen. 

Kommissionen sammenligner selskabet med en bank, og mener at selskabet skal beskattes ligesom en 

bank. Kommissionen mener at Luxembourg har tilladt FFT at fastsætte deres kapitalgrundlag, væsentlig 

lavere end den faktiske kapital. Dertil at beregningen af det skattemæssige afkast, som anvendes på den 

ifølge kommission lave kapital, ikke er i overensstemmelse med markedsrenten. Dette har betydet at 

selskabet, kun har betalt en meget lav skat af en lille andel af dennes bogførte egenkapital. Ifølge 

kommissionen ville selskabets skattepligtige overskud have været 20 gange større, hvis 

armslængdeprincippet havde været fulgt150. 

Ligesom med de foregående sager, er denne sag også blevet appelleret af Luxembourg og FFT. Luxembourg 

lagde sag an d. 30. december 2015, og fremsatte i den forbindelse 3 argumenter. Luxembourg 

argumenterer særligt for at støtten ikke giver FFT en fordel, samt at støtten ikke er selektiv151. FFT lagde sag 

an d. 29. december 2015, og fremsatte i den forbindelse 4 argumenter. FFT har ligesom Luxembourg særlig 

vægt på, om kommissionen har godtgjort at der er tale om en selektiv fordel. Dertil argumenteres der for 

armslængdeprincippet ikke er en del af EU-ret, samt at OECD’s guidelines ikke kan konkluderes at skulle 

være fortolkningskilde vedrørende armslængdeprincippet152. 

 

                                                           
149 SA.38375 – C369/37 
150 Europa-Kommissionen Pressemeddelelse – ”Kommissionen har afgjort, at de selektive skattefordele til Fiat i 
Luxembourg og Starbucks i Nederlandene er ulovlige i henhold til EU’s statsstøtteregler”. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5880_da.htm - [Senest besøg d. 8. Maj 2019] 
151 T-755/15 
152 T-759/15 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5880_da.htm
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Hvad kan forventes af domstolens afgørelse? 

Der er ligesom i Starbucks sagen tale om en APA indgået mellem Luxembourg og FFT. Sagen ligner på 

mange punkter Amazon og Starbucks sagerne, og det synes endnu engang yderst kompliceret at afgøre om 

Luxembourg har tilladt FFT at bryde med armslængdevilkårene. Der er alligevel et par interessante 

diskussionsområder i denne sag: 

Er armslængdeprincippet en del af EU-retten? 

I Starbucks synes det irrelevant om princippet var en del af EU-retten, da det allerede var en del af national 

det i Holland, og derfor skal det følges under alle omstændigheder. Det er dog alligevel relevant, da det står 

uklart hvordan armslængdeprincippet skal fortolkes (se næste overskrift ’’OECD’s guidelines som 

fortolkning af armslængdeprincippet’’). 

I Apple sagen stod det klart, at princippet ikke var en del af national ret i Irland og derfor måtte anses som 

afgørende at princippet er en del af EU-retten for at kommissionen har en sag. I Amazon sagen blev der 

blandt andet sagt ’’armslængdeprincippet skal følges af alle’’, hvilket skyldes at princippet faktisk findes i 

national lovgivning i Luxembourg153, men det kan hertil diskuteres hvordan dette skal fortolkes, og om 

OECD’s guidelines skal benyttes til fortolkning af princippet. Argumentet i Amazon-sagen om at alle 

selskaber i Luxembourg skal følge armslængdeprincippet, synes derfor stadig valid, og FFTs argumentation 

om at princippet ikke er en del af EU-retten synes kun relevant, i forhold til hvordan det skal fortolkes. Om 

EU-retten indebærer armslængdeprincippet, synes derfor kun relevant i Apple-sagen, for så vidt angår om 

det skal følges eller ej (fortolkning af princippet er en anden historie). Kommissionen henviser til en sag fra 

2006, hvortil en præmis nævner at der skal handles til priser, som kunne anvendes på frie 

konkurrencevilkår154. At armslængdeprincippet er en del af EU-lov, er ikke korrekt, men at det er en del af 

EU-retten, kan synes korrekt. Det skal dog bemærkes, at EU-domstolen som nævnt fortolker dynamisk, og 

man kan derfor ikke med sikkerhed konkludere at domstolen eksempelvis i Apple-sagen vil konkludere at 

armslængdevilkårene skal følges. Det lader dog til at man i EU er på vej mod en hårdere indsats mod 

skatteundgåelse, og man har blandt andet indført et krav om at rådgivere, revisorer og advokater skal 

indberette eventuelle potentiel aggressiv skatteplanlægning155. Der må hældes til at EU-domstolen 

konkludere at armslængdeprincippet er en af EU-retten, men hvordan skal princippet så fortolkes? 

                                                           
153 Artikel 164(3) L.I.R – er i 2017 blevet erstattet af L.I.R No 56/1-56bis/1 
154 C-182/03 og C-217/03 ECLI:EU:C:2006:416 – præmis 96-97 
155 Szotek, Pauline – Is the EU council about to confirm the existence of an EU at arm’s length principle – Kluwer 
international Tax Blog – Tilgængelig via http://kluwertaxblog.com/2017/07/06/council-confirm-existence-eu-arms-
length-principle/. Council of the EU – Corporate tax avoidance: Agreement reached on tax intermediaries – 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/03/13/corporate-tax-avoidance-agreement-
reached-on-tax-intermediaries/ - [Senest besøg d. 9 Maj 2019 

http://kluwertaxblog.com/2017/07/06/council-confirm-existence-eu-arms-length-principle/
http://kluwertaxblog.com/2017/07/06/council-confirm-existence-eu-arms-length-principle/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/03/13/corporate-tax-avoidance-agreement-reached-on-tax-intermediaries/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/03/13/corporate-tax-avoidance-agreement-reached-on-tax-intermediaries/
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OECD’s guidelines som fortolkning af armslængdeprincippet: 

