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Abstract  

This master thesis aims to analyse the impact of the digital economy and its digital companies on the 

concept of a permanent establishment. The key element for allocating taxation rights regarding business 

income is resting on the concept of a permanent establishment. For more than a century this concept has 

been based on a “fixed to the ground” idea. Traditionally international businesses that engaged in cross 

borders transactions were certain to have some kind of fixed psychical presence in the source state. The 

allocation of taxing rights could therefore be restricted to such a presence. However, the emergence of 

the digital era or so-called digital economy has fundamentally disrupted consumer behaviour and 

revolutionized the way businesses engage in cross-border trade. New technologies allow digital businesses 

to engage in economic activities in cross border countries without having a psychical presence. Therefore, 

digital businesses like Amazon, Google, and Zalando can be economically engaged in countries without 

having a taxable presence due to their lack of being “fixed to the ground”.  

This thesis will analyse the digital companies, its unique business models and the current rules for 

constituting a permanent establishment. On this basis, the thesis will analyse how the current concept of 

a permanent establishment can be applied on the digital companies. Subsequently the thesis will analyse 

how a modified concept of a permanent establishment can be used to tax digital companies.  

Furthermore, this thesis has shown that in theory the current permanent establishment rules can apply to 

digital companies. That is because the OECD Model Convention and its commentaries, states that the use 

of servers, software and warehouses can constitute a permanent establishment. However, the OECD 

Model Convention poses many different conditions that must be met before these elements can be 

contemplated as a permanent establishment. This represents an inconvenience because digital 

companies can execute their business models in a particular way, thereby a permanent establishment 

can be avoided.  

Therefore, the analysis states, that there is a significant issue in relation to the current permanent 

establishment definition which needs to be addressed. The analysis emphasizes the importance of an 

approach where the concept of a permanent business is not based solely on a physical presence. This is 

explained by the fact that the concept of a physical presence is obsolete and will become increasingly 

more challenging to apply as more companies are becoming digital.  

Meanwhile the OECD and EU have recognised this weakness and states, that the current permanent 

establishment rules create opportunities for tax avoidance and that a revision of the exiting definition of a 

permanent establishment must be made to ensure a fair allocation of taxation rights in the digital 

economy. To ensure a taxable nexus. New proposal has been made based on a concept of a digital 

presence.  

The thesis has analysed these proposals made by the EU commission and the OECD. The analysis showed, 

that the EU proposal was partially interesting. The EU proposal can potentially address the highly digitalized 

companies and ensures that this type of company will have a taxable presence in the sources state, within 

the European Union. However, the analysis also showed that this proposal cannot solve all challenges the 

digital companies have to offer. This is mainly because some types of digital companies are still not 

addressed in this proposal. These companies can therefore still pose a great challenge. Nonetheless, the 

EU proposal is still a very ambitious approach to modernize the existing permanent establishment rules that 

potentially can bring them into the new digital age. The proposal can therefore serve as a source of 

inspiration for new tax legislation 
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1. INDLEDNING  

Der er ingen tvivl om, at den digitale udvikling har medført en radikal forandring i måden, hvorpå vi som mennesker 

engagerer os med hinanden, driver virksomhed og indretter samfundsøkonomien.1 Den digitale udvikling har gjort det 

væsentligt nemmere for virksomhederne at kommunikere med deres leverandører, medarbejdere og kunder – både nær 

og fjern. Indenfor denne digitale økonomi kan virksomheder udbyde deres varer og tjenesteydelser på tværs af 

landegrænser som aldrig før. Den fysiske tilstedeværelse i de lande, hvori virksomheder afsætter deres produkter, er ikke 

længere en forudsætning i den digitale tidsalder, da digitale virksomheders drift foregår via internettet og er dermed 

uafhængig af en fysisk tilstedeværelse.   

Skattesystemet – såvel det nationale som det internationale – har draget stor nytte af den digitale udvikling, da 

digitaliseringen har bidraget til bekæmpelsen af skatteunddragelse og skattesvig. Den digitale udvikling har endvidere 

reduceret den administrative byrde, der er forbundet med skatteopkrævning. 2  På trods af de mange fordele ved 

digitaliseringen har udviklingen ligeledes vist, at den digitale økonomi kan udfordre skattesystemet.  

Den manglende fysiske tilstedeværelse kan være uforenelig med kriterierne for fast driftssted, der er baseret på den fysiske 

verden.3 Udfordringen lægger ikke kun i selve kriterierne for, hvornår et fast driftssted skal anses for at foreligge i 

kildelandet, men også i den efterfølgende indkomstallokering til det faste driftssted.4  

Fast driftssted begrebet udgør det grundlæggende kriterie, som er afgørende for, hvilken stat der tildeles beskatningsretten 

til erhvervsindkomst. Som koncept er fast driftssted et udtryk for, at beskatning af et ikke-hjemhørende selskab kræver 

en vis tilknytning til kildelandet.5 Denne tilknytning er baseret på en traditionel erkendelse af, at al handel forudsætter en 

fysisk tilstedeværelse.6 En sådan erkendelse kan være uforenelig med den måde, digitale virksomheder operer på indenfor 

den digitale økonomi, da disse virksomheder i høj grad er uafhængige af den fysiske tilstedeværelse. Hvis ikke der 

foreligger et fast driftssted, kan et potentielt kildeland ikke beskatte erhvervsindkomst med kilde i landet selv.  

Den teknologiske udvikling har således udviklet sig i en sådan hastighed, at den i virkeligheden har overhalet 

skattelovgivningen – og der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved, om det overhovedet giver mening at basere 

beskatningsretten ud fra, hvor virksomheden udgør en fysisk tilstedeværelse, og om der er et behov for alternative 

kriterier, der skal indikere en økonomisk tilstedeværelse i et potentielt kildeland.  

Digitale virksomheders mulighed for på lovligvis at undgå tærskel for fast driftssted har i de seneste år været i EU´s og 

OECD´s søgelys. Der er politisk enighed om, at beskatningsretten til en given indkomst skal allokeres til det land, hvori 

den økonomiske aktivitet og selve værdiskabelse bag indkomsten foregår. I EU og OECD-regi arbejdes der i øjeblikket 

på at skabe en fælles international løsning, hvor princippet bag fast driftsstedsbegrebet bliver moderniseret. På denne 

 
1 Jf. OECD (2018): Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018 s. 12 
2 Jf. EU (2014): Commission expert group on taxation of the digital economy s. 5 
3 Jf. Schaffner (2013) s. 12 
4 Jf. EU (2018): Commission Staff Working Document Impact Assessment SWD (2018) 81 final/2 s. 9 
5 Jf. Laursen i SR.2019.184 
6 Jf. Cockfield & Waerzeggers (2013) s. 27 
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baggrund er det specialets sigte at undersøge, om anvendelsen af fast driftsstedsbegrebet kan sikre en rimelig beskatning 

af de digitale virksomheder.  

1.2 PROBLEMFORMULERING  
 

Spørgsmålet om beskatning af digitale virksomheder har det seneste stykke tid været genstand for en stigende 

mediebevågenhed. Som følge af den stigende internationalisering af erhvervslivet er disse skatteretslige problemstillinger 

af international karakter aktuelle som aldrig før.7 Emnet er noget, der potentielt kan berøre mange virksomheder, civile 

borgere og ikke mindst nogle af verdens største tech-giganter.  

På denne baggrund finder specialet, at der er grundlag for at gennemføre en analyse og diskussion af, hvilke skatteretslige 

problemstillinger digitale virksomheder frembringer indenfor skatteretten. Herunder er specialet motiveret af at 

undersøge, om digitale virksomheder kan statuere fast driftssted i de lande, de opererer i samt hvilke skatteretslige 

udfordringer, dette giver anledning til. Afhandlingen vil endvidere analysere nogle af de løsningsforslag, der har været i 

OECD og EU-regi og diskutere, om de på en efficient måde adresserer de af specialet identificerede problemstillinger.   

Med udgangspunkt i ovenstående formuleres formålet med specialet ud fra følgende problemstilling:  

Hvordan kan fast driftsstedsprincip finde anvendelse i forbindelse med beskatningen af 

digitale virksomheder? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Jf. Laursen (2017) s. 31 
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1.3 SPECIALETS OPBYGNING  
 

Kapitel 1  Kapitlet indeholder afhandlingens problemformulering, afgræsning af emnet og afhandlingens 

retsvidenskabsteoretiske referenceramme.  

Kapitel 2  Kapitlet redegør for afhandlingens retskildeanvendelse. I denne kontekst vil kapitlet dels redegøre for 

retskildernes indhold, samt for hvordan afhandlingen inddrager dem i analysen.  

Kapitel 3  Kapitlet beskriver, i hvilken skatteretslig kontekst fast driftsstedsprincippet indgår og hvordan princippet 

finder anvendelse i forbindelse med beskatning af ikke-hjemhørende digitale virksomheder.  

Kapitel 4  Kapitlet indeholder en gennemgang af den nuværende definition af et fast driftssted med udgangspunkt i 

OECD’s modeloverenskomstens artikel 5 og dansk skatteret. Kapitlet vil endvidere indeholde en 

gennemgang af, hvordan begrebet tolkes i dansk ret.  

Kapitel 5 For at kunne besvare afhandlingens problemformulering er det nødvendigt at beskrive, hvordan begrebet 

”digital virksomhed" skal forstås. Kapitel vil forklare læseren, hvordan afhandlingen definerer digitale 

virksomheder og hvilke særlige forretningsmodeller, disse virksomheder anvender.   

Kapitel 6 Kapitlet indeholder en afprøvning af den nuværende fast driftsstedsdefinition på digitale virksomheder.  

Kapitel 7 Kapitlet indeholder en analyse og diskussion af, hvordan et moderniseret fast driftsstedsbegreb kan 

anvendes til at beskatte digitale virksomheder. Analysen tager udgangspunkt i relevante lovforslag, der 

har været i OECD og EU-regi.  

 

Kapitel 8 Dette kapitel indeholder afhandlingens endelige konklusion.  

 

Kapitel 9 Afhandlingens sidste kapitel indeholder afsluttende perspektiverende overvejelser.  
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1.4 AFGRÆSNING  

Fast driftsstedsprincippet indeholder grundlæggende et objektivt aspekt, der indebærer en indkomstallokeringen samt et 

subjektivt aspekt, der indebærer statuering af et fast driftssted. En given erhvervsindkomst kan udelukkende være 

genstand for en reel beskatning, hvis den både er omfattet af det subjektive og objektive aspekt. I OECD’s 

modeloverenskomst fremgår det objektive aspekt af artikel 7, hvorimod det subjektive aspekt fremgår af artikel 5, som 

indeholder selve kriterierne for statueringen af et fast driftssted. De ovennævnte aspekter er således indlejret i hinanden 

og er som udgangspunkt uadskillelige.  

Følgende speciale er imidlertid afgrænset til udelukkende at behandle det subjektive aspekt af fast driftsstedsprincippet. 

På trods af, at disse forhold skal anses for at være uadskillelige, vil afhandlingen undlade at forholde sig til allokering af 

indkomst af hensyn til specialets længde, da en analyse heraf kan indebære en længere økonomisk analyse.  

Behandlingen af fast driftsstedsbegrebet kan involvere en omfattende gennemgang. Afhandlingen vil derfor selektivt 

inddrage de områder af lovbestemmelsen, der er relevante i relation til digitale virksomheders statuering af fast driftssted. 

Afhandlingen vil derfor ikke indeholde en fuldstændig analyse af modeloverenskomstens artikel 5. 

Afhandlingen vil have fokus på OECD´s modeloverenskomst artikel 5, stk. 1-2, der også er kendt som det primære 

kriterium. Når entreprisereglen i stk. 3 ikke nævnes, skyldes det, at bestemmelsen ikke er relevant i relation til beskatning 

af digitale virksomheder, hvorfor den ikke vil være genstand for analyse. Artiklens stk. 4 indeholder den negative 

begrebsafgrænsning, som vil blive inddraget i afhandlingens analyse.  

OECD’s modeloverenskomst artikel 5 indeholder også den såkaldte agentregel, der er hjemlet i stk. 5 og stk. 6. 

Agentreglen er det sekundære kriterie, der finder anvendelse som supplement til det ovennævnte primære kriterie.8 

Afhandlingen vil ikke behandle agentreglen. Årsagen hertil er, at reglen i lighed med entreprisereglen ikke kan finde 

anvendelse i forbindelse med beskatningen af digitale virksomheder.9 

Afhandlingens hovedfokus er kriterierne for fast driftssted i relation til digitale virksomheder. Afhandlingen vil derfor 

udelukkende behandle lovforslag, der er rettet mod en modernisering af fast driftsstedsbegrebet. Afhandlingen vil derfor 

ikke behandle andre lovforslag, som eksempelvis digitale omsætningskatter, der er rettet mod beskatningen af digitale 

virksomheder. Disse lovforslag vil dog blive nævnt, hvor det er relevant.  

 

 

 

 

 
8 Jf. Schmidt & Weber (2015) s. 159 
9 For en nærmere forklaring på, hvorfor agentreglen ikke kan finde anvendelse, henvises til pkt. 131 i kommentarerne 
til artikel 5 i OECD’s modeloverenskomst (2017).  
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1.5 METODE   

1.5.1 RETSDOGMATISKE METODE 

Det må som udgangspunkt lægges til grund, at der ikke eksistere en anerkendt videnskabelig metode til løsning af 

internationale skatteretslige problemstillinger.10 Til løsningen af nærværende problemstilling vil afhandlingen imidlertid 

anvende den retsdogmatiske metode. Årsagen hertil er, at denne metode må anses for at være en anerkendt juridisk 

metode, der ofte anvendes i forbindelse med juridiske problemstillinger indenfor den internationale skatteret.11  

Ved anvendelse af den retsdogmatiske metode vil afhandlingen skabe viden ved at redegøre, analysere og vurdere 

gældende ret (de lega lata) i relation til fast driftsstedsbegrebet.12 Afhandlingen vil først og fremmest tage udgangspunkt 

i dansk lov og herefter dansk retspraksis. Afhandlingen vil også inddrage udenlandsk retspraksis, hvor dansk praksis er 

utilstrækkeligt.13 Det vil endvidere blive afklaret om der findes en EU-retslig definition på et fast driftssted.  

1.5.2 RETSPOLITIKS METODE 

Afhandlingen vil endvidere bevæge sig ind i den retspolitiske sfære og indeholde retspolitiske betragtninger (de lege 

ferenda). Det betyder, at afhandlingen vil forholde sig til spørgsmålet, om hvorvidt den nuværende retstilstand i relation 

til fast driftsstedsprincippet er udformeret efter hensigten. Det vil være en forslag til lovgivningsmagten om, hvorvidt fast 

driftssteds begrebet i den nuværende form bør ændres.14Afhandlingen vil ud fra en lege ferenda perspektiv forholde sig 

til, om lovforslag i EU og OECD-regi kan sikre fast driftsstedsbegrebet formål.  

2. RETSKILDEANVENDELSE  

2.1 INDLEDNING  

Afhandlingen vil anvende forskellige retskilder i forbindelse med fastlæggelsen af gældende ret. Nærværende kapitel vil 

derfor redegøre for afhandlingens retskildeanvendelse. Afhandlingen vil desuden anvende primære retskilder i form af 

love, direktiver og traktater samt danske og udenlandske afgørelser. Sekundære retskilder i form af juridisk litteratur 

inddrages som bidrag til fortolkning af de primære retskilder og i forbindelse med afhandlingens juridiske argumentation.  

Da de ovennævnte retskilder kan have forskellig retskildeværdi, skal de tillægges værdi efter den retlige trinfølge. Kapitlet 

vil indeholde en redegørelse for, hvilken retskildeværdi de omtalte retskilder tillægges i forbindelse med fastlæggelsen af 

gældende ret. Kapitlet vil endvidere redegøre for retskildernes grundlæggende indhold og anvendelse. 

   

 
10 Jf. Skaar (1991) s. 39 
11 Jf. Lausen (2011) s. 31 & Winter-Sørensen (2000) s. 24 
12 Jf. Munk-Hansen (2018) s. 204 
13  Opmærksomheden bør henledes på, at danske domstole naturligvis ikke er bundet af retspraksis fra udlandet. 
Udenlandsk retspraksis kan dog i bestemte tilfælde være komparativt og vil derfor i bestemte tilfælde blive anvendt 
som fortolkningsbidrag.  
14 Jf. Tvarnø (2017) s. 445 
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2.2 MODELOVERENSKOMSTEN  

Afhandlingen inddrager OECD’s modeloverenskomst og dens kommentarer. I denne kontekst vil afhandlingen tage 

udgangspunkt i fast driftsstedsdefinitionen i artikel 5, da modeloverenskomsten som udgangspunkt lægges til grund, i 

intern dansk ret og følges i danske DBOér.15 Derfor vil afhandlingen primært anvende modeloverenskomsten og dens 

kommentarer som retskilde.  

I den juridiske litteratur er der udtrykt usikkerhed om, hvilken retskildemæssig værdi OECD’s modeloverenskomst og 

dens kommentarer skal tillægges. Årsagen hertil er, at modeloverenskomst og de tilhørende kommentarer ikke er 

implementeret i national ret. Det må derfor lægges til grund, at de ikke er folkeretligt bindende overfor OECD’s 

medlemslande16  En række forhold giver imidlertid tilstrækkelig begrundelse for, at modeloverenskomsten og dens 

kommentarer kan anses som en betydelig retskilde. 

Modeloverenskomsten er, som det ligger i navnet, en model, der anvendes som skabelon til udarbejdelse af 

dobbeltbeskatningsoverenskomster [DBO].17 En DBO er en folkeretlig bidende aftale, der er indgået mellem stater. En 

DBO vil sædvanligvis være bilateral, hvilket vil sige, at aftalen bliver indgået mellem to partnere. En undtagelse hertil er 

den multilaterale DBO, der er indgået mellem flere af de nordiske lande.  

Indgåelsen af en DBO indebærer, at de kontraherende lande forpligter sig til helt eller delvist at give afkald på 

beskatningsretten i bestemte tilfælde.18 En DBO implementeres i national ret, hvorefter den skaber rettigheder, som det 

enkelte skattesubjekt kan gøre gældende overfor myndighederne. Det er derfor ordlyden i den konkrete DBO, der skal 

anses for at være gældende ret.  

De fleste landes handelspolitik, herunder det danske, tager udgangspunkt i modeloverenskomsten i forbindelse med 

udformningen af en DBO. Modeloverenskomsten danner således udgangspunkt for udformningen af de fleste DBOér i 

verden.19 På denne baggrund skal det understreges, at modeloverenskomsten kan anvendes som en betydelig retskilde. 

OECD’s medlemsstaterne er endvidere tilknyttet et sæt kommentarer. Kommentarerne skal som hovedregel anses for at 

være OECD’s medlemslandenes fælles opfattelse for, hvordan man fortolker OECD’s modeloverenskomst. OECD’s 

medlemslande har dog mulighed for at tage forbehold for specifikke elementer i disse kommentarer.20  

 
15 Jf. Laursen (2011) s. 275 
16 Jf. DJV. C.F.8.2.1 - Overordnet om modeloverenskomsten 
17 Jf. Ibid. 
18 Jf. Schmidt & Weber (2015) s. 23 
19 Jf. Winter-Sørensen & Eriksen (2013) s. 48 
20 Jf. Ibid. s. 48 
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Det skal endvidere bemærkes, at OECD anbefaler, at kommentarerne anvendes til fortolkningen af en konkret DBO.21 

Kommentarer udgør derfor i praksis et betydeligt fortolkningsbidrag, hvorfor administrative myndigheder samt 

domstolene ofte henviser hertil. Landsskatteretten og domstolene er dog ikke bundet af kommentarerne.22  

Det er på denne baggrund, og ud fra et ønske om en bred anvendelighed af afhandlingens konklusion, at afhandlingen 

ikke tager udgangspunkt i en konkret DBO – men anvender OECD’s modeloverenskomst og de tilhørende kommentarer 

som fortolkningsbidrag.    

 

Figurs 1: Illustration af fortolkning af en konkret DBO ved anvendelse af OECD’s 

modeloverenskomst og tilhørende kommentarer. Kilde: Egen tilvirkning.  

 

Modeloverenskomsten og dens kommentarer bliver løbende revideret af OECD. Den løbede revision kan resultere i 

materielle ændringer eller præciseringer af modeloverenskomstens enkelte artikler og kommentarerne hertil. 23  Det 

betyder, at der foreligger forskellige versioner af modeloverenskomsten. Nærværende afsnit vil derfor indeholde en 

redegørelse for, hvilken udgave af modeloverenskomsten og dertilhørende kommentere, der vil blive lagt til grund som 

fortolkningsbidrag.  

Det er væsentligt at bemærke, at modeloverenskomsten og dens kommentarer gennemgik en gennemgribende revision 

som følge af en større international skattereform [BEPS] den 21. november 2017. Herunder var BEPS aktion 7 særligt 

rettet mod artikel 5, der indeholder definitionen på et fast driftssted. Revisionen resulterede i en ordlydsændring af 

modeloverenskomstens artikel 5, stk. 4-6 samt tilføjelsen af nye bestemmelser i artikel 5, stk. 4, nr.1, og stk. 8.24 

Den ovenfor nævnte revision bevirker, at 2017-versionen af modeloverenskomsten som udgangspunkt er i 

uoverensstemmelse med de allerede indgåede DBOér, da revision var et udtryk for en materiel ændring – og ikke en 

præcisering. Det er derfor nødvendigt at foretage en ændring af de mere end 3000 DBOér som de lande, der deltager i 

 
21 Jf. Pkt. 35 i introduktionen til OECD’s modeloverenskomst. 
22 Jf. DJV. C.F.8.2.1 - Overordnet om modeloverenskomsten 
23 Jf. Ibid. 
24 Jf. Laursen SR.2019.0184 s. 1 
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BEPS projektet, har indgået med hinanden.25 Dette vil som udgangspunkt kræve, at de implicerede lande genforhandler 

samtlige DBOér. For at undgå en sådan langvarig proces har man udarbejdet det multilaterale instrument [MLI].26 

MLI sikrer, at materielle ændringer bliver implementeret i de allerede indgåede DBOér, hvorefter de eksisterende DBOér 

skal fortolkes i overensstemmelse med den nyeste version af modeloverenskomsten. Det kræver imidlertid, at landende 

tiltræder IML, hvilket Danmark og mere end 70 andre medlemslande gjorde i juni 2017.27 Opmærksomheden skal 

henledes på, at MLI kun finder anvendelse af de DBOér, som de kontraherende stater er enige om, skal være omfattet af 

MLI. Implementeringen af BEPS-tiltagene vil derfor afhænge af starternes vilje til at tilslutte sig MLI. Fremtidige DBOér 

må dog forventes at blive indgået på baggrund af 2017-versionen af OECD’s modeloverenskomst.28  

Det skal på baggrund af ovenstående gennemgang fastslås, at afhandlingen vil anvende 2017-versionen af OECD’s 

modeloverenskomst med tilhørende kommentarer. Modeloverenskomsten udgives oprindeligt på fransk og engelsk.29 For 

at minimere risikoen for meningstab vil afhandlingen tage udgangspunkt i den engelske version af modeloverenskomsten.  

2.3 EU-RETTEN  

EU-skatteretten er den tredje dimension i den internationale skatteret.30 EU-skatteretten bør derfor iagttages i forbindelse 

med afhandlingens analyse af fast driftssteds-begrebet.31 EU-skatteretten har gennemgået en gennemgribende udvikling 

og harmonisering gennem årene. Harmonisering af lovreglerne for direkte og indirekte skatter har imidlertid udviklet sig 

i forskellige tempi. Harmonisering af lovreglerne for de indiskrete skatter er yderst fremskredne, mens der kun i begrænset 

omfang foreligger en harmonisering af lovreglerne for de direkte skatter. 32  Årsagen hertil er, at vedtagelsen af 

skatteretslige direktiver kræver enstemmighed blandt samtlige medlemslande jf. 115 TEUF, hvilket må anses for at være 

en svær politisk opgave.33 

I relation til fast driftsstedsdefinitionen må det lægges til grund, at der skal sondres mellem EU-rettens indvirkning på 

skatteområdet gennem direktiver og traktater. Traktaten om den europæiske unions funktionsområde [TEUF] indeholder 

bestemmelserne om fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer og kapital. Udgangspunkt er, at medlemslandene 

har retten til at pålægge skatter som følge af landets suverænitet.34 Medlemslandenes ret til at pålægge en given skat er 

imidlertid ikke ubegrænset, da medlemslandene skal respektere de fire traktatfæstede bestemmelser om fri 

 
25 Jf. Laursen (2017) s. 65 
26 Jf. Wittendorff - SU 2017, 197 s. 2 
27 Jf. MLI (2018) - Information Brochure 
28 Jf. Wittendorff - SU 2017, 197 s. 2 
29 Jf. DJV. C.F.8.2.1 - Overordnet om modeloverenskomsten 
30 For en nærmere gennemgang af den internationale skatterets 3 dimensioner henvises til Kapitel 3, afsnit 2 
31 Jf. Schmidt & Weber (2015) s. 18 
32 Jf. Sørensen og Danielsen (2019) s. 843 
33 Jf. Schmidt & Weber (2015) s. 238 
34 Jf. Schmidt & Weber (2015) s. 18 
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bevægelighed.35 Denne væsentlige undtagelse blev for første gang fastslået med EU-domstolens dom i sag 270/83 om 

Avoir Fiscal og sidenhen i en række andre sager fra EU-domstolen.36  

TEUF indeholder ikke en definition på et fast driftssted. Men det må dog lægges til grund, at TEUF har en 

gennemgribende indvirkning på den internationale skatteret. TEUF bør derfor altid haves in mente.  

Hvad angår EU-direktivernes betydning i relation til et fast driftssted, må det lægges til grund, at bestemte direktiver 

indeholder et fast driftsstedsbegreb. De omtalte direktiver er Moder/datterselskabs direktivet artikel 2, litra b. 37  og 

Rente/royalty direktivet artikel 3, litra c.38 Det skal imidlertid bemærkes, at de nævnte direktiver ikke indeholder en 

nærmere beskrivelse af, hvordan et fast driftssted skal defineres.  

Det må derfor antages, at de nævnte direktiver henter en vis inspiration fra definitionen i OECD’s modeloverenskomst 

artikel 5.39 Dette er endvidere bekræftet af, at der ikke foreligger eksempler på, at EU-domstolen har foretaget en nærmere 

vurdering af definitionen på et fast driftssted. 40 EU-domstolen har derimod udtalt, at medlemsstaterne ”hensigtsmæssigt 

kan støtte sig på international praksis og navnlig på den af OECD udarbejdede modelkonvention.”41 Med udgangspunkt 

i ovenstående gennemgang må det lægges til grund, at der ikke findes en EU-retslig definition på fast driftsstedsbegrebet.  

Dette kan imidlertid ændre sig, hvis EU-kommissionen gennemfører et direktiv, der indeholder en definition på et fast 

driftssted. Dette skal ses i lyset af direktivforslaget - KOM (2018) 147. Direktivforslaget vil være genstand for en nærmere 

diskussion i kapitel 7, afsnit 2.2  

2.4 JURIDISK LITTERATUR  

Afhandlingen vil inddrage sekundære retskilder i form af juridisk litteratur. Den juridiske litteratur er afgørende i 

forbindelse med afhandlingens juridiske argumentation og fortolkningen af de primære retskilder. På denne baggrund vil 

afhandlingen inddrage litteratur i form af skattefaglig litteratur, publikation og rapporter fra OECD og EU. Denne 

litteratur skal bidrage til fastlæggelsen af gældende ret. Det kan diskuteres, om den juridiske litteratur kan udgøre en 

egentlig retskilde.42 Det kan under alle omstændigheder fastslås, at den juridiske litteratur er retskildelignende.43 Den 

juridiske litteratur kan imidlertid ikke anses som en retskilde i traditionel forstand og skal udelukkende tillægges 

betydning efter den retlige trinfølge.44  

 
35 Jf. Sørensen og Danielsen (2019) s. 844 
36 Sagen om Commerzbank - C-330/91 og sagen om Royal Bank of Scotland - C-311/97 kan bl.a. nævnes som eksempler    
på sådan nogle EU-domme.  
37 Jf. Rådets direktiv 2011/96/EU af 30. november 2011 om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber 
fra forskellige medlemsstater. 
38 Rådets direktiv 2003/49/EF af 3. juni 2003 om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales 
mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater. 
39 Jf. Jakob Bundgaard - SU 2009, 61 
40 Jf. Laursen (2011) s. 27 
41 Jf. Laursen (2011) s. 27 
42 Jf. Munk-Hansen (2018) s. 203 
43 Jf. Riis og Trzaskowski (2013) s. 40 
44 Jf. Blume (2006) s. 64 
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2.5 FORSLAG  

Afhandlingen vil ud fra et de lege ferenda perspektiv inddrage lovforslag fra lovgivningsmagten. I denne kontekst vil 

afhandlingen inddrage et aktuelt direktivforslag fra EU og et udkast til et lovforslag udarbejdet af OECD.45 Disse 

lovforslag skal give en forståelse for, hvordan lovgivning i relation til fast driftsstedsbegrebet kan udformes i fremtiden. 

Dette vil ske ud fra afhandlingens subjektive forståelse af, hvordan disse lovforslag kan finde anvendelse.  

3. DET INTERNATIONALE SKATTELANDSKAB   

3.1 INDLEDNING  

For at forstå i hvilken skatteretslig kontekst fast driftsstedsprincippet indgår og hvordan princippet kan finde anvendelse 

i forbindelse med beskatning af digitale virksomheder, vil nærværende kapitel give et overblik over det internationale 

skattelandskab. Herunder vil kapitlet beskrive den internationale skatteret, dens forskellige dimensioner og hvordan fast 

driftsstedsbegrebet indgår heri. Kapitlet vil endvidere indeholde en redegørelse for samspillet mellem dimensionerne og 

forklare læseren, hvordan et potentielt kildeland kan beskatte digitale virksomheder ud fra princippet om fast driftssted.  

3.2 OPDELING AF DEN INTERNATIONALE SKATTERET   

Den international skatteret kan grundlæggende defineres som de retsregler, der regulerer dobbeltbeskatnings 

problematikker, hvori den objektive og subjektive skattepligt skal fastlægges – og hvor beskatningsretten mellem 

kontraherende stater skal fordeles, hvorved juridisk dobelbeskatning undgås. Netop undgåelse af juridisk 

dobbeltbeskatning er et af de væsentligste anliggender, der varetages af den internationale skatteret 46 Et andet væsentligt 

anliggende er også, at fordeling af beskatningsretten mellem de kontraherende stater skal være retfærdig.47  

Fordelingen af beskatningsretten er særlig relevant at omtale, da den illustrerer, hvordan fast driftsstedsbegrebet skal 

placeres i det internationale skattelandskab. Forholdet omkring fordelingen af beskatningsretten vil give læseren en 

forståelse for, hvordan kildelandet kan beskatte en digital virksomhed, der ikke har hjemsted i det pågældende land. 

Gennemgangen vil ligeledes give læseren en forståelse for, hvordan det nuværende fast driftsstedsprincip kan føre til en 

urimelig fordeling af beskatningsretten.  

For at forstå den internationale skatteret, og hvordan fast driftsstedsdefinitionen indgår heri, skal der først og fremmest 

redegøres for, hvordan den internationale skatterets er opbygget. Den internationale skatteret kan grundlæggende opdeles 

i tre skatteretslige områder – de såkaldte tre dimensioner.48 Den interne internationale skatteret omtales i litteraturen som 

den internationale skatterets første dimension. Dimissionen angår grundlæggende et lands interne hjemmel, der 

omhandler fuld og begrænset skattepligt for fysiske og juridiske personer. Denne internretslige skatteret danner 

grundlæggende hjemlen til at beskatte.49 

 
45 For en nærmere gennemgang af disse lovforslag henvises til Kapitel 7, afsnit 2 
46 Jf. Winter-Sørensen & Eriksen (2013) s. 28 
47 Jf. Aage Michelsen (2017) s. 1090 
48 Jf. Schmidt & Weber (2015) s. 17 
49 Jf. Schmidt & Weber (2015) s. 17 
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Udtrækningen af et lands beskatningsret kan imidlertid være begrænset af den internationale skatterets tredje dimension. 

Denne dimension omhandler DBOér. En DBO er som nævnt en folkeretslig aftale mellem to eller flere aftalepartnere 

omhandlede.50 En DBO har primært til formål at eliminere effekterne af en juridisk dobbeltbeskatning ved at fordele 

beskatningsretten. Det kan derfor lægges til grund, at en DBO er en traktat, der begrænser de kontraherende landes 

beskatningsret, hvorved dobbeltbeskatning undgås.51  

EU-skatteretten skal lægges til grund som den tredje dimension i den internationale skatteret. Dimensionen omfatter den 

EU-ret, som har indflydelse på medlemslandenes skattelovgivning.52 EU-skatteret har stor indflydelse på et lands interne 

skatteret, da EU-skatteretten i lighed med en BDO kan begrænse et medlemslands beskatningsret.  

3.2.1 INTERN SKATTERET  

De fleste skattesystemer i verden, herunder det danske skattesystem, sondrer grundlæggende mellem fuld og begrænset 

skattepligt. Fuld skattepligt er karakteriseret ved, at den fysiske eller juridiske person har en personlig tilknytning til det 

pågældende land. I Danmark er betingelserne for fuld skattepligt hjelmet i KSL § 1 for fysiske personer og i SEL § 1 for 

juridiske person. Den fulde skattepligt er baseret på globalindkomstprincippet, der er hjelmet i SL § 4. Efter denne 

teoretiske hovedregel har Danmark hjemmel til at beskatte skattesubjekter, der er fuldt skattepligtige til Danmark af al 

indkomst, uanset hvor i verden en sådan indkomst måtte være oppebåret.53  

For juridiske personer gælder der imidlertid et modificeret globalindkomstprincip jf. SEL § 8, stk. 2, hvorefter juridiske 

personer ikke skal medregne erhvervsindkomst fra udenlandske faste driftssteder og fast ejendom i forbindelse med den 

skattepligtige opgørelse, medmindre der er valgt international sambeskatning efter SEL § 31 A, jf. SEL § 8, stk. 2.54 

Globalindkomstprincippet finder midlertidig stadig anvendelse i det omfang, den juridiske person oppebærer andre 

indtægter fra udlandet. 55  

Den begrænsende skattepligt er derimod karakteriseret ved, at det er den fysiske eller juridiske persons indkomst, der har 

tilknytning til det pågældende land. Den begrænsede skattepligt, der er lovfæstet i KSL § 2 for fysiske personer og SEL 

§ 2 for juridiske personer, er baseret på et territorialprincip, hvilket indebærer, at Danmark har hjemmel til at beskatte en 

indkomst, der er oppebåret fra kilder i Danmark.56 Heri ligger der en erkendelse af, at Danmark som kildeland må beskytte 

sine fiskale interesser. Beskatningsretten til indtægter med kilde i Danmark, må derfor tildeles Danmark og ikke det land, 

hvori det pågældende skattesubjekt har sit domicil. Det betyder omvendt, at Danmark ikke har hjemmel til at beskatte en 

indtægt, hvis den pågældende indtægt ikke er omfattet af de i KSL 2 eller SEL § 2 oplistede indtægtskategorier.  

  

 
50 Jf. Aage Michelsen (2017) s. 1092 
51 Jf. Schmidt & Weber (2015) s. 17 
52 Jf. Schmidt & Weber (2015) s. 17 
53 Jf. Winter-Sørensen & Eriksen (2013) s. 27 
54 Jf. Aage Michelsen (2017) s. 156 
55 Jf. Winter-Sørensen & Eriksen (2013) s. 27-28 
56 Jf. Aage Michelsen (2017) s. 156 
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3.2.2 JURIDISKE DOBBELTBESKATNINGSPROBLEMATIKKER 

Juridiske dobbeltbeskatningsproblematikker opstår netop som følge af, at de fleste skattesystemer i verden anvender de 

førnævnte principper for fuld og begrænset skattepligt.57 En juridisk dobbeltbeskatningsproblematik kan grundlæggende 

opstå i to følgende tilfælde: 1) Hvor en juridisk eller fysisk person er fuld skattepligtig til et land (domicilland) og 

simultant begrænset skattepligtig til et andet land (kildeland) samt 2) En mere udsædvandlig situation kan også være den, 

at en juridisk eller fysisk person er fuld skattepligtig til flere lande (dobbeltdomicil).58  

En juridisk dobbeltbeskatning kan grundlæggende illustreres med følgende tænkte eksempel:    

Selskab A/S er fuld skattepligtig efter SEL § 1, stk. 1, nr. 1, til Danmark, hvori selskabet efter dansk 

skatteret har domicil. Selskab A/S har imidlertid ledelsessæde i Norge. Som følge heraf skal selskab 

A/S også anses for at være fuld skattepligt til Norge, hvori selskabet efter norsk intern ret også har 

domicil. Selskab A/S oppebærer en indkomst på 300.000 DKK, der består af indtægter fra Norge. 

Det skal antages, at der ikke foreligger en dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Norge. 

Selskab A/S skal medregne indkomsten på 300.000 DKK fra Norge i forbindelse med den danske 

indkomstopgørelse, da Danmark efter den teoretiske hovedregel kan beskatte alt indkomst i 

overensstemmelse med globalindkomstsprincippet. Norge kan imidlertid også beskatte indkomsten 

efter skatteretten i Norge.  

Indkomsten fra selskab A/S vil herefter beskattes som følge:  

Danmark:  22% af 300.000 DKK = 66.000  DKK 

Norge:  24% af 300.000 DKK = 72.000  DKK 

 

Samlet beskatning  45% af 300.000 DKK = 138.000  DKK 

 

I det ovenfor illustrerede eksempel foreligger der en kollation mellem Danmarks og Norges beskatningsret, da begge 

lande har internretslig hjemmel til at beskatte den samme indkomst. Selskab A/S er herefter genstand for en samlet 

beskatning på 45% som følge af den juridiske dobbeltbeskatning. En sådan retstilstand vil være ødelæggende for alt 

samhandel mellem de pågældende lande, da der opstår en uforholdsmæssige høj skattebyrde, når Selskab A/S oppebærer 

en indkomst fra Norge. Det er derfor afgørende at fjerne den hindring, som en potentiel juridisk 

dobbeltbeskatningsproblematik kan medføre.  