Som nævnt ovenfor argumenterer FFT for at OECD’s transfer pricing guidelines, ikke blot kan ’’tages for 

gode vare’’. Dette må man umiddelbart være enig i. Nok er armslængdeprincippet en del af Luxembourgs 

lov, men denne henviser ikke til OECD’s guidelines som fortolkningskilde til princippet. Kommissionens 

henvisning til dommen fra 2006, påtaler heller ikke OECD’s guidelines. Hvordan skal armslængdevilkårene 

så fortolkes? Skal OECD’s guidelines benyttes, skal der kigges på hvordan national lovgivning fortolker 

princippet? Dette synes tæt på umuligt at besvare. Men det må kunne konkluderes at hvis en medlemsstat 

giver lov til at bryde med armslængdevilkårene, så er der tale om ulovlig statsstøtte. 

Det må endnu engang understrege vanskeligheden i at konkludere, om der er givet lov til at bryde med 

armslængdevilkårene. 

Opsummering: 

Dette er den tredje sag primært omhandlende armslængdevilkårene (hvis Apple sagen ikke medregnes), og 

det må stå klart at kommissionen får rigtig svært ved at vinde sagerne, da de skal lykkes med mange 

argumenter. Denne sag må endnu engang falde på om domstolen vurderer at Luxembourg har tilladt FFT at 

bryde med armslængdevilkårene. Hvordan domstolen så fortolker armslængdevilkårene, må der afventes i 

spænding. Kravene vil derfor ikke blive gennemgået, da det vurderes at konklusionerne i de enkelte krav, vil 

blive det samme som i Amazon og Starbucks sagerne.  

7.2.8 Storbritannien – Særlig skatteordning (Storbritannien sagen) 

Om sagen: 

Kommissionen anmodede d. 26. april 2013 Storbritannien om oplysninger, vedrørende indførelsen af en 

skattefritagelse for finansiering internt i koncerner, i forbindelse med en indførelse af nye regler i 

Storbritannien angående CFC-regler. Storbritanniens nye skattefritagelse, fratager bestemte transaktioner 

fra CFC-reglerne. Nærmer bestemt giver det multinationale selskaber mulighed for at blive fritaget for 

renteindtægter, modtaget fra udenlandske koncernselskaber. Muligheden ligger direkte i lovgivning, og der 

skal ikke ansøges om tilladelse hos de lokale skattemyndigheder for benytte støtten. Dermed kan alle 

multinationale selskaber i Storbritannien benytte ordningen. Kommissionen mener at der er tale om 

selektiv fordel, da fordelen er mulig for virksomheder som yder lån til koncernselskaber i udlandet, men 

ikke for virksomheder som tjener penge på andre former for finansiering på koncernselskaber i udlandet. 
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Kommissionen besluttede på denne baggrund d. 26. oktober 2017 at starte en dybdegående analyse af 

lovgivningen156. 

Kommissionen afsluttede deres dybdegående undersøgelse d. 2. april 2019, og udsendte i den forbindelse 

en pressemeddelelse samt et brev til Storbritannien (et brev som blev offentligt gjort d. 25. april 2019).  

Kommissionen konkluderede at dele af støtten var ulovlig. Der kan nedenfor ses en illustration og nærmere 

forklaring af konstruktion: 

 

Figur 7 – European Commission - http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1948_en.htm - [Senst besøg d. 10. Maj 2019] 

Ved at et selskab i Storbritannien yder kapital til et selskab beliggende i et lavbeskattet land, kan dette 

selskab yde lån til andre selskaber i koncernen, og den rente som disse selskaber betaler til selskabet i det 

lavbeskattede land, vil normalvis være anset som CFC-indkomst, og tilfalde beskatning i Storbritannien. 

Men det er præcis denne rente, som Storbritannien ved national lov har skattefritaget – en fritagelse som 

kommissionen mener er en selektiv fordel for multinationale selskaber. Hvis der ikke er nogen britiske 

aktiviteter involveret udover at kapitalen stammer fra Storbritannien mener kommissionen at der ikke er 

tale on ulovlig støtte, men hvis indtægten i det udenlandske selskab stammer fra aktiviteter i 

                                                           
156 SA.44896 – C400/10. European Commission – ”State aid: Commission opens in-depth investigation into UK tax 
scheme for multinational” – http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4201_en.htm [Senest besøg d. 10 Maj 2019] 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4201_en.htm
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Storbritannien, mener kommissionen er der er tale om ulovlig statsstøtte157. Da kommissionen 

færdiggjorde deres undersøgelse d. 2. april 2019, er det på specialets afleveringstidspunkt, endnu ikke 

kendt om Storbritannien og eventuelt nogen af de støttemodtagne selskaber ønsker at appellerer 

beslutningen. 

Hvad kan forventes af domstolens afgørelse? 