3.2.3 ANVENDELSE AF EN DBO 

Den internationale skatteret forhindrer det ovenfor nævnte forhold ved, at de involverende lande indgår en DBO. Følgende 

sker sædvanligvis ved, at de involverede lande indgår en DBO med udgangspunkt i OECD’s modeloverenskomst. Med 

udgangspunkt i en autonom fortolkning af overenskomstens artikel 4 kan de kontraherende lande definere, hvilket land 

der skal anses for at være overenskomstens domicil og kildeland.59 Herefter vil selskab A/S i relation til den indgået DBO 

være hjemhørende i kun en af staterne. Selskab A/S skal anses for hjemhørende i det land, hvori selskabets virkelige 

 
57 Jf. Winter-Sørensen & Eriksen (2013) s. 27-28 
58 Jf. DJV: C.F.8.1.1 - Dobbeltbeskatning 
59 Jf. Aage Michelsen (2017) s. 1096 
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ledelse har sit sæde.60  Det betyder omvendt, at det andet land, der ikke tildeles titlen som domicilland, skal anses for at 

være overenskomstens kildeland, selv om selskabet er fuld skattepligtigt til det pågældende land.  

Retsvirkningen af en DBO er, at beskatningsretten fordeles mellem domicillandet og kildelandet på baggrund af 

fordelingsbestemmelser i modeloverenskomstens artikel 6-21.61  Overenskomstens kildeland vil dog stadig beskatte 

selskab A/S efter globalindkomstprincippet. Den pågældende DBO vil imidlertid begrænse udtrækningen af kildelandets 

beskatningsret. Kildelandet kan derfor kun gennemføre en beskatning i det omfang, kildelandet tildeles en sådan ret på 

baggrund af en DBO. Dette er et udtryk for et territorialt princip. En given indkomst fra selskab A/S skal således som 

udgangspunkt kun beskattes i domicillandet, medmindre kildelandet er tildelt beskatningsretten.62   

Det bærende princip i OECD’s modeloverenskomsten er således, at det er domicillandet, der har beskatningsretten til al 

indkomst. Som en væsentlig undtagelse hertil gælder, at såfremt der foreligger et fast driftssted i kildelandet, kan 

kildelandet også beskatte den erhvervsindkomst, der kan allokeres til det faste driftssted. Domicillandet vil i sådan et 

tilfælde være forpligtet til at lempe for dobbeltbeskatningen. Dette kan enten ske ved anvendelse af exemptionsprincippet 

efter artikel 23 A eller af creditprincippet efter artikel 23 B.63   

3.2.4 FAST DRIFTSSTED SOM BEGREB 

På baggrund af ovenstående gennemgang skal det lægges til grund, at fast driftsstedbegrebet behandler den subjektive 

skattepligt – herunder spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en begrænset skattepligt. Begrebet angår endvidere også 

den objektive skattepligt, herunder indkomstallokering til det faste driftssted.  

I relation til afhandlingens problemstilling udgør fast driftsstedsbegrebet de centrale kriterier for, hvornår en digital 

virksomhed vil være genstand for begrænset skattepligtig i de lande, hvori en sådan virksomhed oppebærer en indkomst. 

Fast driftsstedbegrebet har omvendt den betydning, at såfremt et fast driftssted ikke kan anses for at foreligge på baggrund 

af virksomhedens disposition i ”kildelandet”, vil beskatningsretten til en sådan indkomst være overladt til domicilandet.  

En digital virksomhed vil således udelukkende være genstand for begrænset skattepligt i de lande, hvori virksomheden 

har et fast driftssted og ikke nødvendigvis der, hvor virksomheden oppebærer sine indtægter. Såfremt en digital 

virksomhed oppebærer en indkomst med kilde i et givet land, kan det ud fra ”kildelandets” perspektiv anses for at være 

urimeligt, hvis en sådan virksomhed ikke statuerer et fast driftssted. Dette kan begrundes med, at den digitale virksomhed 

kan have en økonomisk tilstedeværelse, uden at dette udløser en skattepligt. ”Kildelandet” kan derfor have en holdning 

om, at landet ikke har den fornødne hjemmel til at varetage landets fiskale interesser. Denne fordeling af beskatningsretten 

vil dog som sådan altid være et politisk anliggende.   

 

 
60 Jf. Winter-Sørensen & Eriksen (2013) s. 84 
61 Jf. Aage Michelsen (2017) s. 1099 
62 Jf. Laursen (2011) s. 17 
63 Jf. Laursen (2011) s. 18 
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Fast driftsprincippet må siges at være et udtryk for en international enighed om, at kildelandet skal have ret til at beskytte 

sine fiskale interesser. Kildelandet må derfor tildeles retten til at beskatte indkomst med kilde i landet selv.64  

Eksistensen af et fast driftssted er derfor et udtryk for en økonomisk tilknytning til et landet. En tilknytning, der foreligger, 

når et skattesubjekt deltager i det pågældende lands økonomiske liv i en sådan grad, at skattesubjektets indkomst må anses 

for at hindre aktiviteter/kilder i det pågældende land.65  Fast driftsprincippet er således baseret på et territorialprincip og 

en erkendelse af, at beskatningsretten til en given indkomst skal allokeres til det land, hvori den økonomiske aktivitet og 

selve værdiskabelse bag indkomsten foregår.66   

4. FAST DRIFTSSTED UNDER NUVÆRENDE RETSTILSTAND 

4.1 INDLEDNING  

For at besvare problemformuleringen om, hvordan det nuværende fast driftsstedsprincip kan finde anvendelse i 

forbindelse med beskatningen af digitale virksomheder, må en redegørelse for begrebet fast driftssted og digital 

virksomhed finde sted. Nærværende kapitel vil derfor indeholde en gennemgang af fast driftsstedbegrebet. Fast 

driftsstedsbegrebet fremgår som tidligere nævnt i både intern dansk skatteret og OECD modeloverenskomst. 

Afhandlingen starter således med at tage udgangspunkt i fast driftsstedsbegrebet i intern dansk skatteret. Dette begrundes 

med, at den interne internationale skatteret først og fremmest tager udgangspunkt i dansk intern skatteret, når det skal 

fastlægges, om en given disposition fører til en skattemæssig konsekvens.67   

4.2 DE DANSKE SKATTEREGLER  

Den afgørende betingelse for, at Danmark kan beskatte et ikke-hjemhørende selskab, er, at det ikke-hjemhørende selskab 

udøver et erhverv med fast driftssted i landet jf. SEL § 2, stk. 1, litra a. Den danske skatteret indeholder imidlertid ikke 

en definition på et fast driftssted. Det følger dog af selskabsskatterecirkulere68 og kildeskattecirkulere69 samt af SKATs 

juridiske vejledning70, at fastdriftsstedsbegrebet i intern dansk ret skal fortolkes i overensstemmelse med definitionen i 

OECD’s modeloverenskomst artikel 5.71 Det forhold, at OECD’s modeloverenskomstens artikel 5 skal ligges til grund i 

forbindelse med den internretslige definition af et fast driftssted, følger endvidere af retspraksis jf. bl.a. TfS 1996.532 H, 

SKM2017.710.ØLR og SKM2018.399.BR.72 Som følge heraf vil OECD’s modeloverenskomst artikel 5 og de tilhørende 

kommentarer være genstand for nærmere analyse i følgende afsnit.   

 
64 Jf. Pkt. 7 i kommentarerne til artikel 7 stk. 1 i OECD´s modeloverenskomst (2017) 
65 Jf. OECD (2015): Addressing the tax challenges of the digital economy s. 3 
66 Jf. Pkt. 7 i kommentarerne til artikel 7 stk. 1 i OECD´s modeloverenskomst (2017) 
67 Jf. Winter-Sørensen & Eriksen (2013) s. 29 
68 Jf. CIR Nr. 136 af 7. november 1988 pkt. 15 
69 Jf. CIR Nr. 135 af 4. november 1988 pkt. 12 
70 Jf. DJV. C.D.1.2.3 & DJV. C.F.3.1.5 
71 Jf. Michelsen & Jeppesen (2017) s. 777 
72 Jf. Laursen - SR.2019.0184 s. 5 
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4.3 OECD’S MODELOVERENSKOMST ARTIKEL 5  

 

Fast driftsstedsbegrebet er reguleret i artikel 5 i OECD’s modeloverenskomst, som fastlægger de grundlæggende 

principper for, hvornår et foretagende skal anses for at have statueret et fast driftssted. Artikel 5 stk. 1, udgør hovedreglen, 

hvoraf det følger, at udtrykket fast driftssted skal defineres som: 

“A fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly 

carried on.” (egen fremhævelse) 

Ud fra ovenstående definition kan det udledes, at statuering af et fast driftssted forudsætter tre kumulative betingelser. 

Det fremgår af pkt. 6 i kommentarerne til artikel 5 i modeloverenskomsten, at disse betingelser er som følge: 

(A) Der skal foreligge et ”forretningssted”, hvilket fordrer eksistensen af en fysisk indretning, såsom et 

lokale eller i visse tilfælde maskiner eller udstyr.  

(B) Forretningsstedet skal være ”fast”, hvilket indebærer, at forretningsstedet både skal være fast i tid og 

sted.  

(C) Der skal foreligge en hel eller delvis ”virksomhedsudøvelse” fra det faste forretningssted, der er 

beliggende i den pågældende stat.  

 

I forlængelse heraf angiver artikel 5 stk. 2 en ikke-udtømmende liste af eksempler på aktiviteter, som fast driftssteds-

begrebet især omfatter.73 Stk. 3 nævner eksempelvis en fabrik, et kontor og en mine. De af stk. 2 oplistede aktiviteter skal 

ikke anses for deeming provisions, der i sig selv skal anses for at opfylde fast driftssteds-definitionen.74 Eksemplerne kan 

derfor i stedet anses for en prima facie i relation til statuering af fast driftssted.75 Dette kommer til udtryk ved, at en fabrik 

utvivlsomt må udgøre et forrentningssted – og det må uden videre også kunne antages, at dette forretningssted kan anses 

for at være fast. Tilstedeværelsen af en af i stk. 2 oplistede aktiviteter vil således give en formodning om, at der kan 

foreligge et fast driftssted.  

4.3.1 FORRETNINGSSTED  

Den første betingelse, der skal være opfyldt, før et foretagende kan udgøre et fast driftssted, er, at der skal foreligge et 

forretningssted. Det fremgår af pkt. 10 i kommentarerne til artikel 5, at begrebet forretningssted eksplicit dækker over 

lokaler, faciliteter eller indretninger, der anvendes til at udøve foretagendes virksomhed, hvad enten de udelukkende 

anvendes til dette formål eller ej. Tilstedeværelsens udstyr kan i bestemte tilfælde også udgøre et forretningssted.76  

Automatisk udstyr, såsom spil eller salgsmaskiner kan ligeledes statuere et forretningssted.77 

 
73 Jf. Laursen (2011) s. 68 
74 Jf. Laursen (2011) s. 62 
75 Jf. Skaar (1991) s. 113 
76 Jf. Pkt. 6 i kommentarerne til artikel 5 stk. 1 i OECD´s modeloverenskomst (2017) 
77 Jf. Pkt. 41 i kommentarerne til artikel 5 stk. 1 i OECD´s modeloverenskomst (2017) 
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Der er imidlertid ikke krav om en formel juridisk ret til eksempelvis et lokale. Det er derfor underordnet, om foretagendet 

ejer, leaser, lejer eller på andet vis får stillet lokalet til rådighed. De formelle forhold, som lokalet stilles til rådighed under, 

skal således ikke tillægges nogen betydning. Hvis et foretagende råder over et lokale, der er ejet af foretagendets kunde, 

kan dette lokale udgøre et forretningssted for foretagendet – også selvom anvendelse af lokalet har været ulovligt.78  

Begrebet er imidlertid bredt defineret, idet eksistens af et forretningssted kan bestå, selvom ingen lokaler findes eller er 

nødvendige for at udøve fortagendes virksomhed, såfremt foretagendet har et vist areal til rådighed, som anvendes til at 

udøve foretagendets virksomhed.79 Arvid A Skaar berkiver et forretningssted ved, at foretagendets tilstedeværelse i 

kildelandet skal kunne observeres fysisk.80 Et forretningssted må derfor kunne afgrænses til fysiske objekter. Immaterielle 

aktiver, såsom et patent, falder derfor udenfor definitionen. Hvorvidt en server eller et stykke software kan opfylde kravet 

vil derfor være genstand for nærmere analyse i kapitel 6, afsnit 3,1 

Det forhold, at et foretagende skal råde over forretningsstedet, fremgår ikke eksplicit af ordlyd af artikel 5, hvorfor der er 

stor uenighed i den internationale juridiske teori om, hvilken betydning ”kravet” skal have.81 Dette krav omtales ofte i 

litteraturen som rådighedskravet82 eller the right to use test.83 Hvorvidt et foretagende har rådighed over en lokation 

således, at der forligger et forretningssted, hvorigennem foretagendets virksomhed helt eller delvist udøves, er nærmere 

præciseret i pkt. 12 i kommentarerne til artikel 5, hvoraf det fremgår:  

” …will depend on that enterprise having the effective power to use that location as well 

as the extent of the presence of the enterprise at that location and the activities that it 

performs there.” (egen fremhævelse) 

Vurderingen skal således bero på nedenstående momenter:  

I. Foretagendets effektive kompetence til at anvende lokationen   

II. Tilstedeværelsens varighed   

III. Arten af aktiviteten, der udøves fra lokationen  

 

Det præciseres i pkt. 12, at udgangspunktet er, at en rådighed over en bestemt lokation utvivlsomt må foreligge, såfremt 

foretagendet har et formelt ejerskab over en lokalitet, hvorfra foretagendet udøver sin virksomhed. I fraværet af denne 

juridiske ret er det afgørende for opfyldelsen af rådighedsravet, at foretagendet regelmæssigt og i en længere periode 

udøver sin virksomhed fra lokaliteten. Det præciseres yderligere i kommentarerne, at en facilitet ikke kan anses for at 

være til foretagendets rådighed, såfremt foretagendet hverken må opholde sig på faciliteten og drive virksomheden 

herigennem. Ethvert ophold på lokaliteten kan ikke anses for at være tilstrækkelig, da tilfældige og sporadiske ophold 

ikke kan føre til eksistensen af et forrentningssted. Som følge heraf kan en aktivitet udøvet af en medarbejder ikke være 

 
78 Jf. Pkt. 15 & 15 i kommentarerne til artikel 5 stk. 1 i OECD´s modeloverenskomst (2017) 
79 Jf. Pkt. 11 i kommentarerne til artikel 5 stk. 1 i OECD´s modeloverenskomst (2017) 
80 Jf. Skaar (1991) s. 111 
81 Jf. Laursen (2011) s. 84 
82 Jf. Laursen (2011) s. 61 
83 Jf. Skaar (1991) s. 155 
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tilstrækkelig til at statuere et forretningssted, hvis medarbejdere ofte tilser en facilitet, der tilhører et andet foretagende, 

uden at medarbejderen udøver virksomhed fra faciliteten i en længevarende periode.  

Denne betragtning understøttes af Arvis A. Skaar, som indtager det synspunkt, at rådighedskravet må anses for opfyldt, 

når et foretagende på en kvalificeret måde faktisk anvender forretningsstedet.84 En anden fortolkning blandt forfattere har 

også været, at enhver anvendelse af et forretningssted vil være tilstrækkelig til at opfylde rådighedskravet.85 Det må derfor 

ligges til grund, at det er omtvistet, hvorvidt dispositionskravet skal tillægges en betydning og i så fald, hvilken. 

4.3.1.1 - FORRETNINGSSTED EFTER DANSK RET  

For så vidt angår dansk ret skal begrebet forretningssted ligeledes tolkes bredt.86 Dette understøttes af en række afgørelser 

i praksis, hvor bl.a. TfS.1987.50.LSR er et eksempel på, at dykkerudstyr kan udgøre et forretningssted. Udstyr som 

eksempelvis et submarint strømkapel kan også udgøre et forretningssted jf. TfS.1994.24.LR.87 Denne brede fortolkning 

kan endvidere bekræftes af, at der i en række afgørelser er blevet statueret, at tilstedeværelsen af en medarbejders private 

hjemmekontor ligeledes er tilstrækkeligt til at statuere et forretningssted. jf. bl.a. SKM2011.351.SR.88  

Til trods for denne brede fortolkning fordrer eksistensen af et forretningssted en vis fysisk materiel indretning.89 Dette 

kan bl.a. illustreres med TfS1998.556 LSR. Sagens omstændighed var den, at en dansk journalist, der arbejdede i 

udlandet, af praktiske årsager havde en postadresse hos en bekendt i Danmark. Landsskatteretten lagde til grund, at 

postadressen ikke kan udgøre et forretningssted, hvorfor eksistensen af et fast driftssted i Danmark var udelukket. Af 

samme årsag kan eksempelvis en bankkonto heller ikke opfylde karvet.90  

Hvad angår rådighedskravet efter internt dansk ret har dette ”krav” været genstand for en eksplicit behandling i de tidligere 

nævnte afgørelser om hjemmekontorer.91 I SKM2017.213.SR var omstændigheden den, at et foretagende anmodede 

skatterådet om at afklare, om ansættelsen af en salgsmedarbejder, der boede i Danmark, ville medføre et fast driftssted. 

Skatterådet lagde til grund, at rådighedskravet ikke skulle tillægges en selvstændig betydning, hvorfor det var 

tilstrækkeligt, at salgsmedarbejderen udøvede arbejde for foretagendets virksomhed gennem sit private hjemmekontor. 

Denne praksis synes også at være fuldt i andre sager end hjemmekontorer.  

I SKM2012.313.SR fandt skatterådet, at benyttelsen af en dansk tandlægeklinik, der var eget af en dansk 

tandlægevirksomhed, skulle anses for at være til rådighed for et polsk foretagende, da det polske foretagendets 

 
84 Jf. Skaar (1991) s. 158 & Aage Michelsen (2017) s. 364 
85 Jf. Brugger & Plansky (2011) s. 63  
86 Jf. Laursen (2011) s. 70 
87 Ligningsrådet fastslår, at der ikke skete virksomhedsudøvelse gennem forretningsstedet, hvorfor det må antages, at 
ligningsrådet tidligere måtte erkende, at strømkablet udgjorde et forretningssted. Se Laursen (2011) s. 70 
88 I SKM2011.351.SR var rådighedskravet/dispositionskravet for første gang genstand for en eksplicit behandling. I sagen 
blev det lagt til grund, at et privat hjemmekontor ville udgøre et forretningssted. Denne praksis har sidenhen været 
anvendt i mange sager om hjemmekontorer.   
89 Jf. Laursen (2011) s. 72 
90 Jf. Laursen (2011) s. 72 
91 Jf. bl.a. SKM.2015.644.SR, SKM.2015.53.SR & SKM.2011.351.SR   
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underleverandør udøvede foretagendets virksomhed herigennem. Den danske praksis lægger derfor op til, at enhver 

anvendelse af et sted, der kan karakteriseres som et forretningssted, vil være tilstrækkeligt til at opfylde rådighedskravet.  

I forbindelse hermed tiltræder Ander N. Laursen det synspunkt, at:92  

[…] ”der kun er få holdepunkter for at antage, at dispositionskravet har et selvstændigt 

indhold i dansk ret.”  