Kommissionen mener at der er tale om en støtteordning jf. rådets forordning artikel 1d158 – Domstolen 

mente i Belgien-sagen at der ikke var tale om en støtteordning. Man kan antage at kommissionen særligt 

har kigget på Belgien-sagen, og set behovet for at argumentere for disse 3 krav. Dertil mener kommissionen 

at de generelle CFC-regler i Storbritannien skal benyttes som referencesystem for at definere at der er tale 

om en selektiv fordel. At fordelen gør udvalgte CFC-indkomster skattefritaget, og dermed differentiere fra 

CFC-regler, og giver en selektiv fordel da fordelen kun kunne benyttes af virksomheder som ydede lån til 

udenlandske koncernselskaber, og ikke for virksomheder som ydede lån til koncernselskaber i 

Storbritannien, eller ydede lån til tredjemand159. Storbritannien mente som svar på kommissionens 

åbningsbeslutning, at der ikke var tale om en selektiv fordel, samt at referencesystemet skal være det 

generelle skattesystem i Storbritannien. Storbritannien mener ikke at fordelen differentierer selskaber som 

er i en sammenlignelig retlig eller faktisk situation160. Det lader derudover til at flere interesserede parter er 

enige med kommissionen i deres brug af referencesystemet161. Brevet sendt til Storbritannien omkring 

kommissions beslutning indeholder 205 præmisser, hvortil præmis 102 til 175 er særligt dedikeret til 

kommissionens analyse af selektivitet, derudover indeholder en række andre præmisser info, analyse, 

diskussion af selektivitetskravet. Det må kunne konkluderes at denne sag særligt falder på om 

kommissionen lykkes med at påvise at støtten er selektiv. Storbritannien benytter territorialprincippet og 

ønsker at beskatte alt indkomst som kan henledes til britiske aktiviteter, og CFC-reglerne skal sikre at 

indkomst som hidrører britisk aktivitet, beskattes i Storbritannien. Det betyder også ifølge kommissionen at 

CFC-reglerne har sit eget formål, og derfor at disse regler er det korrekte referencesystem162. CFC-reglerne i 

Storbritannien indeholder en række test (blandt andet en aktivitetstest), afhængig af indkomsttypen og 

aktiviteten som er underliggende for indkomsttypen. Disse test skal sikre at indkomst som Storbritannien 

                                                           
157 European Commission –” State aid: Commission concludes part of UK tax scheme gave illegal advantages to certain 
multinational companies; remaining part does not constitute aid” – http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-
1948_en.htm – [Senest besøg d. 10 Maj 2019] 
158 SA.44896 – Commission decision of 2.4.2019 – Præmis 48 
159 SA.44896 – Commission decision of 2.4.2019 – Præmis 49-50 
160 SA.44896 – Commission decision of 2.4.2019 – Præmis 53 
161 SA.44896 – Commission decision of 2.4.2019 – Præmis 75 
162 SA.44896 – Commission decision of 2.4.2019 – Præmis 103-107 
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ønsker at beskatte, reelt bliver beskattet i Storbritannien163. Nedenfor vil de 8 krav blive gennemgået, og på 

baggrund af ovenstående vil der naturligt være øget fokus på selektivitetskravet. 

Krav 1: 

Det lader klart til at kommissionen har kigget på Belgien-sagen, og derfor gør det klart at der er tale om 

støtteordning. I modsætning til Belgien-sagen hvor modtagerne skulle ansøge om at modtage støtten, så 

står det klart at støtten i denne sag ligger direkte i lovgivningen, og at de essentielle elementer ligger 

direkte heri. Dette krav må derfor anses for at være opfyldt. 

Krav 2: 

Da støtten ligger direkte i lovgivningen, må det også stå klart at Storbritannien ikke har nogen skøn at 

foretage, og dermed ikke kan styre de essentielle elementer fra sag til sag. Dette krav må derfor også anses 

for at være opfyldt. 

Krav 3: 

Støtten er mulig at modtage for selskaber under britisk kontrol, som yder lån til selskaber uden for 

Storbritannien gennem et ’’off-shore’’ selskab. I Belgien sagen var støtten ikke defineret som 

multinationale selskaber, men der skulle ansøges direkte hos skattemyndigheder, hvilket domstolen lagde 

vægt på. Da denne støtte ligger direkte i lovgivningen, og kun er tilgængelig jf. ovenstående forklaring, må 

dette krav derfor anses for at være opfyldt. 

Storbritannien argumenterer ikke for at der ikke er tale om en støtteordning, så det må forventes at 

domstolen også mener at de 3 krav omkring en støtteordning er opfyldt, og derfor vil kigge på om de 5 krav 

i TEUF art. 107 er opfyldt. 

Krav 4: 

De selskaber som bliver skattefritaget for renteindtægter gennem deres off-shore selskab, må uden tvivl 

antages at udøve økonomisk virksomhed. Dette krav må antages som opfyldt. 

Krav 5: 

Det må kunne konkluderes at den britiske stat går glip af skatteindtægter, ved at tillade at bestemt bestemt 

CFC-indkomst bliver skattefritaget, da dette normalvis beskattes, men grundet denne særregel er det 

skattefritaget. Det er dermed staten der går glip af en skatteindtægt, og derfor kan det konkluderes at 

dette krav er opfyldt. 

Krav 6: 

Som nævnt i afsnit 7.1.3, vil det i skattesager ofte være relevant at kigge på næste krav, for at vurdere om 

der er tale om en begunstigelse som kun er tilgængelig for nogen. Hvis støtten kun er mulig at få for nogen 

virksomheder i en gruppe af virksomheder som er i sammenlignelig faktisk eller retlig situation, må det 

                                                           
163 SA.44896 – Commission decision of 2.4.2019 – Præmis 113 
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vurderes at disse opnår en økonomisk fordel. Hvis det derimod vurderes at fordelen er tilgængelig for alle i 

sammenlignelig retlig eller faktisk situation, må det vurderes at der ikke er tale om begunstigelse i forhold 

til dette krav. Det må kunne konkluderes at opfyldelsen af dette krav følger konklusionen af næste krav. 