En sådan betragtning kan på baggrund af ovenstående umiddelbart tilsluttes.  Dog skal det bemærkes, at rådighedskravet 

tillægges en særlig betydning i forbindelse med digitale virksomheders statuering af forretningssted i Danmark, hvorfor 

rådighedskravet efter dansk ret umiddelbart kan anses for at være omtvistet jf. kapitel 6, afsnit 3.1 

4.3.2 FAST I TID OG STED 

4.3.2.1 GEOGRAFISK KRITERIUM 

Den anden betingelse, der skal være opfyldt for, at et foretagende kan udgøre et fast driftssted, er, at forretningsstedet 

skal være fast. En vurdering heraf beror på, hvorvidt forretningsstedet kan anses som værende fast i tid og sted, hvilket 

indebære, at forretningsstedet skal kunne opfylde et tidsmæssigt (permanence test) og et geografisk kriterium (lokation 

test). I pkt. 21 i kommentarerne til artikel 5 er det geografiske kriterium defineret som: 

“According to the definition, the place of business has to be a “fixed” one. Thus, in the 

normal way there has to be a link between the place of business and a specific 

geographical point.” (egen fremhævelse) 

 

Man kan udlede af ovenstående citat, at forretningsstedet skal have en tilknytning (ofte betegnet som nexus) til en bestemt 

geografisk lokation i kildelandet. Dette kan også tolkes som, at der skal foreligge en kvalificeret forbindelse mellem disse 

to.93 Et forretningssted, som i almindelighed vil opfylde det geografiske kriterium, kan eksempelvis være en fabrik eller 

filial. Det geografiske kriterium synes at kunne afgrænse de fleste brancher til en bestemt afgrænset lokation, hvorfor 

kravet sædvanligvis ikke vil give anledning til fortolkningstvivl.94  

Der vil derimod ikke være grundlag for at anse en fiskerbåd, som sejler rundt ude på havet, som fast, da skibet næppe kan 

henføres til en bestemt lokalitet.95 Dette forudsætter sædvanligvis, at skibets aktivitet ikke kan afgrænses til et område, 

som udgør et geografisk og forretningsmæssigt hele.96   

Som følge heraf, kan mobile aktivister (dvs. aktivister, som bevæger sig fra sted til sted) også falde ind under 

bestemmelsen. En sådan aktivitet synes imidlertid at give anledning til fortolkningstvivl i bestemte tilfælde, da aktivitet 

kan bevæge sig fra lokation til lokation, hvorefter det skal lægges til grund, om der foreligger en eller flere 

 
92 Jf. Lausen (2011) s.104 
93 Jf. Skaar (1991) s. 125 
94 Jf. Laursen (2017) s. 358 
95 Jf. Høyesterettsdom af 25/1 1984 (Rt. 1984, s. 99 ff): Skaar (1991) s. 128; Laursen (2011) s. 77-78 
96 Jf. pkt. 22 i kommentarerne til artikel 5 stk. 1 i OECD´s modeloverenskomst (2017) 
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forretningssteder. 97  En rådgivningsvirksomhed kan flytte sin aktivitet fra kontor til kontor indenfor den samme 

kontorbygning, hvorefter der stadig vil være tale om et enkelt forretningssted, da kontorbygningen vil udgøre et geografisk 

og forretningsmæssigt hele i relation til rådgivningsvirksomheden.98 Omvendt skal hver filial vurderes på stand-alone 

basis, hvis rådgivningsvirksomheden udøver sin aktivitet fra flere filialer i kildelandet, hvorefter eksistensen af ét eller 

flere forretningsmetoder vil afhænge af, om hver enkelte filial opfylder kriterierne.   

4.3.2.2 TIDMÆSSIGT KRITERIUM 

Det tidmæssige kriterium fordrer, at forretningsstedet har en vis permanent karakter, hvilket indebærer, at tilknytningen 

til forretningsstedet skal have en vis grad af varighed og må således ikke anses som værende af midlertidig karakter. jf. 

pkt. 28 i artikel 5, hvoraf det fremgår at: 

”Since the place of business must be fixed, it also follows that a permanent establishment can be 

deemed to exist only if the place of business has a certain degree of permanency, i.e. if it is not of a 

purely temporary nature.” (egen fremhævelse) 

 

Der findes ikke en fast grænse for, hvor længe et fortagende skal udøve sin aktivitet gennem et forretningssted, før det 

tidmæssige kriterium skal anses for at være opfyldt, hvorfor kravet synes at være principbasseret.99 Udgangspunktet er, 

at et forretningssted skal være af permanent karakter – og vurderingen heraf må derfor bero på sagens konkrete 

omstændigheder.100 En varighed på mere end 6 måneder må sædvanligvis antages at være tilstrækkelig, da dette tidligere 

er lagt til grund i international praksis.101 Der er dermed ikke tale om, at en varighed på mindre end 6 måneder aldrig kan 

medføre, at kravet er opfyldt. Seks månedersgrænsen skal blot anses som en ”tommelfingerregel” og kan derfor ikke 

tillægges en safe harbour betragtning. I manglen på international konsensus kan varigheden af perioden således variere 

fra stat til stat. En varighed på under 6 måneder vil imidlertid sædvanligvis anses for utilstrækkelig.102  

Vurderingen af varigheden skal ske ex-ente. Hensigten om en permanent tilstedeværelse i kildelandet skal derfor tillægges 

en afgørende betydning.103 Dette forhold bevirker, at en pludselig afbrydelse i aktiviteten ikke kan afstedkomme en 

utilstrækkelig varighed, såfremt hensigten tidligere har været, at forrentningsstedet skulle være permanent og ikke af 

midlertidig karakter. 104  Begrebet midlertidig skal ikke forstås bogstaveligt. De tilfælde, hvor foretagendet er 

”midlertidigt”, men reelt varer længere end ”tommelfinderreglen” på seks måneder, anses foretagendet naturligvis som 

værende af permanent karakter i modeloverenskomstens forstand.105    

 
97 Jf. pkt. 22 i kommentarerne til artikel 5 stk. 1 i OECD´s modeloverenskomst (2017) 
98 Jf. Pkt. 23-25 i kommentarerne til artikel 5 stk. 1 i OECD´s modeloverenskomst (2017) 
99 Jf. Pkt. 28 i kommentarerne til artikel 5 stk. 1 i OECD´s modeloverenskomst (2017) 
100 Jf. Skaar (1991) s. 226 
101 Jf. Pkt. 28 i kommentarerne til artikel 5 stk. 1 i OECD´s modeloverenskomst (2017) 
102 Jf. Skaar (1991) s. 226 
103 Jf. Laursen (2011) s. 109; Skaar (1991) s. 217 
104 Efter Arvid A. Skaars termalogi skal der foretagendes en motive test for at bestemme, om forretningsstedet kan anses 
for permanent.  
105 Jf. Skaar (1991) s. 210 Hvis der foreligger en ordret forståelse af begrebet, ville en aktivitet som minedrift anses for 
at være af imidlertid karakter, da en mine i sagens natur ikke kan være ”permanent” En sådan retstilstand vil ikke være 
hensigtsmæssig, hvorfor begrebet ikke forstås som noget, der har en uendelig varighed.  
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Det tidmæssige krav fordrer ikke, at tidsperioden skal være sammenhængende, hvorfor midlertidige afbrydelser ikke kan 

medføre en afbrydelse i tidsperioden.106 Hvis aktivitet kan karakterers som værende af regelmæssig tilbageværende 

karakter, skal varigheden opgøres på baggrund af en kumulation af hver tidsperiode, hvorefter en varighed efter 

hovedreglen kan opfyldes over flere perioder.107 Dette forhold bevirker, at sæsonbetonede virksomheder også falder ind 

under bestemmelsen.108  

 

4.3.2.3 FAST I TID OG STED EFTER INTERN DANSK RET  

For så vidt angår dansk ret kan den grundlæggende betingelse om, at forretningsstedet skal være fast i tid og sted, 

illustreres med følgende administrative afgørelse: 

SKM.2016.568.SR: Et fortagende anmodede skatterådet om at bekræfte, om indgåelsen af en 5-årig 

kontakt med en dansk kunde om vedligeholdelse og teknisk service af flere forskellige vindturbiner på 

en dansk vindmøllepark ville medføre et fast driftssted i Danmark. Omstændigheden var den, at 

foretagendet påtænkte at udøve virksomhed i ca. 120-150 dage om året over den 5-årige periode.  

Skatterådet lagde til grund, at der forelå et fast forretningssted, da vindmølleparken udgjorde en bestemt geografisk 

lokalitet – indenfor hvilket foretagendet flyttede sin aktivitet rundt mellem vindturbinerne. Som følge heraf var der tale 

om et geografisk hele, da aktiviteten blev udøvet indenfor et bestemt afgrænset område. Skatterådet gjorde det endvidere 

gældende, at der måtte foreligge et forretningsmæssigt hele, da den 5-årige kontrakt var indgået med den samme kunde.109 

Det geografiske kriterium måtte derfor anses for opfyldt. Hvad angår det tidmæssige aspekt, gjorde skatterådet det 

gældende, at afbrydelser i aktiviteten ikke skulle tillægges en betydning, da aktiviteten var af en regelmæssig 

tilbagevendende karakter, hvorfor en akkumuleret periode på 15 - 20 måneder skulle lægges til grund i forbindelse med 

vurderingen af aktivitetens varighed. Den akkumulerede tidsperiode var dermed længere end den førnævnte seks 

måneders grænse, som skatterådet eksplicit refererede til, hvorfor aktiviteten var af sådan en varighed, at foretagendet fik 

fast driftssted i Danmark.  

Afgørelsen viser anvendelsen af det geografiske og det tidsmæssige kriterium i praksis, hvorefter det skal lægges til grund, 

at begge kriterier skal tillægges betydning efter intern dansk ret. Det kan ligeledes ligges til grund, at en vejledende grænse 

på seks måneder ligges til grund i dansk praksis. Denne betragtning understøttes endvidere af andet praksis på området 

jf. SKM.2015.634.SR. 

 
106 Jf. Pkt. 32 i kommentarerne til artikel 5 stk. 1 i OECD´s modeloverenskomst (2017) 
107 Jf. pkt. 29 i kommentarerne til artikel 5 stk. 1 i OECD´s modeloverenskomst (2017) 
108 Kravet om varighed kan ligeledes anses som opfyldt, såfremt virksomhedsøvelsen udelukkende finder sted i 
kildelandet jf. pkt. 30. I tilfælde heraf kan virksomheden grundet sin natur være af kort varighed, men da 
virksomhedsudøvelsen udelukkende sker i kildelandet, kan varighedskravet anses som opfyldt grundet virksomhedens 
stærke tilknytning til kildelandet. I relation til pkt. 30, finder denne ikke anvendelse i dansk ret grundet sin 
kontroversielle natur, hvorfor dette pkt. ikke vil være genstand for videre diskussion,  
jf. Laursen (2011) s.121 
109 I relation det forretningsmæssig hele havde skatterådet ikke nærmere uddybet, hvorfor denne betingelse var 
opfyldt, da skatterådet synes at behandle det geografiske og forretningsmæssige hele som ét samlet kriterie. 
Skatterådet må forudsætningsvis have accepteret, at der forelå et forretningsmæssigt hele, da aftalen var indgået med 
en enkelt kunde. 
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4.3.3 VIRKSOMHED  

Det følger som den sidste betingelse i fast driftsstedsbegrebet, at foretagendets virksomhed skal helt eller delvist udøves 

gennem det faste forrentningssted.110 Der skal dermed foreligge følgende:111   

• Foretagendets virksomhed skal helt eller delvist udøves gennem det faste forretningssted. 

• Denne virksomhed skal kunne klassificeres som virksomhed i henhold til kildelandets interne ret.112 

• Virksomheden må ikke have en karakter, hvorefter den kan kvalificeres som forberede og afhjælpende efter artikel 

5 stk. 4.  

En virksomhed skal anses for at foreligge, når den aktivitet, der helt eller delvist udøves gennem det faste forretningssted, 

positivt kan afgrænses som virksomhed iht. kildelandets interne ret (lex fori).113 Der henvises til afsnit 3.3.2 i nærværende 

kapitel for en nærmere gennemgang af, hvornår der udøves virksomhed efter intern dansk ret. Omvendt kan der ikke være 

tale om virksomhed, hvis aktiviteten falder inde under undtagelsesbestemmelsen i artikel 5 stk. 4.114  

4.3.3.1 - VIRKSOMHEDSUDØVELSE GENNEM FAST FORRETNINGSSTED  

Et fast forretningssted eller en erhvervsaktivitet kan ikke isoleret set udgøre et fast driftssted.115 Dette skyldes, at der skal 

udøves virksomhed gennem det faste forretningssted. En erhvervsaktivitet og et fast forretningssted kan derfor 

udelukkende medføre eksistensen af et fast driftssted i kombination med hinanden.  

Udtrykket gennem det faste forretningssted skal tolkes bredt. Dog skal en erhvervsudøvelse gennem det faste 

forretningssted sædvanligvis anses for at foreligge, når driftsherren eller andet afhængigt personale (fysiske person i et 

ansættelsesforhold eller tilsvarende personale, som foretagendet har instruktionsbeføjelser over) udøver fortagendes 

virksomhed gennem forretningsstedet.116 Et fast driftssted kan også komme til eksistens i de tilfælde, hvor virksomheden 

hovedsageligt udøves ved brug af automatisk udstyr, og hvor personalet udelukkende opsætter, betjener, kontrollerer og 

vedligeholdelser dette udstyr.117 Der stilles imidlertid ikke krav om, at aktiviteten skal være af produktiv karakter.118  

 

4.3.3.2 - AFGRÆNSNING AF VIRKSOMHEDSBEGREBET EFTER INTERN DANSK RET  

Den grundlæggende vurdering af, hvorvidt der foreligger en virksomhed efter intern dansk ret, må tage udgangspunkt i 

SL §§ 4 - 6.119 Dette afstedkommer det internretslige begreb erhvervsmæssig virksomhed, hvorefter navligt den klassiske 

sondring mellem en  erhvervsvirksomhed og ikke-erhvervsmæssig virksomhed [hobbyvirksomhed] må være bestemmende 

 
110 Jf. Pkt. 6 i kommentarerne til artikel 5 stk. 1 i OECD’s modeloverenskomst (2017) 
111  Jf. Laursen: (2011), s. 121 
112  Jf. Artikel 3. stk. 2 i OECD´s modeloverenskomst.  
113  Jf. Artikel 3. stk. 2 i OECD’s modeloverenskomst.  
114 Der henvises til kapitel 4, afsnit 3,4 for en nærmere gennemgang af undtagelsesbestemmelsen. 
115 Jf. Skaar (2000) s. 191 
116 Jf. Pkt. 39 i kommentarerne til artikel 5 stk. 1 i OECD´s modeloverenskomst (2017) 
117 Jf. pkt. 41 i kommentarerne til artikel 5 stk. 1 i OECD´s modeloverenskomst (2017) 
118 Jf. Pkt.35 i kommentarerne til artikel 5 stk. 1 i OECD´s modeloverenskomst (2017) 
119 Jf. Laursen: (2011), s. 361 
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for, om en given aktivitet kan klassificeres som værende en virksomhed efter dansk ret.120 Denne afgrænsning kan i praksis 

illustreres med følgende afgørelse: 

SKM2002.654.LSR: I sagen blev det statueret, at en schweizisk virksomhed ikke kunne anses for at være 

erhvervsmæssig. Landsskatteretten lagde til grund, at den schweiziske virksomhed udviste et sparsom 

overskud og der var ikke var udøvet virksomhed gennem det danske forretningssted i et tilstrækkeligt 

omfang. Som følger heraf kunne virksomhedskravet ikke anses som opfyldt, hvorfor virksomheden ikke 

havde fast driftssted i Danmark.  

Det skal derfor lægges til grund, at tilstedeværelsen af et fast forretningssted i sig selv ikke er tilstrækkeligt, da der skal 

ske en erhvervsmæssig virksomhed herigennem. Det skal dog bemærkes, at en digital virksomhed sædvanligvis opfylder 

dette krav, jf. kapitel 6, afsnit 3.3.1.1 

4.3.4 NEGATIV AFGRÆSNING   

Undtagelsesbestemmelsen i artikel 5 stk. 4 er grundliggende fremkommet som følge af, at kildelandsbeskatning ikke altid 

kan legitimeres. Bestemte aktiviteter kan have en understøttende eller forberedende karakter og vil sædvanligvis generere 

et meget beskedent eller ikke-eksisterende overskud. En beskatning af en sådan aktivitet syntes derfor ikke legitim, da 

der kan opstå en proportionel høj administrativ byrde i forbindelse med beskatningen af en sådan aktivitet.121  

Artikel 5 stk. 4 indeholder derfor en negativ afgrænsning af fast driftsstedbegrebet, hvilket indebærer, at aktiviteter, der 

er af afhjælpende og forberedende karakter, er undtaget fra at udgøre et fast driftssted. En given aktivitet kan således 

kvalificeres som værende en erhvervsmæssig virksomhed efter intern ret 122 , men undtages til trods herfor efter 

undtagelsesbestemmelsen jf. artikel 5 stk. 4, hvoraf det fremgår, at: 

”Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be 

deemed not to include:” 

a. “the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or 

merchandise belonging to the enterprise;” 

b. “the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the 

purpose of storage, display or delivery;” 

c. “the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the 

purpose of processing by another enterprise;” 

d. “the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or 

merchandise or of collecting information, for the enterprise; “ 

e. “the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the 

enterprise, any activity not listed in subparagraphs a) to d), provided that this activity has a 

preparatory or auxiliary character; or” 

f. “the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned 

in subparagraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business 

resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character” 

 
120  Jf. DJV. C.C.1.1.2 - Beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed og ikke erhvervsmæssig virksomhed. 
121  Jf. Brugger & Plansky (2011) s. 90 
122 For en nærmere forklaring af begrebet erhvervsmæssig virksomhed se kapitel 4, afsnit 3.3.2 
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“Provided that such activity or, in the case of subparagraph f), the overall activity of the fixed place of 

business, is of a preparatory or auxiliary character.“ 

De i litra a - d beskrevne eksempler har det fællestræk at have karakter af at være afhjælpende og forberedende. Dog er 

der ikke tale om deeming provisions123, hvorfor vurderingen af, hvorvidt de i litra a - d beskrevne aktiviteter kan anses 

for at være af afhjælpende og forberedende karakter vil variere fra sag til sag under hensyntagen til omstændighederne i 

den konkrete sag.124 De oplistede aktiviteter kan imidlertid anses for at være aktiviteter, som prima facie er omfattet af 

undtagelsesbestemmelsen.125  

Undtagelsesbestemmelsens anvendelsesområde er imidlertid ikke afgrænset til de i artikel 5, stk. 4, litra a - d nævnte 

aktiviteter, da artikel 5 stk. 4, litra e, indeholder en generalklausul, der fastslår, at undtagelsesbestemmelsen finder 

tilsvarende anvendelse i alle tilfælde, hvor en aktivitet kan kvalificeres som værende af afhjælpende eller forberedende 

karakter. En given aktivitet, som afviger fra de i litra a - d nævnte aktiviteter, kan således også undtages fra fast driftssteds-

begrebet, såfremt aktiviteten er af afhjælpende og forberedende karakter.126 

Herudover følger det af litra f, at en kombination af de i litra a - e nævnte aktiviteter, udøvet fra samme faste 

forretningssted, er udtaget fra fast driftsstedsbegrebet, hvilket ligeledes er betinget af, at den kombinerede aktivitet kan 

anses som værende af afhjælpende og forberedende karakter.127  

Som følge af artikel 5 stk. 4 kan kildelandet ikke gennemføre en beskatning af foretagendets erhvervsindkomst i henhold 

til artikel 7, stk. 1, når foretagendet fra et fast forretningssted i kildelandet udøver et eller flere (i kombination) af 

ovenstående aktiviteter – forudsat at denne aktivitet alene er af afhjælpende eller forberedende karakter, uanset om alle 

øvrige betingelser i fast driftsstedsdefinitionen er opfyldt.  