Krav 7: 

Som nævnt må det antages at denne sag falder på dette krav. Det vurderes at domstolen hurtigt vil 

konkludere at alle andre krav er opfyldt, og herefter bruge meget energi på at vurdere om 

selektivitetskravet er opfyldt. Som bekendt skal der ved sager omkring statsstøtte via Skattesystemet, 

gennemgås 3 krav for at vurdere om en støtteordning via Skattesystemet er selektiv: 

Fastsættelse af referenceramme: Der må ikke være nogen tvivl om at støtten sker i form af en undtagelse 

til CFC-reglerne. Om referencerammen skal være CFC-reglerne eller det generelle skattesystem i 

Storbritannien, synes som en overdreven diskussion. Hvordan ville en virksomhed i sammenlignelig faktisk 

eller retlig situation have mulighed for at benytte ordningen, synes underordnet af om referencerammen er 

CFC-reglerne eller de generelle skatteregler. Nok er det nævnt i afsnit i 7.1.4, at det kan være yderst vigtigt, 

men i dette tilfælde synes det underordnet mellem de 2 muligheder. 

Er der tale om forskelsbehandling af virksomheder som er i en sammenlignelig faktisk eller retlig situation:  

Det bemærkes i afsnit 7.1.4, at virksomhederne ikke behøver at være i direkte konkurrence, men at der skal 

være tale om en grad af konkurrence. Der må i dette tilfælde være tale om en de jura materiale 

foranstaltning, fordi støtten er forbeholdt virksomheder som har en off-shore afdeling, og herigennem yder 

lån til virksomheder udenfor Storbritanniens grænser – altså det er kun en mulighed for multinationale 

virksomheder.  

Hvis en virksomhed i Storbritannien modtager renteindtægt fra en ikke relateret virksomhed, eller hvis der 

modtages renteindtægt fra et koncernforbundet selskab i Storbritannien, vil denne indtægt være 

skattepligtig. Hvis der derimod modtages renteindtægt gennem et off-shore selskab, som man har givet 

kapital, og dette selskab yder lån til et selskab i koncernen, som ikke er beliggende i Storbritannien, og 

indtægterne som dette selskab skaber, stammer fra britisk aktivitet, så er denne transaktion skattefritaget. 

Set i lyset af at formålet med CFC-reglerne (som er relevant jf. afsnit 7.1.4), er at sikre at alt indtægt som 

vedrører Storbritannien også beskattes i Storbritannien, må det fra et objektivt synspunkt, anses for 

besynderligt at skattefritage sådanne transaktioner. At en regel er besynderlig, gør den selvfølgelig ikke i 

strid med TEUF art. 107, men denne støtte er kun mulig for nogen koncerner. Dertil må det antages at 

forvride med lånemarkedet, da man i koncerner giver lån hvortil renten ikke beskattes. Et selskab i 

Storbritannien som har en afdeling på Caribien som yder et lån til et selskab i Frankrig, hvortil dette 

selskabs indtægt stammer fra engelske aktiviteter, vil ikke tilfalde beskatning af renteindtægten heraf, 

grundet undtagelsen. Hvorimod et selskab i Storbritannien som yder lån til et koncernforbundet selskab 
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(hvor et off-shore selskab ikke er inde i billedet), skal beskattes af renteindtægten heraf. Det må hertil 

antages at selskaberne i de 2 eksempler kan indgå i en grad af konkurrence. Derudover vil et britisk selskab, 

som yder lån til et selskab som ikke er koncernbundet beliggende i Frankrig, og det franske selskabs 

indtægt stammer fra britisk aktivitet, være beskatningslagt. Der må dermed være tale om at nogen 

virksomheder bliver behandlet bedre end andre, og det kan siges at der sker forskelsbehandling af 

virksomheder i en sammenlignelig faktisk eller retlig situation. Denne del af selektivitetskravet må derfor 

være anset for opfyldt. 

Kan forskelsbehandlingen retfærdiggøres: Der synes ikke at være nogen valide argumenter for hvorfor 

støtten skulle kunne retfærdiggøres. Det må derfor kunne konkluderes at der er tale om selektiv fordel, og 

dermed også at krav 6 er opfyldt. 

Krav 8: 

Det blev nævnt i afsnit 7.1.5, at domstolen tidligere sjældent har taget stilling til dette krav, da den antager 

det som opfyldt. Hvis domstolen alligevel tager stilling til dette krav, må det forventes at domstolen 

konkludere at det er opfyldt. Det må nemt kunne konkluderes at sådan en selektiv støtteordning, vil true 

med at fordreje konkurrencen, da nogen får bedre vilkår end andre. Dertil blev det også konkluderet i afsnit 

7.1.5, at domstolen tidligere har konkluderet at når der gives finansiel støtte til virksomheder som deltager 

på det indre marked, så vil der være grundlag for at konkurrencen kan blive fordrejet. Man kunne også 

forstille sig at virksomheder ville vælge at placere investeringer i Storbritannien, da de kan modtage denne 

fordel, mens det kan betyde at andre vil fravælge Storbritannien hvis de ikke kan få gavn af støtten, og de 

mener at konkurrencen dermed bliver unfair. Sagt med andre ord må det kunne konkluderes at støtten 

påvirker samhandlen mellem medlemslandene. Dette krav må anses for at være opfyldt. 

Opsummering: 

Det forventes at domstolen vil afgøre sagen til kommissionens fordel, da det blev konkluderet at der 

direkte i lovgivning, lå en selektiv støtteordning. Det må dermed kunne konkluderes at en støtteordning er 

ulovlig, hvis skattemyndighederne ikke har nogen sag til sag styring med denne, og den giver støtte til 

nogen virksomheder, hvortil andre virksomheder som kan være i konkurrence med disse ikke har mulighed 

herfor. Det interessante ved denne sag er at kigge på Belgien-sagen. Som bekendt kiggede domstolen slet 

ikke på de 5 krav i TEUF art. 107 i Belgien sagen, da den vurderede at der ikke var tale om en støtteordning. 

Dertil tyder det på at kommissionen har set særligt til denne dom, da den bruger ekstra energi på at 

analyse hvorfor der er tale om en støtteordning. Men hvad nu hvis støttemodtagerne i Storbritannien skulle 

ansøge om støtten, og at Storbritannien så herefter kunne bestemme om man skulle have skattefritagelse 

for de omtalte transaktioner – i et sådan tilfælde, kunne man forestille sig at der ikke ville være tale om en 
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støtteordning, og dermed at de 5 krav i TEUF art. 107, ville være irrelevante, da domstolen i så fald højest 

sandsynligt ville vurdere at der ikke var tale om støtteordning. 

7.2.9 Andre sager 

Det har igennem specialet været nævnt, at der siden kommissionen nedsatte sin task force i 2013, har 

været startet dybdegående undersøgelse i 11 af de såkaldte ’’tax-rullings’’ sager. Dette er også korrekt, 

men kommissionen har i nogen af deres pressemeddelelser selv nævnt endnu en ’’tax-rulling’’ sag. Denne 

sag omhandler en omlægning af skattesystemet på Gibraltar, som undtager nogen rente og royalty 

indtægter fra beskatning. En beskatningsundtagelse som kommissionen mener giver en selektiv fordel til 

nogen virksomheder. Den dybdegående undersøgelse af denne sag blevet afsluttet i december 2018. Det 

blev dog besluttet at starte den dybdegående undersøgelse af denne sag tilbage i 2012, og derfor har den 

ikke været anset som en del af de ’’nye’’ tax rullings sager164. Denne sag blev appelleret af Gibraltar d. 9. 

november 2016, men de besluttede den 21. januar 2019, at indsende et brev til domstolen, og bad om 

sagen blev annulleret165. Skattefritagelsen for renteindtægter handlede primært om koncernbundne lån, 

mens renteindtægter for andre udlån skulle beskattes166. Denne konstruktion må anses som selektiv, 

særligt med tanke på at Gibraltar har tilbagetrukket deres appelsag, og derfor må det konkluderes at det 

som udgangspunkt er ulovlig statsstøtte, hvis et medlemsland direkte i sin nationale lovgivning, 

skattemæssig forskelsbehandler en bestemt indkomsttype (i dette tilfælde rente og royaltyindtægt). På 

baggrund af at Gibraltar har tilbagetrukket deres appelsag, er denne sag blevet fravalgt til dybere analyse. 

Som det kan udledes af ovenstående analyse af de 8 sager, er flere af skatteafgørelserne som 

kommissionen har taget interesse i omkring 10 år gamle, hvilket også indikerer at kommissionen i mange år 

ikke har taget stilling til om disse konstruktioner var i strid med EU-retten. Dette underbygger vigtigheden 

af at det er disse sager som danner grundlag for specialets analyse af gældende ret. Ældre sager kan derfor 

bygge på skatteafgørelser der ligger endnu flere år tilbage, og med særlig tanke på EU-rettens 

fortolkningsstil, er vurderingen at det ville være uhensigtsmæssigt at foretage dybere analyse af sådanne 

sager. 

Som nævnt er der siden task forcen blev nedsat, startet 11 dybdegående analyser, og ovenstående analyse 

indeholder 8 sager. De sidste 3 sager er stadig i deres undersøgende stadig, og informationen tilgængelig i 

disse sager er begrænset, og det vurderes derfor at en dybere analyse af disse sager på nuværende 

                                                           
164 European Commission – ’’State Aid Cases, SA.34914 UK – Gibraltar Corporate Tax regieme (ITA 2010) – 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34914 [Senest besøg d. 9 Maj 
2019]. European Commission press release – State aid: Commission concludes Gibraltar gave around €100 million of 
illegal tax advantages to multinational companies” – http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6889_en.htm - 
[Senest besøgt d. 9 Maj 2019] 
165 T-783/16 Application. T-783/16 ECLI:EU:T:2019:127 
166 SA.34914 – Commission decision of 19.12.18 – præmis 33 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34914
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6889_en.htm
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tidspunkt ikke vil være til gavn for specialets formål. Det kan nævnes at 2 af sagerne omfatter mulig 

statsstøtte i Holland, givet til henholdsvis IKEA og Nike, og den sidste sag omhandler mulig statsstøtte givet 

af Luxembourg til Huhtamäki167. 

8. Gældende ret 

På baggrund af definitionen af TEUF art. 107, med udgangspunkt i at denne fortolkes med et skattemæssigt 

synspunkt, samt analysen af de relevante nyeste sager på området, vurderes det nu muligt at lave en valid 

vurdering af gældende ret på området. 

Ud fra ovenstående analyse af de relevante sager, kan der udledes følgende: Det blev fastslået i Belgien 

sagen at TEUF art. 107 i sig selv ikke er nok for at ulovliggøre statsstøtte via Skattesystemet. For at TEUF art. 

107 overhovedet er relevant, skal der først konkluderes at der er tale om en støtteordning. Der er ikke tale 

om en støtteordning, hvis skattemyndigheden giver en støttemulighed til en række selskaber, som først 

skal ansøge om støtten, og at skattemyndigheden herefter fra sag til sag kan bestemme de essentielle 

elementer i støtten. 

Det blev af McDonalds sagen konkluderet at et mismatch mellem national lovgivning og 

dobbeltbeskatningsoverenskomster ikke danner grundlag for en selektiv fordel. I teorien kan man forestille 

sig, at det er muligt at lave en støtteordning, hvis man sammen med et andet land konstruerer en ordning, 

som gennem dobbeltbeskatningsoverenskomsten giver den ønskede ordning. 