 

4.3.4.1 - FORBEREDENDE ELLER AFHJÆLPENDE  

Det er tidligere påvist, at undtagelsesbestemmelsen udelukkende finder anvendelse, hvis aktiviteten kan karakteriseres 

som værende af enten afhjælpende eller forberedende karakter. Hvorvidt undtagelsesbestemmelsen finder anvendelse 

kan i praksis give anledning til fortolkningstvivl.128 Grundlæggende sondres der mellem en såkaldt kernevirksomhed og 

 
123 I en erkendelse af, at ændringen af undtagelsesbestemmelsen i artikel 5 stk. 4, som følge af BEPS-action 7, kan føre 
til en usikker retstilstand, har OECD åbnet op for, at et medlemsland kan implementere en objektiv fortolkning af i litra 
a - d beskrevne aktiviteter, hvorefter det vil være objektivt givet, hvornår undtagelsesbestemmelsen finder anvendelse. 
For en nærmere forklaring på BEPS-aktion 7 henvises til kapitel 2, afsnit 2 
124 Jf. Pkt. 58 - 59 i kommentarerne til artikel 5 stk. 1 i OECD´s modeloverenskomst (2017) 
125 Før undtagelsesbestemmelsen kan finde anvendelse, skal de i litra a - d nævnte undtagelser undergå en litra e 
prøvelse. Pkt. 62 - 69 til artikel 5, stk. 4, indeholder eksempler på, hvornår de i litra a - d beskrevne aktiviteter ikke kan 
anses som værende af afhjælpende eller forberedende karakter. 
126 Jf. Pkt. 58 i kommentarerne til artikel 5 stk. 1 i OECD´s modeloverenskomst (2017) 
127 Jf. Pkt. 58 i kommentarerne til artikel 5 stk. 1 i OECD´s modeloverenskomst (2017) 
128 Jf. Pkt. 59 i kommentarerne til artikel 5 stk. 1 i OECD´s modeloverenskomst (2017) 
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en aktivitet, der er af forberedende og afhjælpende karakter. Til denne sondring er pkt. 59 i kommentarerne til artikel 5, 

stk. 4. af særlig væsentlig betydning, hvoraf det fremgår, at: 

” The decisive criterion is whether or not the activity of the fixed place of business in 

itself forms an essential and significant part of the activity of the enterprise as a whole.”  

(egen fremhævelse) 

 

Det fremhævede antyder, at en aktivitet, der udøves igennem det faste forretningssted, skal være betydningsfuld og 

simultant udgøre en væsentlig del af foretagendets virksomhed i sin helhed.  Arvid A. Skaar udlægger en meget praktisk 

tilgang til fortolkningen heraf, hvorefter det forhold, at en aktivitet skal være betydningsfuld, skal indebære et kvalitativt 

krav – mens det forhold, at aktiviteten skal være væsentlig, skal indebære et kvantitativt krav.  

I relation til kvantitetskravet må dette antages at være opfyldt, når aktivitetens formål falder ind under foretagendets 

kernevirksomhed, hvorefter sådan en aktivitet ikke kan være af forberedende og afhjælpende karakter. 129  Begrebet 

kernevirksomhed må anses som den diametrale modsætning til en forberedende og afhjælpende aktivitet, hvorfor begrebet 

må bestå af aktiviteter, der er betydningsfulde og væsentlige for virksomheden i sit hele.130 En aktivitet vil falde ind under 

begrebet kernevirksomhed, når aktiviteten tjener virksomhedens overordnede formål.  

Grundlæggende set må en aktivitet, der er identisk med hovedsædets aktivitet falde ind under core business eller 

kernevirksomhed. Det anerkendes imidlertid i kommentarerne, at forholdet kan give anledning til fortolkningstvivl, 

hvorfor vurderingen heraf må bero på sagens konkrete omstændigheder.131   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
129 Jf. Pkt. 59 i kommentarerne til artikel 5 stk. 1 i OECD´s modeloverenskomst (2017): Skaar: (1991) s. 284 
130 Jf. Brugger & Plansky (2011) s. 94 
131 Jf. Pkt. 59 i kommentarerne til artikel 5 stk. 1 i OECD´s modeloverenskomst (2017) 
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5. DIGITALE VIRKSOMHEDER   

5.1 INDLEDNING 

Da afhandlingen tager udgangspunkt i digitale virksomheders statuering af fast driftssted, må afhandlingen afgrænse, 

hvad der kendetegner denne type virksomhed. Denne afgrænsning er dermed afgørende, da det elles ikke vil være muligt 

at gennemføre en analyse af digitale virksomheders statuering af fast driftssted. Afgræsning vil være med særligt 

udgangspunkt i de kendetegn, der retter sig mod digitale virksomheders fysiske tilstedeværelse i de lande, hvori der 

afsættes produkter. Dette fokus er særligt relevant, da fast driftsstedsprincippets i høj grad er baseret på en fysisk 

tilstedeværelse. 

5.2 DEN DIGITALE ØKONOMI   

I OECD og EU-regi skelnes der grundlæggende mellem begreberne ”digital virksomhed” og ”digital økonomi”, hvor en 

digital virksomhed skal defineres som en særlig type virksomhed, der opererer indenfor den digitale økonomi.132  

Fremkomsten af den digitale økonomi skyldes en stigende udvikling i informations- og kommunikationsteknologien 

[ICT].133 ICT er et IT-begreb og refererer til måden, IT-hardware som eksempelvis computere, mobiltelefoner og printere 

kommunikerer med hinanden.134 Udviklingen i ICT-teknologien har gjort ICT teknologien billig, effektiv og yders 

udbredt. Dette har resulteret i en effektivisering af mange virksomheders forretningsmodeller og en stigende innovation 

på tværs af hele økonomien.135  

Det kommercielle potentiale indenfor den digitale økonomi er anerkendt, og mange virksomheder på tværs af brancher 

prøver at inkorporere den i deres forretningsmodel. 136 Fremkomsten af den digitale økonomi har derfor ændret mange 

sektorer på tværs af økonomien. Denne ændring kan bl.a. ses i produktionssektoren, transport, uddannelse, markedsføring, 

detailhandel og den finansielle sektor.137  

Den digitale økonomi muliggør anvendelsen af nye type forretningsmodeller, der eksempelvis har afsæt i deleøkonomien. 

Dette har skabt grobunden for mange nye virksomheder såsom Airbnb og GoMore.138 Disse tjenester gør det muligt for 

forbrugerne at leje sit hjem eller bil ud til en tredjepart. Selvom den digitale økonomi har givet grobund for mange nye 

forretningsmodeller, har udviklingen også medført en forbedring og effektivisering af de traditionelle 

forretningsmodeller.  

 
132 Jf. OECD (2013): Action Planon Base Erosion and Profit Shifting (2013) s. 10 
133 Jf. OECD (2015): Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 2015 Final Report s. 11 
134 Jf. Searchcio: ICT (information and communications technology, or technologies) 
Lokaliseret på: https://searchcio.techtarget.com/definition/ICT-information-and-communications-technology-or-
technologies. 
135 Jf. OECD (2015): Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy s. 36 
136 Jf. OECD (2018): Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018 s. 12 
137 Jf. OECD (OECD (2015): Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy s. 53-54 
138 Jf. OECD (OECD (2015): Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy s. 53 
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Udviklingen i ICT har medført, at traditionelle forretningsmodeller kan udøves i større skala og over længere afstande 

end tidligere. Det betyder, at virksomheder i højere grad end hidtil kan tilgå fjerne markeder.139 Indenfor den digitale 

økonomi er verdensmarkedet blevet mere tilgængeligt selv for små startup virksomheder. Udbuddet af fysiske varer og 

tjenesteydelser kan ske digitalt, og adgangen til disse står åben for alle, der har adgang til internettet – uafhængig af hvor 

i verdenen kunden er bosat. Den fysiske tilstedeværelse i den stat, hvor virksomheden afsætter sine produkter, er derfor 

ikke længere en forudsætning indenfor den digitale økonomi.   

5.2.1 KENDETEGN VED DIGITALE VIRKSOMHEDER   

Den digitale økonomi kan være svær at definere. Årsagen hertil er, at den digitale økonomi er i konstant udvikling og i 

stigende grad bliver en integreret del af samfundsøkonomien.140 Det er derfor nærmest umuligt at adskille den fra resten 

af økonomien i en skattemæssig henseende.141 Den digital økonomi kan derfor konceptuelt ikke defineres, men må i stedet 

karakteriseres. 142  Følgende gennemgang vil derfor redegøre for de særlige karakteristika, der i stigende grad er 

fremtrædende indenfor den digitale økonomi. En forståelse af disse karakteristika er afgørende, da de giver en forståelse 

for, hvad der kendetegner en digital virksomhed. Gennemgangen belyser ligeledes de skattemæssige udfordringer, der er 

forbundet med denne type virksomhed.  

5.2.1.1 - HØJ GRAD AF MOBILITET 

De virksomheder, der opererer indenfor den digitale økonomi, er særligt kendetegnet ved en høj grad af mobilitet i relation 

til virksomheden selv, dens produkter og virksomhedens immaterielle aktiver.143 Investering og udvikling af immaterielle 

aktiver er en vigtig drivkraft i forbindelse med digitale virksomheders værdiskabelse. Dette kan ekspliceres ved, at digitale 

virksomheder er dybt afhængige af software. Det kan for eksempel være software i form af en webside eller andet software 

til eksempelvis håndtering af logistikken i et varelager.  

Digitale virksomheder er desuden mobile i relation til virksomhedsfunktioner. Digitale virksomheder er ofte meget 

centraliserede, og administrerer deres kommercielle transaktioner fra distance som følge af udvikling i ICT. Det betyder, 

at virksomhedens centraladministration kan være placeret i et bestemt land, mens virksomhedens funktioner, som 

eksempelvis serverfunktion eller produktion, kan være placeret langt væk fra centraladministrationen og også fra de lande, 

hvori virksomheden afsætter sine produkter.144 Digitale virksomheder er endvidere karakteriseret ved at være uafhængig 

af personale i de lande, hvori de afsætter deres produkter. Den digitale økonomi har derned gjort det muligt at oppebære 

en betydelig omsætning i lande, uden at virksomheden behøver at have en nævneværdig tilstedeværelse af lokalt 

personale.  

 
139 Jf. OECD (OECD (2015): Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy s. 54 
140 Jf. EU (2014): Commission expert group on taxing the digital economy s. 5 
141 Jf. OECD (2015): Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 2015 Final Report s. 11 
142 Jf. EU (2014): Commission expert group on taxing the digital economy s. 11 
143 Jf. OECD (2015): Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 2015 Final Report s. 64 
144 Jf. Ibid. s. 65 
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Digitale virksomheder er endeligt kendetegnet ved en mobilitet i deres produkter. Indenfor den digitale økonomi kan selv 

små virksomheder tilgå fjerne markeder som følge af udviklingen i ICT. Det betyder, at digitale virksomheder i højere 

grad kan tilgå kunder på fjerne markeder via internettet.  

 

5.2.1.2 - ANVENDELSEN AF DATA  

Det, der kendetegner den digitale økonomi, er, at digitale virksomheder indsamler store mængder data om deres kunder, 

brugere og deres leverandører. Disse data bliver eksempelvis indsamlet fra en bruger og efterfølgende anvendt som input 

til forbedring af eksisterede produkter eller til forbindelse med levering af nye produkter til andre kunder. Selv 

indsamlingen af forbrugerdata er ikke et nyt fænomen. Indenfor den digitale økonomi er dataindsamling dog gjort til en 

”kultur”, hvorved digitale virksomheder kan optimere deres indtjening. Dette skal særligt ses i lyset af, at 

dataindsamlingen er billigere og meget effektivt i kraft af den digitale udvikling.145  

5.2.1.3 - MULTI-SIDED PLATFORM 

Anvendelsen af multi-sided platform er særligt udbredt indenfor den digitale økonomi. En sådan platform kan beskrives 

som en platform, hvor flere uafhængige brugere mødes og interagerer med hinanden – og hvor en brugers handling 

påvirker resultatet af en anden brugers resultat gennem en positiv eller negativ eksternalitet. Dette kan eksemplificeres 

med et betalingskortsystem, som repræsenterer en større værdi for handelsvirksomheder i takt med, at flere forbrugere 

anvender betalingssystemet. Betalingssystemet vil omvendt også repræsentere en større værdi forbrugeren, når flere 

handelsvirksomheder accepterer det pågældende betalingssystem. En negativ eksternalitet fra den ene part kan 

eksempelvis være reklameindhold, som en forbruger ikke er interesseret i at se. Dette kan for eksempel illustreres med 

reklamer i fjernsynet eller reklamer på nettet. En sådan negativ eksternalitet kan blandt andet modvirkes ved, at 

forbrugeren får gratis adgang til eksempelvis en webavis. Avisforlaget viser annoncer til forbrugeren, hvorved forlaget 

skaber indtægter. Forlaget skaber dermed ikke direkte profit af at have en attraktiv avis, da denne udbydes gratis. Profitten 

skabes derimod indirekte gennem reklameindholdet.  

5.2.1.4 - NETVÆRKSEFFEKT  

Den digitale økonomi er ydermere særligt kendetegnet ved de såkaldte netværkseffekter, hvilket indebærer, at brugerne 

af en platform skaber værdi for hinanden.146 Disse netværkseffekter er vigtige funktioner for mange digitale virksomheder 

indenfor den digitale økonomi. Netværkseffekter er særligt relateret til anvendelse af en multi-sided platform, da værdien 

for slutbrugeren af en multi-sided platform stiger i takt med en forøgelse af andre slutbrugere af platformen.147 Dette 

fænomen kan eksemplificeres ved, at værdien for en slutbruger, der køber vare på EBay, stiger i takt med, at der er flere 

slutbrugere, der begynder at sælgere varer på EBay. Netværkseffekter kan også eksemplificeres ved socialmedier som 

eksempelvis Facebook. Når flere og flere anvender Facebook, stiger værdien, som mediet repræsenterer overfor brugerne. 

Det vil omvendt betyde, at en negativ netværkseffekt indebærer, at Facebook ikke vil være et attraktivt socialt medie, hvis 

 
145 Jf. OECD (2015): Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 2015 Final Report s. 67 
146 Jf. OECD (2015): Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy s. 70-71 
147 Jf. EU (2018): Commission Staff Working Document Impact Assessment SWD (2018) 81 final/2 s. 12 
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flere og flere brugere valgte at forlade Facebook. Fænomenet kan resultere i en eksponentiel vækst i en given digital 

platform i takt med at flere slutbrugere tilslutter sig platformen.  

 

5.2.1.5 - MARKEDSMONOPOL 

Indenfor den digitale økonomi kan en virksomhed søge ind på et marked og opnå en dominerende position på meget kort 

tid som følge af lave startomkostninger og positive netværkseffekter.148 Markederne indenfor den digitale økonomi er 

derfor karakteriseret ved at være meget monopolistiske.149 Disse markeder er sædvanligvis domineret af få populære 

virksomheder. Dette kan eksemplificeres ved, at EBay har en dominerende position i kraft af deres populære digitale 

platform. Mange købere anvender EBay til at købe varer online, da udbuddet af varer på platformen er stort. Platformen 

bliver mere attraktiv i takt med, at udbuddet af varer stiger. Mange sælgere tilgår derimod platformen, da det er deres 

eneste mulighed for at tilgå den mængde kunder. Denne netværkseffekt kan derfor resultere i en eksponentiel vækst i 

platformen, hvorved EBay opnår en dominerende position – det såkaldte winner takes all effekt.150 Det skal derfor 

pointeres, at mange virksomheder indenfor den digitale økonomi har en tendens til at indtage en monopollignende 

position, hvilket bl.a. ses i virksomheder som Amazon, Google og Facebook.151 

5.2.1.6 - VOLATILITET  

Markederne indenfor den digitale økonomi er endvidere meget volatille. En dominerede virksomhed kan hurtigt miste 

markedsandele til en ny aktør på markedet, hvis denne aktør tilbyder mere innovative og teknologistærke produkter.152 

Dette betyder, at virksomhederne indenfor den digitale økonomi konkurrerer om at skabe de mest innovative produkter, 

da små ændringer i kvaliteten eller utiliteten på et eksisterende produkt, kan resultere i en kundeflugt til et mere innovativt 

eller teknologistærkt produkt.153 En sådan kundeflugt vil forstærkes af negative netværkseffekter. De virksomheder, der 

vil beholde deres markedsposition, må derfor investere betydelige resurser i forskning og udvikling. Disse virksomheder 

vil derfor løbende lancere nye funktioner på deres platforme og have konstant fokus på evaluering af deres nuværende 

forretningsmodel.154     

5.2.2 DIGITALE FORRETNINGSMODELLER    

Ovenstående redegørelse har hermed gennemgået de særlige forhold, der karakteriserer den digitale økonomi. Med 

udgangspunkt i ovenstående gennemgang skal det således lægges til grund, at nogle forretningsmodeller indenfor den 

digitale økonomi skiller sig særlig meget ud i en skatteretslig henseende. Dette skal begrundes med, at disse særlige 

forretningsmodeller gør det muligt at drive virksomhed med en minimal fysisk tilstedeværelse i kildelandet. Denne 

 
148 Jf. OECD (2015): Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy s. 73 
149 Jf. EU (2018): Commission Staff Working Document Impact Assessment SWD (2018) 81 final/2 s. 14 
150 Jf. EU (2014): Commission expert group on taxing the digital economy s. 12 
151 Jf. Stankiewicz (2019) - Facebook, Google didn’t plan on being monopolies, but now they’re ‘too pervasive,’ tech 
investor says. Lokaliseret på: https://www.cnbc.com/2019/09/06/facebook-google-didnt-plan-on-to-be-monopolies-
but-are-now-too-powerful-tech-investor-says.html 
152 Jf. OECD (2015): OECD (2015): Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy s. 73 
153 Jf. EU (2014): Commission expert group on taxing the digital economy s. 12 
154 Jf. OECD (2015): OECD (2015): Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy s. 73 
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manglende fysiske tilstedeværelse er umiddelbart uforenelig med princippet om fast driftssted, da fast 

driftsstedsprincippet netop tager udgangspunkt i den fysiske verden. Dette kommer til udtryk ved, at eksistensen af et fast 

driftssted fordrer tilstedeværelsen af en vis materiel indretning i kildeland. Tilstedeværelsen af et foretagende skal være 

fysisk observerbart, hvorfor det umiddelbart må antages, at fast driftsstedsprincippet er uforeneligt med denne slags 

digitale forretningsmodeller.  

Anvendelsen af digitale forretningsmodeller er derfor skattemæssigt aktuel i forbindelse med fordeling af 

beskatningsretten. Som fremført tidligere, vil domicillandet som udgangspunkt være tillagt beskatningsretten til al 

indkomst. Som en undtagelse hertil gælder, at såfremt der foreligger et fast driftssted i kildelandet, kan kildelandet også 

beskatte den indkomst, der kan allokeres til det faste driftssted. Hvis den digitale virksomhed ikke statuerer et fast 

driftssted som følge af en manglende fysisk tilstedeværelse, kan ”kildelandet” ikke beskatte en sådan indkomst. 

Beskatningsretten vil herefter være overladt til domicillandet.  

Dette forhold kan føre til, at digitale virksomheder ikke har en skattepligtig tilstedeværelse i de lande, hvori de har deres 

kunder. Da det grundlæggende formål bag fast driftsstedsprincippet er, at beskatningsretten til en given indkomst skal 

allokeres til det land, hvori den økonomiske aktivitet og selve værdiskabelsen bag indkomsten foregår, vil der være en 

risiko for, at fast driftsstedsprincippet ikke formår at adressere de digitale virksomheder. Dette forhold vil derfor være 

genstand for nærmere analyse i afhandlingens kapital 6.  

Afhandlingen vil i det følgende præsentere fire fremtrædende digitale forretningsmodeller indenfor den digitale økonomi. 