Det kan udledes af transfer pricing sagerne (Amazon, Starbucks og Fiat – Apple sagen behandles ikke her), 

at transfer pricing konstruktioner godt kan danne grundlag for ulovlig statsstøtte, men samtidig må det 

udledes at det er yderst svært for kommissionen at påvise, at der er brudt med armslængdevilkårene. Der 

er uklarhed om armslængdevilkårene er en del af EU-retten, og hvordan armslængdevilkårene skal 

fortolkes. Der må ikke fra en medlemsstat side give tilladelse til at bryde med armslængdevilkårene. 

I ENGIE-sagen blev det fastlagt at skatteafgørelser/bindende svar, ikke må stride med national lovgivning, 

da dette kan give udvalgte virksomheder en fordel, som andre ikke får. Det udledes dog også af sagen, at 

det er svært for kommissionen at påvise, at der er tale om en selektiv fordel. 

Skatteområdet er ikke harmoniseret i EU, hvilket særligt kommer til udtryk i Apple sagen. Kan EU-

domstolen pålægge Irland at benytte armslængdeprincippet, når det ikke er en del af national ret i Irland? 

Det kan denne umiddelbart ikke. Apple benyttede en mulighed som lå direkte i den irske lovgivning. På 

samme vis som i Belgien sagen, havde man via en lovgivning, mulighed for at ansøge om en støtte, og Irland 

                                                           
167 European Commission – Tax rullings – http://ec.europa.eu/competition/state_aid/tax_rulings/index_en.html – 
[Senest besøg d. 10. Maj 2019] 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/tax_rulings/index_en.html
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kunne herefter fra sag til sag tage stilling til hvordan støtten skulle formes. Det lader til at sådanne 

ordninger ikke er i strid med EU-retten. 

Storbritannien sagen lader til at være en god sag for kommissionen. Kommissionen har umiddelbart 

hjemmel til at ulovliggøre sådanne ordninger. Storbritannien gav direkte i lovgivningen, en støttemulighed 

som forskelsbehandler virksomheder i sammenlignelige retslig eller faktisk situation. 

Gibraltar sagen er ikke blevet gennemarbejdet, men ligner Storbritannien sagen, da lovgivningen 

forskelsbehandlede virksomheder i sammenlignelig retlig eller faktisk situation. 

Ud af de 8 sager, har kommissionen selv i deres dybdegående undersøgelse af McDonalds, konkluderede at 

der ikke var tale om ulovlig statsstøtte. Belgien-sagen har kommissionen allerede tabt, og det forventes 

også at de vil tabe Apple sagen. De 3 transfer pricing sager, synes svære at vinde for kommissionen, men 

falder dog hvordan domstolen fortolker armslængdeprincippet, og om denne mener at der er givet 

tilladelse til at bryde med armslængdeprincippet. Det forventes dog at kommissionen vil vinde ENGIE samt 

Storbritannien sagerne. 

8.1 Hvornår er der tale om en selektiv støtteordning via Skattesystemet? 

Der burde på nuværende tidspunkt ikke herske nogen tvivl om at selektivitetskravet er det mest relevante, 

mest behandlede, og det krav som de fleste sager vil falde på, og samtidig det krav som er klart sværest at 

afgøre. Det må på baggrund af ovenstående analyse, synes umuligt at lave en klar definition af hvornår der 

er tale om en selektiv støtteordning. Det vurderes dog alligevel muligt at lave en overordnet afklaring af 

selektive støtteordninger via Skattesystemet. 

Hvis en skattemyndighed, via en skatteafgørelse giver en bestemt virksomhed tilladelse til at bryde med 

national lovgivning, vil denne skatteafgørelse som udgangspunkt danne grundlag for en selektiv 

støtteordning. Hvis en medlemsstat har en national lovgivning (og de første 3 krav er opfyldt, omkring 

definitionen af en støtteordning), som tillader nogen virksomheder at blive skattefritaget for en 

indkomsttype, og andre virksomheder som disse virksomheder kan anses for at være i en grad af 

konkurrence med, ikke har muligheden herfor, vil en sådan lovgivning som udgangspunkt danne grundlag 

for ulovlig statsstøtte – et godt eksempel kan være Storbritannien sagen hvor en national lovgivning giver 

en skattefritagelse for lån gennem et off-shore selskab til et koncernselskab uden for Storbritannien, men 

lån fra britiske til britiske koncernselskaber, eller til tredjemand har ikke denne mulighed. Det betyder 

dermed at der sker en skævvridning i behandlingen af renteindtægter, og at selskaber hvis koncern 

udelukkende er beliggende i Storbritannien vil være stillet dårligere end koncerner som har selskaber i 

udlandet, hvis indtægten stammer fra britisk aktivitet. En sådan ordning må anses for en selektiv 

støtteordning, da disse koncerner godt kan være i en grad af konkurrence med hinanden. 
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Sagt med andre ord, vil en national lovgivning som direkte heri bestemmer hvem der kan få støtten (fx på 

størrelse af virksomhed, eller geografisk placering) som udgangspunkt være ulovlig. Dertil en national 

lovgivning som skævvrider beskatningen af en indkomsttype, hvis det betyder at selskaber i konkurrence 

kommer i en unfair konkurrence, som det må anses for at være tilfældet i Storbritannien sagen. 