Fælles for disse forretningsmodeller er, at de alle tillader en minimal materiel tilstedeværelse i kildelandet.   

Disse forretningsmodeller er som følger:  

1) Webside med produkt 

2) Webside med indhold 

3) Webside med markedsplads 

4) Webside med annonceindehold 
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5.2.2.1 - DIGITAL PLATFORM MED PRODUKT  (Forretningsmodel 1) 

Virksomheder, der anvender denne forretningsmodel, sælger fysiske produkter gennem en digital platform fra distance. 

Modellen kan eksemplificeres ved, at selskab A, der er hjemhørende i land X, sælger fysiske varer til slutbruger A, der er 

hjemhørende i Danmark. Digitale virksomheder som Amazon, EBay og Zalando anvender denne forretningsmodel.155 

Anvendelsen af denne forretningsmodel kan fordre tilstedeværelsen af et lokalt varelager og personale i kildelandet.156 

Årsagen hertil er, at forbrugerne i højere grad efterspørger hurtig levering. Virksomheder såsom Amazon må derfor ofte 

operere med lokale varelagre i kildelandet eller i et af de omkringliggende lande.157 Det kan eksempelvis nævnes, at 

Amazon opererer med 31 varelagre, fordelt på syv EU-lande – til opbevaring og udlevering af deres varer.158  

 

 Figur 2: Illustration af en digital platform med produkt 

 Kilde: Egen tilvirkning & Baumann (2017) 

 

 

 

 

 

 
155 Jf. EU (2018): Commission Staff Working Document Impact Assessment SWD (2018) 81 final/2 s. 16 
156 Jf. Dutriez (2018) Attribution of profits to a permanent establishment of a company engaged in online sales of goods 
through a local warehouse s. 191 
157 Jf. LEBLANC (2019): How Amazon Is Changing Supply Chain Management 
Lokaliseret på: https://www.thebalancesmb.com/how-amazon-is-changing-supply-chain-management-4155324 
158 Jf. Schlager (2018) Taxation of the digital economy: “quick fixes” or long-term solution? s. 526 
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5.2.2.2 - DIGITAL PLATFORM MED INDHOLD  (Forretningsmodel 2) 

Denne digitale forretningsmodel giver slutbrugerne adgang til digitalt indhold på platformen mod betaling. Dette indhold 

kan eksempelvis være streamingtjeneste, hvor slutbrugeren har adgang til at streame film eller musik. Virksomheder som 

Netflix og HBO Nordic er eksempler på virksomheder, der tilbyder denne slags streamingtjenester. Det kan endvidere 

være digitale virksomheder, som tilbyder digitale løsninger gennem deres platform i form af cloud computing, hvor 

slutbrugeren eksempelvis har adgang til applikationer via den digitale platform. Dette kan derudover også være 

applikationer såsom Microsoft 365.159 Slutbrugeren kan således tilgå den seneste opdaterede version af applikationen 

online, uden at applikationen skal installeres lokalt hos slutbrugeren. Applikationen vil således udelukkende afvikles 

gennem udbyderens servere.160 Et andet eksempel på en sådan virksomhed kan være online-aviser, der tilbyder online 

medier mod betaling. Her skal det imidlertid nævnes, at gratis onlinemedier ikke indgår under forretningsmodel 2, da 

disse falder ind under forretningsmodel 4.  

 

 Figur 3: Illustration af en digital platform med indhold 

 Kilde: Egen tilvirkning & Baumann (2017) 

  

 

 

 

 

 

 
159 Jf. Kumawat (2013) - Cloud Service Models (IaaS, SaaS, PaaS) + How Microsoft Office 365, Azure Fit In 
Lokaliseret på: https://www.cmswire.com/cms/information-management/cloud-service-models-iaas-saas-paas-how-
microsoft-office-365-azure-fit-in-021672.php 
160 Jf. OECD (2015): OECD (2015): Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy s. 60 
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5.2.2.3 - DIGITAL PLATFORM MED MARKEDSPLADS   (Forretningsmodel 3) 

Denne model er baseret på anvendelsen af en multi-sided platform, hvor to eller flere uafhængige slutbrugere har 

mulighed for at mødes gennem en platform og interagere med hinanden.161 Platformen vil således agere bindeled mellem 

sælgeren, der udbyder en vare eller tjenesteydelse – og køberen efterspørger den. Den digitale virksomhed vil i kraft af 

sin position som bindeled opkræve et gebyr eller provision for at forbinde parterne med hinanden. 162  Digitale 

virksomheder som eksempelvis Airbnb og Uber anvender denne type digitale platform, hvorigennem slutbruger A 

(Sælger) og slutbruger B (køber) har direkte kontakt med hinanden. Platformen er ofte indrettet på den måde, at slutbruger 

A betaler et gebyr for at få adgang til markedspladsen. Slutbruger B vil herefter betale slutbruger A for ydelsen.163  

 

Figur 4: Illustration af en digital platform med markedsplads 

 Kilde: Egen tilvirkning & Baumann (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
161 Jf. EU (2018): Commission Staff Working Document Impact Assessment SWD (2018) 81 final/2 s. 15 
162 Jf. Ibid. s. 15 
163 Jf. Baumann (2017): EU gør klar til at beskatte den digitale økonomi 
Lokaliseret på: https://www.mm.dk/artikel/digital-skat-i-eu-er-godt-paa-vej 
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5.2.2.4 - DIGITAL PLATFORM MED ANNONCEINDEHOLD  (Forretningsmodel 4) 

Virksomheder, der anvender denne model, tilbyder sædvanligvis to ydelser. Den ene ydelse går ud på, at den digitale 

virksomhed stiller en gratis platform til rådighed for slutbruger A.164 Dette kan eksempelvis være en gratis søgemaskine 

eller gratis online-avis. Platformen vil til gengæld opsamle forbrugerdata fra de slutbrugere, der tilgår den digitale 

platform. Den anden ydelse består af, at den digitale virksomhed analyserer det indsamlede data og anvender det til 

målrettet annonceindhold.165 Det betyder, at virksomheder som for eksempel Google sælger annonceplads til andre 

virksomheder.166 Disse virksomheder har herefter mulighed for at føre målrettet markedsføring mod potentielle kunder, 

der tilgår Googles søgemaskine. Virksomheder som Google har også mulighed for at sælge det indsamlede data videre til 

andre virksomheder, der anvender det til målrettet markedsføring eller i forbindelse med en anden forretningsgang.167 

Forretningsmodellen anvendes af digitale virksomheder som eksempelvis Facebook og Google, men også af mange 

udbydere af gratis onlinespil.  

 

Figur 5: Illustration af en digital platform med annonceindehold 

 Kilde: Egen tilvirkning & Baumann (2017) 

 

 

 

 

 

 

 
164 Jf. EU (2018): Commission Staff Working Document Impact Assessment SWD (2018) 81 final/2 s. 15 
165 Jf. OECD (2015): OECD (2015): Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy s. 65 
166 Jf. Google (2020): Skab vækst i din virksomhed via Google Ads. 
Lokaliseret på: https://ads.google.com/home/ 
167 Jf. EU (2018): Commission Staff Working Document Impact Assessment SWD (2018) 81 final/2 s. 15 
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6. BESKATNING AF DIGITALE VIRKSOMHEDER   

6.1 INDLEDNING  

Afhandlingen har fastlagt, hvad teorien og retspraksis siger i forhold til, hvornår et foretagende skal anses for at have et 

fast driftssted. Det er endvidere afklaret, hvad begrebet digital virksomhed dækker over. På baggrund af denne forståelse 

søger det nærværende kapitel at fastslå, om de nuværende kriterier for statuering af fast driftssted egner sig som 

lovgrundlag til beskatning af digitale virksomheder. Dette vil være en analyse af, hvorvidt digitale virksomheder kan 

statuere fast driftssted på baggrund af det primære kriterium – og hvilke skatteretslige problemstillinger, der udspringer 

heraf. 

6.2 HVORDAN KAN DIGITALE VIRKSOMHEDER BESKATTES? 

Specialet har fastslået, at digitale virksomheder adskiller sig fra traditionelle virksomheder ved at anvende særlige 

forretningsmodeller, der i høj grad er uafhængige af en fysisk tilstedeværelse i kildelandet. Der er derfor umiddelbart ikke 

nogen indikation på, at digitale virksomheder kan medføre en skattepligtig tilstedeværelse for kildelandet, da de 

nuværende regler for statuering af fast driftssted i høj grad er baseret på princippet om en fysisk tilstedeværelse.168 

Specialet vil derfor i det følgende undersøge, hvornår digitale virksomheder kan udgøre en tilstrækkelig fysisk 

tilstedeværelse til, at der kan foreligge et fast driftssted. 

Den enkelte digitale virksomheds afhængighed af en fysisk tilstedeværelse kan imidlertid variere. Det har derfor ud fra 

en skattemæssig betragtning været nødvendigt at differentiere mellem høj-digitaliserede virksomheder og digitaliserede 

virksomheder. I det følgende vil specialet behandle virksomheder, der anvender forretningsmodel 1. Dette begrundes 

med, at disse virksomheder i overvejende grad er afhængige af opretholdelsen af et varelager, hvorfor det ud fra en 

skattemæssig betragtning er aktuelt at behandle disse virksomheders fysiske tilstedeværelse ud fra en opretholdelse af 

sådanne faciliteter.169 De virksomheder, der anvender forretningsmodel 1, vil i det følgende betegnes som digitaliserede 

virksomheder. Disse virksomheder vil være genstand for videre analyse i kapitel 6, afsnit 2.3 

De virksomheder, der anvender forretningsmodel 2-4, skal betegnes som højt digitaliserede virksomheder. Selvom disse 

virksomheder ikke har en nævneværdig fysisk tilstedeværelse i de lande, hvori de oppebærer deres indtægter, må det 

antages, at disse virksomheder stadig er afhængige af visse fysiske bestanddele. En af disse bestanddele er servere. Dette 

skal begrundes med, at digitale virksomheder anvender digitale platforme (websider), hvorigennem sådanne 

virksomheder udøver deres kernevirksomhed. Anvendelsen af disse digitale platforme fordrer eksistensen af en server, 

da slutbrugerne skal kunne tilgå platformens indhold over internettet. 

En disposition på baggrund af forretningsmodel 2-4 skal derfor vurderes ud fra anvendelse af servere og digitale platforme 

(websider), der er lagret herpå. Spørgsmålet om, hvornår anvendelsen af disse genstande kan medføre en eksistens af et 

fast driftssted efter det primære kriterium, vil være genstand for videre analyse i det følgende afsnit.  

 
168 Jf. Nærmere herom i kapitel 5, afsnit 5.2.1 
169 For en nærmere gennemgang af forretningsmodel 1 henvises til Kapitel 5, afsnit 5.2.2.1 
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6.3 DET PRIMÆRE FAST DRIFTSSTEDSKRITERIUM 

Det er anerkendt i kommentarerne til modeloverenskomsten, at anvendelsen af servere og websider, der er lageret herpå, 

som udgangspunkt godt kan udgøre et fast driftssted efter artikel 5 stk. 1, når særlige forhold gør sig gældende. For at 

skabe klarhed over, hvornår en sådan disposition kan medføre et fast driftssted, vil følgende analyse tage udgangspunkt i 

en række danske og udenlandske afgørelser.  

6.3.1 FORRETNINGSSTED   

6.3.1.1 ONLINESPIL SKM.2011.828.SR   

Spørgsmålet om, hvornår brugen af servere og websider kan medføre et forretningssted, kan i første omgang illustreres i 

et bindende svar SKM.2011.828.SR, hvor SKAT blev spurgt om, om de kunne bekræfte, at en international 

spillevirksomhed [selskab A] ikke ville få fast driftssted i Danmark efter § 2 stk. 1 litra a, som følge af at selskabet udbød 

onlinespil igennem en webside til forbrugere i Danmark.  

SKM.2011.828.SR: Selskab A ville udbyde onlinespil i Danmark og selskabet havde i 

forbindelse hermed ikke til hensigt at etablere kontorlokaler eller lignende i landet. Alt 

software og data, som udgjorde websiden, blev lageret på en server [server A], som var 

beliggende i udlandet. Den påtænkte disposition fordrede, i overensstemmelse med de 

danske spillemyndigheder, oprettelsen af en [SAFE-server], hvis funktion var at give de 

danske spillemyndigheder adgang til relevant spilledata. På trods af, at de danske 

spillemyndigheder ikke stillede krav om, at SAFE-serveren skulle være placeret i 

Danmark, indgik selskab A en housting aftale med en uafhængig tredjemand, hvis servere 

var lokaliseret i Danmark. 

 

Figur 6: Illustration af SKM.2011.828.SR 

Kilde: Egen tilvirkning  
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Selskab A’s repræsentant gjorde det gældende, at idet selskab A udelukkende drev virksomhed i Danmark gennem en 

webside, der var lageret på en udenlandsk server, havde selskab A ikke rådighed over et sted, der kan statuere et 

forretningssted i Danmark, hvorfor selskab A ikke skulle anses for at have et fast driftssted i henhold til artikel 5 stk. 1. 

SKAT indstillede, at spørgsmålet skulle besvares med ”ja” og skatterådet tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse. Med 

henvisning til afsnittet om e-handel anførte SKAT, at selskab A ikke kunne anses for at have et forretningssted i Danmark, 

hvilket SKAT kortfattet begrundede med følgende: 

[…] ”Der er herved henset til, at A efter det oplyste hverken har en faktisk eller retlig 

råden over forretningslokaler, kontor m.v. i Danmark, ligesom der er henset til det oplyste 

om placering af servere, spilleafviklingen, markedsføring, afregning m.v., og hvorefter A 

alene vil have kontor i X-land, og at selve spillet udbudt i Danmark alene vil skulle afvikles 

via en dansk website fra en server, der er fysisk placeret udenfor Danmark.” […] (Egen 

fremhævelse) 

 

6.3.1.2. - VURDERING AF SKM.2011.828.SR 

På baggrund af SKATs udtalelse kan det udledes, at de danske skattemyndigheder erkender, at tilstedeværelsen af en 

webside i Danmark ikke i sig selv kan medføre eksistensen af et forretningssted. Dette er i overensstemmelse med pkt. 

124 i kommentarerne til artikel 5, som tilsiger, et en webside ikke kan udgøre et rørligt formuegode, hvorfor der ikke kan 

være tale om en lokation, hvorfra foretagendet udøver sin virksomhed. Skattemyndighederne lægger derimod vægt på 

serveren, hvorpå websiden er lagret, da man tilsyneladende erkender, at en server i Danmark kan udgøre et forretningssted.  

Med udgangspunkt i SKM.2011.828 skal det fastslås, at et foretagende kan statuere et forretningssted i Danmark på 

baggrund af en server, hvilket først og fremmest fordrer, at der skal foreligge en faktisk eller retslig råden over den. 

Rækkevidden af dette krav henstår dog uklar, da sagen ikke forholder sig til, hvornår der anses for at foreligge en retslig 

eller faktisk råden over en server. Dansk praksis lægger grundlæggende op til, at enhver anvendelse af et sted, der kan 

karakteriseres som et forretningssted, skal anses for at være tilstrækkeligt til at opfylde rådighedskravet.170 På baggrund 

heraf må det umiddelbart antages, at den blotte anvendelse af en server er tilstrækkelig – blot serveren anvendes til 

forretningsmæssig virksomhed. Denne praksis kan tilsyneladende ikke lægges til grund i forbindelse med en server, da 

det i SKM.2011.828 blev statueret, at SAFE-serveren ikke udgjorde et forretningssted for selskab A, på trods af at selskab 

A udøvede en virksomhed fra serveren. Det må derfor antages, at rådighedskravet i relation til en server fordrer en særlig 

kvalificeret anvendelse, således at den blotte anvendelse af serveren ikke er tilstrækkelig.  

Hvad angår SAFE serveren, havde SKAT ikke nærmere præciseret, hvorfor den ikke kunne udgøre et forretningssted. 

SKAT henviste blot til, at selskab A ikke havde ” […] en faktisk eller retslig råder over et forretningssted i Danmark.” 

Det er derfor vanskeligt at udlede noget sikkert omkring afgørelsen. Det er dog nærliggende at antage, at SAFE-serveren 

ikke kunne udgøre et forretningssted efter artikel 5 stk. 1, da foretagendet ikke havde en faktisk eller retslig råden over 

den. Afhandlingen tiltræder det synspunkt, at SAFE-serveren også kunne undtages fra fast driftssted-begrebet på 

 
170 For en nærmere gennemgang af rådighedskravet henvises til kapitel 4, afsnit 3.1.1 
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baggrund af undtagelsesbestemmelse i artikel 5 stk. 4. Dette synspunkt vil være genstand for videre diskussion i kapitel 

6, afsnit 3.4.1  

Henset til, at selskab A lejede SAFE-serveren fra en uafhængig tredjemand, kan der stilles spørgsmålstegnet ved, om 

disse hostingaftaler, hvor der ikke foreligger en retslig råden, kan føre til eksistensen af et forretningssted for det 

foretagende, der lejer serveren. 

6.3.1.3. - LEJET SERVER SKM2015.369.SR 

Hvorvidt en server, der ejers af en uafhængig tredjemand, kan medføre eksistensen af et forretningssted, skal belyses med 

skatterådets afgørelse SKM2015.369.SR. Afgørelsen omhandlede et bindende svar, hvor skatterådet blev spurgt, om de 

kunne bekræfte, at et foretagende [selskab A] ville få fast driftssted i udlandet [land X] efter SEL § 8 stk. 2 som følge af, 

at foretagendet lejede en server i land X.  

SKM2015.369.SR: Et dansk indregistreret selskab [selskab A] lagrer sit onlinespil på udenlandske 

servere, som er ejet af en uafhængig tredjemand [selskab Z]. Der er tale om en såkaldt IaaS aftale. Aftalen 

indebærer, at selskab A outsourcer sin serverinfrastruktur til en hostingvirksomhed [selskab Z], hvorefter 

selskab A lejer en procentdel af hostingvirksomhedens serverkapacitet. Selskab A havde via fjernadgang 

mulighed for at tilgå de lejede servere og stod i øvrigt selv for installation samt opdatering af softwaren, 

der var lageret herpå. Selskab Z stod midlertidig for alt vedligeholdelsen og drift af de fysiske servere.  

 
Figur 7: Illustration af SKM2015.369.SR.  

Kilde: Egen tilvirkning  

 

Skatterådet besvarede spørgsmålet med ”nej” og tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse. Selskab A skulle derfor ikke 

anses for at have et fast driftssted i land X. Med henvisning til kommentarane til e-handel, gjorde SKAT det klart, at en 

hostingaftale, hvor et foretagende lejer serverplads hos en hostingvirksomhed, sædvanligvis ikke fører til eksistensen af 

et fast driftssted for det lejende foretagende.171 I sådan et tilfælde kan et fast driftssted udelukkende komme til eksistensen, 

hvis der foreligger en særlig aftale mellem parterne. Sådan en aftale skal indebære, at det lejende foretagende skal operere 

serveren, hvorpå foretagendets webside er lageret. SKAT henviste til kontrakten mellem de to parter, hvorefter det danske 

 
171 Jf. pkt. 124 i kommentarerne til artikel 5 stk. 1 i OECD´s modeloverenskomst (2017) 
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selskab havde ansvaret for driften af websiden, der var lageret på serveren, men opnåede ingen rettigheder herudover. 

Selskab Z stod imidlertid for den fysiske vedligeholdelse af serveren. På baggrund af aftalens ordlyd, fastslår SKAT, at 

hostingaftalen ikke har medført, at selskab A opererer serveren. Da dette ikke var tilfældet, lagde SKAT til grund, at 

selskab A ikke havde et forretningssted. Eksistensen af et fast driftssted efter artikel 5 stk. 1 var derfor udelukket.   