8.2 Hvad er tilladt? 

Medlemslandene kan give statsstøtte via Skattesystemet, hvis en national lov laves uden de væsentlige 

elementer af støtten direkte indlagt i lovgivningen, og de eventuelle modtagere herefter skal ansøge om at 

modtage støtten, og at skattemyndighederne så kan definere de væsentlige elementer fra sag til sag. Dette 

er tilladt, da en sådan ordning ikke kan klassificeres som en støtteordning. Derudover er det tilladt hvis der 

direkte i lovgivningen ligger en støtteordning, så længe denne ikke gør at kun nogen virksomheder i 

sammenlignelig faktisk eller retlig situation har adgang til denne, ved at direkte forskelsbehandle, eller ved 

at skævvride beskatningen af en indkomsttype. Man skal huske på at de 8 krav er kumulative for at gøre en 

ordning ulovlig, med andre ord betyder det at hvis et medlemsland lykkes med at argumentere for at blot 

ét af kravene ikke er opfyldt, vil ordningen være lovlig. Dog må det også siges at flere af kravene er 

åbenlyse i de skattesager som bliver rejst, og at sagerne oftest falder på selektivitetskravet, eller om der 

reelt er tale om en støtteordning. 

Der må siges at være en moderat til høj grad af frihed til at lave støtteordninger via Skattesystemet, og 

dermed at EU-retten ikke har hjemmel til at ulovliggøre mange former for statsstøtte via Skattesystemet. 

8.3 Hvad er ikke tilladt? 

Medlemslandene må ikke give skatteafgørelser, som giver en virksomhed tilladelse til at bryde med 

national lovgivning. Der må heller ikke gives tilladelse til at bryde med armslængdeprincippet – dog skal det 

hertil bemærkes at fortolkningen af armslængdeprincippet er yderst relevant, og synes utrolig vanskelig at 

definere. En støtteordning kan godt fremkomme direkte i lovgivningen, og kan også godt kun gives til 

nogen virksomheder, men sådanne støtteordninger vil ofte være i strid med EU-retten, da en sådan ordning 

kun vil være lovlig hvis de virksomheder der ikke har adgang til støtten, ikke er i nogen grad af konkurrence 

med støttemodtagerne. Dermed kan det siges at det ikke er tilladt at lave en støtteordning som definere 

udvalgte modtagere, og/eller giver en udvalgt indkomsttype skattenedsættelse, eller en udvalgt 

omkostning forhøjet fradragsmulighed, hvis modtagerne af ordningen blot er i en grad af konkurrence, med 

virksomheder som ikke adgang til ordningen168. 

                                                           
168 Der ses bort fra ordninger som godt kan retfærdiggøres, da sådanne ordninger jf. selektivitetskravet er lovlige. 
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Kapital 3 

Kapitel 3 har til formål at have en retspolitisk diskussion omkring den nuværende retsstilling, i forhold til 

den ønskede retsstilling. Den ønskede retsstilling vil i dette tilfælde tage udgangspunkt, i den retsstilling 

som det vurderes at den Europæiske Union ønsker. Der må synes at være et øget politisk ønske om at 

ulovliggøre særlige skatteaftaler mellem virksomheder og medlemslande, hertil særligt multinationale 

koncerner, og få alle virksomheder til at betale hvad kommissionen kalder ’’en fair’’ skat med udgangspunkt 

i den nationale lovgivning169. Som det fremgår af ovenstående analyse af de seneste sager, synes den 

nuværende lovgivning på området at besværliggøre dette ønske. 

9. Retspolitiske overvejelser 

Det nye ’’anti tax avoidance directive’’ (ATAD-direktivet) som er blevet vedtaget i den Europæiske Union, 

må antages at gøre kommissionens arbejde nemmere, da reglerne i dette direktiv, skal begyndes indført i 

medlemslandene fra 1. januar 2019, og hermed indføre nationale regler mod skatteplanlægning170. Da 

medlemslandene hermed får nationale regler på området, heriblandt transfer pricing regler, må det 

antages at det bliver svære at lave lovlige skatteaftaler med virksomheder. Hvis medlemslandene giver 

nogen virksomheder fordele, som bryder med regler i direktivet, vil det ofte betyde at der er tale om ulovlig 

statsstøtte. 

På baggrund af Belgien sagen lader det dog til at medlemslandene, stadig har mulighed for at lave 

støtteordninger. Fra Den Europæiske Unions synspunkt må dette synes at være problematisk. Man kunne 

forestille sig at medlemslandene i fremtiden vil lave en lignende ordning som i Storbritannien, men vil 

indrette lovgivningen ligesom i Belgien, således at lovgivningen ikke anses for en støtteordning. Med ønsket 

om at kunne ulovliggøre ordninger – man kan eksempelvis se at det ikke var muligt at ulovliggøre excess 

profit i Belgien, så ville det fra Unionens synspunkt være at fortrække hvis TEUF art. 107, kunne se bort fra 

rådets forordning 2015/1589 artikel 1d. På denne måde vil det ikke være relevant først at skulle etablere 

om der reelt er tale om en støtteordning. I et sådan tilfælde ville domstolen kunne gå direkte til de 5 krav i 

TEUF art. 107, og Belgien sagen ville højest sandsynlig falde på spørgsmålet om selektivitet, hvortil 

kommissionen muligvis ville vinde sagen – med andre ord ville excess profit muligvis være ulovlig, hvis det 

ikke var for rådets forordning 2015/1589 artikel 1d. 