6.3.1.4. - VURDERING AF SKM2015.369.SR 

Det blev tidligere fastslået, at enhver anvendelse af en server ikke er tilstrækkeligt til, at den kan anses for at være til 

rådighed for foretagendet. SKM2015.369.SR illustrerer, at en sådan kvalificeret anvendelse af en server foreligger, når 

foretagendet opererer den, hvorefter den kan udgøre et forretningssted. Kommentarerne til e-handel præciserer imidlertid 

ikke, hvornår et foretagende skal anses for at operere en server. Henset til andre kommentarer og SKM2015.369.SR skal 

det fremhæves, at kravet om at operere en server skal tolkes på den måde, at foretagendet skal drive og vedligeholde en 

fysisk server.172 Det er afgørende, at foretagendet vedligeholder og driver serveren gennem en fysisk tilstedeværelse, da 

en fjerneadgang som i SKM2015.369.SR blot fører til, at foretagendet anses for at operere websiden, der er lageret på 

serveren.  

Det kan derfor udledes, at indgåelse af en såkaldt hostingaftale sædvanligvis ikke fører til eksistensen af et forretningssted 

for det lejende foretagende. Årsagen hertil er, at hostingvirksomheden, der ejer serverne, som regel står for den fysiske 

serverdrift. En sådan lejeaftale kan udelukkende føre til eksistensen af et forretningssted, hvis der foreligger en særlig 

aftale, hvorefter det lejende foretagende opererer serverne gennem en form for fysisk tilstedeværelse.  

6.3.1.5. - SERVERE DER EJES AF ET DATTERSELSKAB SKM.2016.188.SR 

Spørgsmålet må herefter være, om en tilsvarende aftale om hosting af en webside mellem et moder- og datterselskab vil 

medføre eksistensen af et forretningssted for det lejende moderselskab. Denne form for hostingaftaler kan illustreres i et 

nyere bindende svar SKM.2016.188.SR, hvor SKAT blev spurgt, om spørger [udenlandsk moderselskab] ville få fast 

driftssted i Danmark efter SEL § 2 stk. 1, litra a, som følge af at spørgers datterselskab etablerer et datacenter i Danmark.   

I SKM.2016.188.SR: Den påtænkte disposition var, at datterselskabet ville, mod vederlag i 

overensstemmelsen med armslængdeprincippet, udbyde serverkapacitet til moderselskabet, således 

websiden, gennem hvilken moderselskabet udøver sin virksomhed, ville blive lageret på denne 

serverplads. I forbindelse hermed ville moderselskabet have kontrol over alt drift og opdatering af 

software lagret på serverpladsen, mens datterselskabet ville have ansatte medarbejdere til at sikre driften 

og vedligeholdelsen af serverens fysiske hardware. Moderselskabet vil i øvrigt ikke have medarbejdere i 

Danmark, men dispositionen fordrer, at moderselskabets medarbejdere skal have mulighed for at 

inspicere datacenteret, hvilket udelukkende ville ske lejlighedsvist og efter aftale med datterselskabet. 

(Dispositionen er grafisk illustreret i figur 3) 

 
172 Kravet om at operere er et særegent begreb i relation til rådighedskravet. Indholdet af begrebet operere er ikke 
nærmere præciseret i kommentarerne til e-handel, men henset til andre kommenterer kan det umiddelbart ligges til 
grund, at der skal foreligge et ansvar og en kontrol over serverens vedligeholdelse og dermed drift. Dette er udledt af 
ordlyden af pkt. 36 og 41 i kommentarerne til artikel 5 til OECD’s modeloverenskomst. Denne tolkning kan bekræftes af 
SKM2015.369.  
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Figur 8: Illustration af SKM.2016.188.SR 

Kilde: Egen tilvirkning  

 

SKAT indstillede, at spørgsmålet skulle besvares med ”nej” og skatterådet tiltrådte SKATs indstilling, hvorfor det 

udenlandske moderselskab ikke skulle anses for at have et fast driftssted i Danmark. Det danske datterselskab var 

utvivlsomt det selskab, der opererede serverne i datacentret og var ligeledes det selskab, der havde retslig råden over dem. 

Dette skal begrundes med, at datterselskabet havde den formelle ejendomsret over serverne og stod for den fysiske 

serverdrift. Spørgsmålet var derfor, om moderselskabet kunne anses for at have et forretningssted som følge af det 

indirekte ejerskab over substansen i datterselskabet. SKAT henviste indledningsvist til artikel 5 stk. 7 og gjorde det 

gældende, at moder- og datterselskaber måtte anses for et være selvstændige juridiske enheder, men at moderselskabet 

kunne anses for at have et fast driftssted igennem det danske datterselskab, hvis moderselskabets disposition i Danmark 

opfyldte kriterierne i henhold til OECD modeloverenskomstens artikel 5 stk. 1 

SKAT gjorde det herefter gældende, at moderselskabet udelukkende kunne anses for at have erhvervet sig et fast 

driftssted, såfremt der forelå en kontrol, som kunne sidestilles med, at moderselskabet havde et de facto ejerskab over 

serverne – eller at moderselskabet de facto opererede dem.  

I relation til den faktiske rådighed (facto ejerskab) lagde SKAT til grund, at et sådan ikke kunne anses for at foreligge. 

SKAT begrundede afgørelsen med, at moderselskabet ikke havde en fysisk adgang til serverne. Det forhold, at en mindre 

gruppe medarbejdere lejlighedsvist, og efter aftale med datterselskabet, fik lov til at besøge datacenteret, var uden 

betydning. Moderselskabet kunne ligeledes ikke anses for indirekte at operere [de facto operere] de fysiske servere. 

Årsagen hertil var, at selskabet ikke havde instruktionsbeføjelser over datterselskabets medarbejdere, som stod for den 

fysisk serverdrift.  

SKAT fandt på baggrund heraf, at en kontrol over datterselskabet, som kunne sidestilles med, at moderselskabet har en 

faktisk rådighed over serverne og opererer dem, ikke kunne anses for at foreligge. På denne baggrund lagde SKAT det til 

grund, at moderselskabets disposition ikke kunne medføre eksistensen af et fast driftssted efter artikel 5 stk. 1.  
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6.3.1.6. - VURDERING AF SKM.2016.188.SR 

Det kan udledes af sagen, at skattemyndighederne i forbindelse med vurdering af, om der foreligger en faktisk rådighed, 

lægger afgørende vægt på, at foretagendet har retten til at opholde sig på den lokation, hvorpå serverne er placeret. Dette 

forekommer korrekt, da en lokalitet, hvorpå foretagendet ikke må opholde sig eller drive virksomhed gennem, ikke kan 

anses for at være til rådighed for et foretagende.173 Det forhold, at moderselskabets medarbejdere lejlighedsvist inspicerer 

serveren, kan ikke være tilstrækkeligt til, at der kan foreligge en faktisk rådighed over serverne. Denne betragtning støttes 

op af kommentarerne til artikel 5 stk. 1, som tilsiger, at der ikke kan foreligge en rådighed over en lokation, hvorpå 

sporadiske og tilfældige ophold foreligger.174  

Hvad angår kravet om at operere en server, blev det tidligere fastslået, at skattemyndighederne lægger afgørende vægt 

på, at foretagendet står for driften af de fysiske servere. 175  Hvis foretagendet ikke driver de fysiske servere, kan 

foretagendet ikke anses for at operere dem jf. SKM2015.369. I de tilfælde, hvor et foretagende ikke selv står for driften 

af de fysiske servere, lægger SKAT afgørende vægt på, om foretagendet har den fornødne kontrol over de medarbejdere, 

der sikrer driften og vedligeholdelsen af disse. Hvis foretagendet besidder sådan en kontrol, skal foretagendet anses for, 

at de facto opererer serverne. jf. SKM.2016.188.SR. 

Det skal på baggrund af ovenstående gennemgang fastslås, at en hostingaftale mellem moder- og datterselskaber på 

armlængdevilkår ikke fører til eksistensen af et forretningssted i lighed med hostingaftaler mellem uafhængige parter. 

Dette er dog betinget af, at der ikke foreligger særlige aftaler om, at moderselskabet har fysisk adgang til den lokation, 

hvorpå de fysiske servere er placeret – eller at moderselskabet har instruktionsbeføjelser over de medarbejdere, der driver 

dem.  

6.3.1.7. - UDENLANDSK PRAKSIS 

Som tidligere anført må en retslig råden over en server være tilstrækkelig til, at lokationen, hvorpå serveren er placeret, 

kan udgøre et forretningssted for det foretagende, som ejer serveren. Det vil i forbindelse hermed ikke være urimeligt at 

antage, at det foretagende, der ejer serveren, sædvanligvis er det selskab, som opererer den. Dette synspunkt støttes op af 

den svenske retspraksis:  

Et svensk bindene svar 125/11D afgivet den 12. juni 2013 omhandlede et norsk datterselskab, der 

påtænkte at eje en server. Datterselskabets servere skulle være fysisk placeret i et lejet lokale i Sverige. 

Den påtænkte disposition var, at datterselskabet ville indgå en hostingaftale på armslængde vilkår med 

sit norske moderselskab, som ville lagre en webside på serverne. De svenske administrative myndigheder 

skulle herefter tage stilling til, hvorvidt dispositionen ville medføre fast driftssted for et af selskaberne.  

De svenske skattemyndigheder fandt, at det norske datterselskab ville få fast driftssted i Serverige i henhold til 

modeloverenskomsten artikel 5 stk. 1. Afgørelsen blev begrundet med, at datterselskabet, ved at eje og dermed råde over 

serverne, ville statuere et forretningssted, hvorigennem selskabets udlejede serverne til sit norske moderselskab. 

 
173 Jf. Kapitel 4, afsnit 3.1 
174 Jf. Ibid.  
175 Der henvises til vurdering af SKM2015.369.SR i kapitel 6., afsnit 3.1.3. 
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Skattemyndigheden lagde uden videre til grund, at det norske moderselskab ikke ville få fast driftssted i Sverige, da 

moderselskabet på baggrund af hostingaftalen fik hostet sin webside uden yderligere retligheder.  

6.3.1.8. - VURDERING AF UDENLANDSK PRAKSIS 

De svenske skattemyndigheder tiltræder det synspunkt, at en hostingaftale med lejede servere ikke kan medføre et 

forretningssted for det lejende foretagende, da et sådan foretagende ikke kan anses for at råde over serverne. Dette er 

korrekt under forudsætning af, at der ikke foreligger en aftale, hvorefter det lejende foretagende råder over serverne og 

opererer dem. I Sverige har man således lagt til grund, at en server kan statuere et forretningssted for det foretagende, der 

ejer den, da sådan et foretagende skal anses for at have en retslig råden over dem. Den svenske praksis kan således gøres 

til indtægt for en betragtning om, at en retslig råden over en server som udgangspunkt må medføre eksistensen af et 

forretningssted. Årsagen hertil er, at der sædvanligvis må foreligge en kontrol over de fysiske servere i kraft af et formelt 

ejerskab. Dette forekommer korrekt, da et forretningssted utvivlsomt må foreligge, såfremt foretagendet har et formelt 

ejerskab over et sted, der kan karakteriseres som et forretningssted – hvorigennem foretagendet udøver sin virksomhed.176 

6.3.1.9 - SAMMENFATNING  

Specialet finder, at en disposition, der indebærer anvendelsen af en server i Danmark, kan medføre eksistensen af et 

forretningssted under nuværende retstilstand. En disposition, der udelukkende indebærer tilstedeværelsen af en webside 

i Danmark, kan midlertidig ikke føre til eksistensen af et forretningssted jf. SKM.2011.828.SR. 

En server kan medføre eksistensen af et forretningssted i Danmark, såfremt serveren er placeret i Danmark og såfremt 

foretagendet A) råder over serveren og B) opererer den.177 Disse krav skal imidlertid ikke anses som selvstændige 

betingelser, men som en præcisering af den hidtil gældende retstilstand, da kravene ikke fremgår eksplicit af fast 

driftsstedsbegrebets ordlyd. Det nærmere indehold af disse krav er ikke præciseret i kommentarerne, hvorfor det vil være 

op til lokale skattemyndigheder at bestemme deres indhold.  

På baggrund af den nu gennemgåede praksis kan indholdet af begge krav sammenfattes som følgende: 

6.3.1.9.1 - AD BETINGELSE A) KRAVET OM AT OPERERE  

Det er et krav, at foretagendet skal operere serveren, hvis denne skal medføre et forretningssted for foretagendet. Kravets 

indhold blev belyst i SKM2015.369.SR, hvoraf det kunne udledes, at kravet indebærer, at foretagendet skal drive og 

vedligeholde den fysiske server, hvilket sædvanligvis vil være ensbetydende med, at foretagendet har en fysisk adgang 

til serveren. Som i SKM.2016.188.SR kan situationer dog forekomme, hvor foretagendet ikke har en fysisk tilgang til 

serveren, hvorefter afgørelsen af, hvorvidt foretagendet operer den, må bero på en vurdering af, hvorvidt der foreligger 

en kontrol over serveren – således foretagendet har instruktionsbeføjelserne og kontrollen over de medarbejdere, der står 

for driften og vedligeholdelsen af serverens hardware. jf. SKM.2016.188.SR.  

 
176 Jf. Nærmere herom i Kapitel 3, afsnit 4.1 
177 Disse krav skal ikke nødvendigvis behandles som to selvstændige og kumulative kriterier. I SKM.2011.828.SR blev der 
eksempelvis udelukkende taget stilling til rådighedskravet, hvorimod skatterådet tog stilling til både rådighedskravet og 
kravet om at operere serverne, der er samlet krav i SKM.2016.188.SR. og SKM.2015.600.SR. 
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6.3.1.9.2 - AD BETINGELSE B) KRAVET OM AT RÅDE  

Kravet om, at foretagendet skal råde over en server, indebærer en vurdering af, om der enten foreligger en faktisk eller 

retslig råden over serveren jf. SKM.2011.828.SR. Den retslige råden indebærer, at foretagendet har et direkte ejerskab 

over serveren. Det forhold, at et foretagende har et indirekte ejerskab i kraft af, at foretagende ejer substansen i et 

datterselskab, der har den formelle ejendomsret til serveren, er ikke tilstrækkelig jf. SKM.2016.188.SR.  

Det syntes ikke urimeligt at antage, at et formelt ejerskab over serveren sædvanligvis vil være ensbetydende med, at 

foretagendet også opererer serveren, da man må antage, at foretagendet enten har egne ansatte til at operere serven eller 

har instruktionsbeføjelserne over den leverandør, der udfører arbejdet. Dette understøttes blandt andet af den svenske 

afgørelse 125/11D, hvor de svenske skattemyndigheder slog fast, at et foretagende som ejede serven medførte eksistensen 

af et forretningssted.  

Som i SKM.2015.600.SR kan dispositionen også være den, at foretagendet anvender en server, uden at der foreligger et 

retslig råden over serveren – det vil sige, at foretagendet lejer serverkapacitet på servere tilhørende en tredjepart. Praksis 

har vist, at det forhold, at et fortagende indgår en aftale om at leje serverplads (hostingaftale), sædvanligvis ikke fører til 

eksistensen af et forretningssted for lejeren. Dette understøttes af SKM.2015.600.SR, hvor skatterådet lagde til grund, at 

en lejet server ikke medførte et forretningssted for det foretagende, der lejede serverkapacitet.  

Rådighedskravet kan også opfyldes som følge af faktiske omstændigheder, hvilket indebærer, at foretagendet skal udøve 

en kontrol, der svarer til, at der foreligger et de facto ejerskab over serveren, hvilket skal, som i SKM.2015.600.SR, 

knyttes op på en vurdering af, hvorvidt foretagendet har en fysisk adgang til serveren. I SKM.2011.828.SR havde 

foretagende i lighed med SKM.2015.600.SR ikke adgang til serveren, hvorefter dette foretagende ikke kunne anses for at 

have en faktisk rådighed over serveren, hvilket efter specialets opfattelse kan gøres til indtægt for en tolkning af den 

faktiske rådighed, der tilsiger, at et foretagende skal kunne tilgå den fysiske server, før en faktisk råden kan anses for at 

foreligge.  

Det forhold, at en gruppe medarbejdere har en lejlighedsvis adgang til serverne og den lokalitet, hvorpå serverne er 

placerede, er ikke tilstrækkelig til, at dette foretagende kan anses for at have sådan en fysisk adgang. jf. SKM.2016.188.SR 

6.3.1.9.3 - KAN DER FORELIGGE ET FORRETNINGSSTED I PRAKSIS?  

Som anført ovenfor kan anvendelsen af en server godt medføre eksistensen af et forretningssted under bestemte forhold. 

Analysen viser imidlertid, at digitale virksomheder har det med at udfordre fast driftsstedsbegrebet, hvilket kommer til 

udtryk ved, at der endnu ikke har været ét eneste tilfælde, hvor de danske skattemyndigheder har statueret et 

forretningssted i Danmark på baggrund af en server.  

Det skyldes grundlæggende, at digitale virksomheder har mulighed for at tilrettelægge deres disposition i Danmark på en 

sådan måde, at virksomheden ikke selv ejer serveren. Dette kan ske ved, at virksomheden indgår en såkaldt hostingaftale. 

En sådan aftale indebærer, at virksomheden lejer serverkapacitet fra en tredjemand eller et datterselskab i Danmark. Det 

forhold, at virksomheden ikke selv ejer serveren, var årsagen til, at serveren ikke medførte eksistensen af et forretningssted 

i både SKM.2015.600.SR og SKM.2016.188.SR 
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6.3.2 FAST I TID OG STED   

Såfremt de danske skattemyndigheder statuerer, at et foretagende har et forretningssted i Danmark på baggrund af en 

server, skal skattemyndigheden herefter undersøge, om dette forretningssted er fast. Vurderingen heraf indebærer som 

nævnt, at dispositionen opfylder et tidsmæssigt og geografisk kriterium.178 OECD erkender, at en server kan opfylde 

begge kriterier. Det kræver, at serveren er placeret på en bestemt geografisk lokalitet i en tidstrækkelig lang periode.179 

OECD tilsiger, at det ikke er afgørende for fasthedskriteriet, om foretagendet har mulighed for at flytte serveren. Der skal 

derimod lægges vægt på, om serveren i realiteten flyttes rundt mellem geografiske lokaliteter.180  

6.3.2.1 - GEOGRAFISK KRITERIUM  

Fasthedskriteriet blev behandlet i en enkelt afgørelse SKM2015.369.SR.181 Skatterådets behandling af kriteriet var dog 

beskeden og havde muligvis blot været af akademisk interesse, da skatterådet tidligere i sagen anførte, at der ikke forelå 

et forretningssted. Skatterådet tiltrådte det synspunkt, at fasthedskriteriet umiddelbart ikke var opfyldt, da selskab A lejede 

en andel af serverkapacitet – og denne serverkapacitet kunne udvides og begrænses efter behov.182 Skatterådet kom dog 

ikke med en yderligere forklaring på, hvad der skulle forstås med dette, hvorfor det er uklart, hvad hensigten med 

udtagelsen har været. Det må dog lægges til grund, at skatterådet har udtrykt en grundlæggende holdning om, at 

fasthedskriteriet er svært at opfylde, når foretagendet lejer serverkapacitet.    

Som nævnt ovenfor kan en server opfylde fasthedskriteriet, når serveren er placeret på en bestemt geografisk lokalitet i 

en tilstrækkelig lang periode. Ud fra ordlyden må der således være tale om en enkelt server, der kan identificeres på en 

bestemt lokation. Som anført tidligere fortrækker de fleste digitale virksomheder at leje serverkapacitet gennem housting. 