Angående de 5 krav i TEUF art. 107, synes det relevante krav at diskutere, at være selektivitetskravet. Som 

det kan udledes af sagerne i afsnit 7.2, så er det primært dette modargument som medlemsstaterne og de 

                                                           
169 Se afsnit 6.1, samt alle pressemeddelelser som der er henvist til i afsnit 7.2 
170 Rådets direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli 2016 – L193/1 
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berørte virksomheder har, og det er dette krav som bliver diskuteret i højeste grad. Ydermere synes det i 

mange sager at være yderst komplekst at definere om støtten er selektiv eller ej. Lovgivningen må anses for 

at indeholde en høj grad af subjektivitet, da en referenceramme skal fastlægges, en vurdering ude fra 

denne skal foretages, og der skal vurderes om støtten kan retfærdiggøres. TEUF art. 107, er en lovgivning 

mod statsstøtte generelt – En lovgivning omkring statsstøtte via Skattesystemet, ville fra kommissionens 

side være at foretrække, for nemmere at kunne definere hvornår en støtteordning er selektiv. Som det blev 

konkluderet I McDonald’s sagen, så er det kommissionen der skal bevise, at der er tale om selektiv fordel, 

hvorfor det synes yderst relevant for kommissionen at have en mere klar sondring omkring, hvornår en 

støtteordning er selektiv. En lovgivning der mere klart definere hvornår en støtteordning via 

Skattesystemet er selektiv, vil åbenlyst stadig indeholde en grad af subjektivitet, men klare definitioner på 

hvornår denne er selektiv, vurderes at ville gøre det nemmere for kommissionen at argumentere for 

hvornår en støtteordning er selektiv. Lovgivningen ville overordnet set skulle ligne TEUF art. 107, men hertil 

have en række eksempler og forklaringer på hvornår en støtteordning via Skattesystemet er selektiv, samt 

definere hvordan referencerammen skal fastsættes, da der lader til at være stor uenighed om hvordan 

denne skal defineres, og domstolen har endnu ikke taget stilling hertil i de nye tax rullings sager. 

Med den nuværende retsstilling synes det svært for kommissionen at ulovliggøre statsstøtteordninger, i 

den grad som det lader til at være ønsket fra den Europæiske Unions side. 

Kapital 4 

10. Konklusion 

På baggrund af specialets analyse kan der drages en række konklusioner. Det kan konkluderes at statsstøtte 

via Skattesystemet ofte foregår ved at den lokale skattemyndighed giver en skatteafgørelse, som giver en 

virksomhed ret til at fortolke en lovgivning på en specifik måde. Dog foregår støtten også direkte i 

lovgivningen. Det øgede politiske pres, og pres skabt i medierne på medlemslandenes indretning af deres 

skattesystem, synes at have frembragt en række sager, hvor kommissionen forsøger at ulovliggøre 

skatteaftaler jf. TEUF art. 107. Artiklen er dog lavet i sin tid til at ulovliggøre statsstøtte generelt, og de 

relevante krav synes svære at argumentere for fra kommissionens side. Særligt selektivitetskravet, synes at 

være yderst svært for kommissionen at argumentere for – det er nemlig kommissionen der skal påvise at 

støtteordninger er selektive. Selektivitetskravet skal opdeles i 3 trin når det kommer til skattesager, og det 

synes udefinerbart præcis hvad der skal påvises for at en støtteordning via skattesystemet er ulovlig jf. den 

nuværende lovgivning. Kommissionen kan godt ulovliggøre støtteordninger hvor et medlemsland åbenlyst 

via Et bindende svar, har tilladt en virksomhed at bryde med national lovgivning. Dertil også national 
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lovgivning, som åbenlyst tildeler nogen virksomheder i en gruppe af virksomheder i sammenlignelig faktisk 

eller retlig situation en fordel. Dertil også hvis national lovgivning skævvrider beskatningen af en 

indkomsttype eller skævvrider fradraget, og dette åbenlyst giver udvalgte virksomheder i sammenlignelig 

faktisk eller retlig situation en fordel. Problemet er dog for kommissionen at det sjældent er så lige til at 

påvise, og når dette ikke er tilfældet, lader det til at kommissionen ikke kan ulovliggøre alle de skatteaftaler 

som de ønsker at ulovliggøre. 

Et problem der umiddelbart kom bag på kommissionen, var at de konstruktioner som de rejser sager mod, 

først skal anses som støtteordninger, hvilket General Court har konkluderet i Belgien sagen at der ikke er 

tale om. For at der er tale om en støtteordning, skal der være opfyldt 3 krav, det konkluderede domstolen i 

den eneste tax rulling sag som er blevet afgjort. Det lader også til at disse 3 krav ikke er opfyldt i en række 

af de andre tax rullings sager. Kommissionen skal altså først igennem disse 3 krav, før den overhovedet kan 

gøre brug af TEUF art. 107. 

Medlemslandene kan stadig i moderat grad selv indrette deres skattesystem, og trods de møder et øget 

pres fra den Europæiske Union til at harmonisere skattesystemet, lader det til at EU-retten ikke har 

hjemmel til at ulovliggøre statsstøtteordninger i høj grad. Det skyldes at gældende ret på området, som 

nævnt ovenfor giver kommissionen en begrænset mulighed for at ulovliggøre statsstøtte via 

Skattesystemet. Ny lovgivning som er specificeret omkring statsstøtte via Skattesystemet, og særligt 

omkring selektivitetskravet ville være at foretrække fra kommissions side. 

Den nationale skatteret er blevet påvirket af EU-statsstøtteretten, og man kan forestille sig at denne 

tendens blot vil stige i fremtiden, også set i lyset af indførelsen af ATAD-direktivet. Medlemslandene kan på 

nuværende tidspunkt ikke med sikkerhed stole på at deres ordninger er i overensstemmelse med EU-retten 

hvis de ser til denne, da selektivitetskravet i nogen tilfælde synes yderst svær at definere. Der er en 

stigende påvirkning fra EU-statsstøtteretten på den nationale skatteret, og lovgiverne skal kigge mere over 

på EU-retten, når der laves skattelovgivning. Alligevel må det kunne konkluderes at medlemslandene stadig 

har en vis grad af egenkontrol over hvordan deres skattesystem skal indrettes, og stadig til en vis grad kan 

lave støtteordninger og tiltrække virksomheder og koncerner til deres land med fordelagtige skattevilkår. 
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