En hostingaftale er som tidligere nævnt baseret på cloud teknologi. Ved anvendelsen af cloud teknologi får digitale 

virksomheder adgang til variabel serverkapacitet gennem et netværk af servere, der kan være placeret på flere forskellige 

geografiske lokationer.183 Det vil derfor nærliggende at undersøge, om den moderne anvendelse af cloud løsninger, hvor 

der anvendes et netværk af server, er foreneligt med fasthedskriteriet. 

6.3.2.1.1 - ANVENDELSE AF CLOUD COMPUTING  

Spørgsmålet må derfor være, om SKM2015.369.SR skal gøres til indtægt for en betragtning, der tilsiger, at anvendelsen 

af cloud løsninger ikke kan opfylde fasthedskriteriet. Det, der taler for denne betragtning, er, at cloud computing er baseret 

på virtualiseret IT-infrastruktur.184 Ved anvendelse af virtualiseret IT-infrastruktur råder selskabet over en virtuel server. 

En virtuel server består imidlertid af et netværk af servere. Det indebærer, at selskabets webside eller data ikke er lagret 

på en enkelt server – men spredt ud på forskellige servere, der endvidere kan være lokaliseret på forskellige geografiske 

lokationer. Dette netværk af fysiske servere vil således på skift levere datakraft til den virtuelle server, alt afhængig af de 

 
178 Jf. Nærmere gennemgang af fasthedskriterier henvises til kapitel 4, afsnit 3.2 
179 Jf. pkt. 125 i kommentarerne til artikel 5 stk. 1 i OECD´s modeloverenskomst (2017) 
180 Jf. pkt. 125 i kommentarerne til artikel 5 stk. 1 i OECD´s modeloverenskomst (2017) 
181 For en nærmere gennemgang af SKM2015.369.SR henvises til kapitel 6, afsnit 3.3.1.3 
182 Jf. SKM2015.369.SR 
183 Jf. Cockfield & Waerzeggers (2013) s. 118 
184 Jf. Heinsen & Voss (2012) - Cloud Computing under Double Tax Treaties: A German Perspective s. 589 
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fysiske serveres tilgængelighed på anvendelsestidspunktet. Anvendelsen af den enkelte fysiske server vil derfor være 

volatil. 185   

 

Figur 9: Illustration af en webside, der afvikles gennem netværk af servere i et 

datacenter. Kilde: Egen tilvirkning  

Cloud computing kan derfor være problematisk i relation til det geografiske kriterium, da selskabets aktivitet 

(virksomhedsudøvelse gennem en webside) flytter sig rundt mellem flere forskellige geografiske lokationer. Ud fra 

skatterådets synspunkt om, at cloud teknologi er uforeneligt med fasthedskriteriet, må det kunne fremføres, at selskabets 

aktivitet ikke kan afgrænses til et område, som udgør et kommercielt og geografisk hele. 

Afhandlingen tiltræder det synspunkt, at en sådan betragtning ikke kan tiltrædes. Dette skal begrundes med, at serverne, 

hvorimellem aktiviteten (virksomhedsudøvelse gennem en webside) flyttes rundt, kan afgrænses til et bestemt datacenter, 

indenfor hvilken selskab A udøver sin virksomhed. Afhandlingens betragtning forekommer korrekt, da skatterådet lagde 

til grund i SKM.2016.568SR, at en vindmøllepark udgjorde en bestemt geografisk lokalitet, indenfor hvilket foretagendet 

flyttede sin aktivitet rundt mellem flere vindturbiner. De fysiske servere, hvorimellem aktivitet flyttes rundt, kan 

sammenlignes med vindturbinerne i vindmølleparken. Det vil derfor ikke være urimeligt at antage, at et datacenter kan 

udgøre et kommercielt og geografisk hele, hvorved fasthedskriteriet er opfyldt.  

6.3.2.1.2 - ANVENDELSE AF FLERE DATACENTRE   

Det geografiske kriterie kan imidlertid blive udfordret, hvis selskabet anvender servere, der er lokaliseret i forskellige 

datacentre. Det kunne eksempelvis være, at selskabet anvender et datacenter i København og et i Århus. Selskabets 

webside vil dermed blive hostet gennem begge datacentre, da begge datacentre antageligvis leverer serverkapacitet til 

selskabets virtuelle server.  

 
185 Jf. Heinsen & Voss (2012) - Cloud Computing under Double Tax Treaties: A German Perspective s. 589 
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Spørgsmålet vil herefter være, om datacentrene – hvorimellem aktiviteten (virksomhedsudøvelse gennem en webside) 

flyttes rundt – kan udgøre et kommercielt og geografisk hele. Afhandlingens holdning er, at datacentrene i et sådan 

tilfælde ikke kan udgøre et sådan hele. Dette skal begrundes med, at et sådant geografisk område i givet fald vil dække 

hele Danmark og dette vil gøre kriteriet om et geografisk hele indholdsløst. 

Anders N. Laursen tiltræder med det synspunkt: ” […] at f.eks. “Jylland” eller "Danmark” ikke kan udgøre den 

geografiske afgrænsning.”186 Hans synspunkt kan gøres til indtægt for en betragtning om, at det ovenfor nævnte område 

ikke kan udgøre et kommercielt og geografisk hele. 

Der er imidlertid intet til hindre for, at den geografiske lokation dækker et større område.187 Dette kunne eksempelvis 

være en række datacentre på samme vejgade.188 Fasthedskriteriet vil imidlertid blive svært at opfylde, hvis selskabet 

anvender flere datacentre, der er placeret i flere lande, da den geografiske lokation ikke kan gennemskæres af 

landegrænser.189  

6.3.2.2 - AKTIVITETENS VARIGHED  

Som tidligere nævnt fordrer det tidsmæssige kriterie, at forretningsstedet har en vis permanent karakter, hvilket indebærer, 

at tilknytningen til forretningsstedet skal have en vis grad af varighed og må således ikke anses som værende af 

midlertidig karakter.190 Det blev tidligere fastslået, at en varighed på mere end 6 måneder normalt må anses som 

tilstrækkeligt til at opfylde det tidmæssige kriterium. 191 Det må derfor lægges til grund, at selskabet som udgangspunkt 

skal anvende ét eller flere datacentre på samme vejgade i en tidsperiodeperiode på over 6 måneder. 

6.3.2.2.1 - MIDLERTIDIGE AFBRYDELSER I AKTIVITETEN 

Det bemærkes, at foretagendet i SKM.2016.188.SR havde muligheden for at slukke specifikke servere, der var placeret i 

det danske datacenter. Det er derfor interessant at se nærmere på, om denne form for afbrydelse i aktiviteten, kan 

afstedkomme en utilstrækkelig varighed. Det må imidlertid antages, at en sådan midlertidig afbrydelse ikke kan ikke 

tillægges nogen betydning, da tidsperioden ikke behøver være sammenhængende.192 Det forhold, at foretagendet vælger 

at slukke for serverne i det danske datacenter, vil derfor ikke medføre en afbrydelse af den tidsmæssige periode.  

6.3.2.2.2 - UREGELMÆSSIG ANVENDELSE AF SERVEREN 

Det synes ikke urimeligt at antage, at foretagendet i SKM.2016.188.SR har mulighed for at slukke for de danske servere 

og i stedet anvende andre datacentre, der er placeret i andre lande. Det vil derfor være interessant at undersøge, om dette 

vil føre til en afbrydelse af den tidsmæssige periode. En hypotetisk situation kan være følgende: Foretagendet anvender 

 
186 Jf. Laursen SR.2014.0031 s. 6 
187 Jf. Nærmere herom I kapital 3, afsnit 4.3 
188 Jf. Laursen SR.2014.0031 s. 6 
189 Jf. Ibid. s. 6 
190 Jf. Nærmere herom i kapitel 4, afsnit 3.2.2 
191 Se SKM.2016.568.SR i kapitel 4, afsnit 3.2.3. 
192 Jf. nærmere herom i kapitel 4, afsnit 3.2.2  
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det danske datacenter i 130-150 dage om året – og et udenlandsk datacenter anvender det i de resterende dage over en 

samlet periode på fem år.  

Den ovenfor nævnte aktivitet må anses for at have en regelmæssig, tilbagevendende karakter. Der skal derfor ske en 

kumulation af den tid, der er medgået, hver gang det danske datacenter anvendes. En akkumuleret tidsperiode på 15-20 

måneder må herefter lægges til grund i forbindelse med vurderingen af aktivitetens varighed. En sådan periode må anses 

for at være tilstrækkelig. Det danske datacenter må derfor i et sådan tilfælde anses for at være tidsmæssigt fast. Eksemplet 

tager således udgangspunkt i den tidligere nævnte afgørelse SKM.2016.568.SR.193 Opmærksomheden skal imidlertid 

henledes på, at den ovenfornævnte betragtning vil være af teoretisk karakter, da det kan være svært at afklare, hvor længe 

de danske servere anvendes i praksis.  

6.3.2.2.3 - UDFORDRINGEN I AT LOKALISERE SERVERNE  

Problemet i at spore, hvor længe de danske servere anvendes, kan muligvis løses ved at spore servernes IP-adresse.194 

Hver server har en IP-adresse, der angiver serverens lokalitet. 195  En IP-adresse fungerer som en form for unikt 

identifikationsnummer, hvorved den enkelte server kan identificeres. Via IP-adressen kan aktiviteten spores tilbage til 

den server, der bearbejder aktiviteten og til det tidspunkt, hvor transaktionen fandt sted. Det foreslås dog ikke konkret, 

hvorledes det i praksis skal foregå. Afhandlingens forslag må anses for et teoretisk forsalg. Det er derfor uklart, om sådan 

en metode kan anvendes i praksis. 

6.3.2.3 - OPSUMMERING PÅ FAST I TID OG STED  

På baggrund af ovenstående gennemgang skal det fastslås, at en server kan opfylde fasthedskriteriet i de tilfælde, hvor 

serveren er placeret på en bestemt geografisk lokalitet i en tidsperiode på over seks måneder. Vurderingen af 

fasthedskriteriet bliver imidlertid komplicereret, når digitale virksomheder anvender cloud computing. Her vil 

virksomheden ikke anvende en enkelt server, men flere skiftende servere. Serveranvendelse kan muligvis spores ved at 

anvende serverens IP-adresse, hvorefter serveranvendelsen kan allokeres til ét eller flere datacentre på samme vejgade. 

Anvendelsen af sådanne afgrænsede servere skal vare i en tidsperiode på over seks måneder. Midlertidige afbrydelser i 

anvendelse af serverkapacitet vil ikke medføre en afbrydelse i tidsperioden. Der har ikke været et eksempel på, at et 

foretagende har opfyldt fasthedskriteriet på baggrund af en server.  

 

 

 
193  For en nærmere gennemgang af afgørelsen henvises til kapital 4, afsnit 3.2.3 
194 Denne metode er inspireret af den geolokaliseringsmetode, der fremgår af EU’s direktivforslag af 23. april 2018 
omhandlede beskatningen af den digitale økonomi. Her blev det bl.a. foreslået i forbindelsen med beskatningen af 
digitale tjenester, at skatteprovenuet skal fordeles ud fra antallet af visninger på slutbrugerens IT-udstyr. Slutbrugerens 
tilhørsforhold til et specifikt land skal bestemmes ud fra udstyrets IP-adresse. jf. EU-note om beskatning af den digitale 
økonomi - Dokument 2017-18 alm.del SAU-bilag 184 
195 Jf. Marshall - How Web Servers Work 
Lokaliseret på: https://computer.howstuffworks.com/web-server5.htm 
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6.3.3 VIRKSOMHED 

Såfremt der foreligger et fast forretningssted, følger det som den sidste betingelse i artikel 5 stk. 1, at der skal udøves 

virksomhed herigennem.196 Hvornår foretagendets virksomhed skal anses for at blive udøvet gennem en server, som 

foretagendet råder over og opererer, er ikke nærmere præciseret i kommentarerne.197 Det følger blot af kommentarernes 

ordlyd, at en sådan vurdering skal bero på sagens konkrete omstændighed. 198  Det vil derfor være op til lokale 

skattemyndigheder og domstolene at bestemme, hvornår foretagendets virksomhed skal anses for at blive udøvet gennem 

sådan noget udstyr. Der foreligger imidlertid ingen danske afgørelser, hvor sådan en vurdering har været genstand for 

behandling. Følgende gennemgang vil derfor være af teoretisk karakter med udgangspunkt i modeloverenskomsten samt 

relevant dansk og udenlandsk praksis.  

6.3.3.1 - VIRKSOMHED GENNEM ET FAST FORRETNINGSSTED  

Som fremført tidligere kan et datacenter, hvori serverne er placeret, udgøre et fast forretningssted.199 Tilstedeværelsen af 

sådan et datacenter i Danmark kan dog isoleret set ikke medføre eksistensen af et fast driftssted, da det kræver, at der 

udøves virksomhed gennem serverne. En digital virksomhed skal anses for at udøve sin kernevirksomhed gennem en 

webside. Dette rejser det grundlæggende spørgsmålet om, hvorvidt der udøves virksomhed gennem en server, hvis 

websiden er lageret herpå. Det er dels et spørgsmål om, hvorvidt aktiviteten, der udøves gennem websiden kan kvalificeres 

som virksomhed og dels, hvorvidt sådan en virksomhed udøves gennem serveren.  

6.3.3.1.1 - AFGRÆNSNING AF BEGREBET VIRKSOMHED 

Virksomheden der udøves gennem websiden, skal kunne klassificeres som erhvervsmæssig virksomhed i henhold til dansk 

skatteret.200 Det må antages, at kravet som udgangspunkt vil være opfyldt, medmindre driften af websiden undtagelsesvist 

kan klassificeres som hobbyvirksomhed.201 Virksomheden, der udøves gennem websiden, må omvendt ikke have en 

karakter, hvor den falder ind under undtagelsesbestemmelsen i henhold til artikel 5 stk. 4. Hvorvidt en aktivitet, som er 

udøvet gennem en webside, kan falde ind under undtagelsesbestemmelsen, vil være genstand for videre analyse i afsnit 

3.4 i nærværende kapitel.  

6.3.3.1.2 - VIRKSOMHED GENNEM SERVEREN  

For at der kan udøves virksomhed gennem en server, skal der være vis forbindelse mellem serveren og websiden. En 

sådan forbindelse må anses for at foreligge, når websiden er lageret på serveren.202 Spørgsmålet er dog, om serveren og 

websiden isoleret set kan opfylde virksomhedskravet – eller om det kræver tilstedeværelsen af personale til at varetage 

driften? Som nævnt fremgår det af kommentarerne, at en virksomhedsudøvelse sædvanligvis skal anses for at foreligge, 

når driftsherren eller foretagendets personale udøver foretagendets virksomhed gennem det faste forretningssted. En 

 
196 Jf. Nærmere herom i Kapitel 3, afsnit 3.3 
197 Jf. Pkt. 126 i kommentarerne til artikel 5 stk. 1 i OECD´s modeloverenskomst (2017) 
198 Jf. Ibid.  
199 Jf. Nærmere herom i kapitel 6, afsnit 3.2 
200 Jf. Nærmere herom i kapitel 4, afsnit 3.3.2 
201 Jf. Nærmere herom i kapitel 4, afsnit 4.3 
202 Jf. Skaar (2000) s. 192 
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virksomhedsudøvelse kan også anses for at foreligge, når personale fører tilsyn med automatisk udstyr, som eksempelvis 

kan være en server.203 Personalet kan enten være foretagendets personale eller personale fra en uafhængig tredjemand.  

Henset til kommentarernes ordlyd må virksomhedskravet derfor fordre en vis menneskelig interaktion. Som nævnt er 

digitale virksomheder dog ikke afhængige af tilstedeværelsen af lokalt personale, da disse virksomheder i høj grad kan 

administrere deres aktiviteter i kildelandet fra distance.204 Det kan eksempelvis nævnes, at virksomheden Microsoft har 

udviklet et submarint datacenter, som kan nedsænkes i havet og derefter opereres fra distance. Efter nedsænkningen 

kræver sådan et datacenter ikke fysisk vedligeholdelse i op til fem år.205  

 

Et datacenter vil under alle omstændigheder kræve en eller anden form for fysisk vedligeholdelse.206 Men det vil ikke 

være urimeligt at antage, at flere datacentre i fremtiden vil være fjernstyret og kræve minimal fysisk interaktion. 

Spørgsmålet må derfor være, om fremtidens datacentre kan opfylde virksomhedskravet, hvis det at operere et datacenter 

ikke længere vil kræve tilstedeværelsen af personale? 

 

6.3.3.2 - VIRKSOMHED UDEN PERSONALE  

Kommentarerne tilsiger, at en virksomhedsudøvelse gennem en server kan foreligge, når serveren ikke kræver 

personale.207 En sådan vurdering skal dog som nævnt bero på sagens konkrete omstændigheder. Det vil derfor være op til 

hvert enkelt medlemslands skattemyndigheder og domstole at afgørende, hvorvidt der foreligger en virksomhedsudøvelse 

gennem en server, som ikke kræver personale. Henset til at der i praksis sædvanligvis kræves personer til at udøve 

foretagendets virksomhed, kan det ikke udelukkes, at sådanne ubemandede datacentre ikke kan opfylde 

virksomhedskravet, på trods af at kommentarerne tilsiger, at der ikke behøver være personale til stede.  

Henset til dansk praksis fandt ligningsrådet i TfS.1994.24.LR, at et submarint strømkabel ikke medførte eksistensen af et 

fast driftssted. Ligningsrådet begrundede afgørelsen med, at der ikke blev udøvet virksomhed af enten personale eller 

automatisk udstyr, hvor personalet var begrænset til at operere det automatiske udstyr. Linningsrådet lagde dermed til 

grund, at der skal være en form for menneskelig interaktion, da tilstedeværelsen af et sådant strømkabel ikke i sig selv er 

tilstrækkeligt. Et sådant strømkabel og et submarint datacenter er meget komparative, da begge kan udgøre et fast 

forretningssted.208  

Efter Fransk skatteret gælder det, at tilstedeværelsen af en server, som ikke kræver personale, ikke kan udgøre fast 

driftssted, da en server uden personale falde ind under undtagelsesbestemmelsen i artikel 5 stk. 4.  209  Dette er imidlertid 

betinget af, at serveren ikke eksekverer alle de typiske salgsfunktioner. Denne praksis indikerer derfor, at 

virksomhedskravet kræver tilstedeværelsen af personale.  

 
203 Jf. Ibid. & pkt. 123 i kommentarerne til artikel 5 OECD’s modeloverenskomst. (2017) 
204 Jf. Kapitel 5, afsnit 2.1.1 
205 Jf. Microsoft (2018) 
Lokaliseret her: https://news.microsoft.com/features/under-the-sea-microsoft-tests-a-datacenter-thats-quick-to-
deploy-could-provide-internet-connectivity-for-years/  
206 Jf. Schaffner (2013) s. 100 
207 Jf. Pkt. 127 i kommentarerne til artikel 5 i OECD’s modeloverenskomst (2017) 
208 Se tidligere omtale af det submarine strømkabel i kapitel 4, afsnit 3.1.1 
209 Jf. Schaffner (2013) s. 102 
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Afhandlingen tiltræder imidlertid det synspunkt, at et ubemandet datacenter i visse tilfælde godt kan opfylde 

virksomhedskravet. Dette synspunkt understøttes af, at der under tysk skatteret foreligger en afgørelse om, at 

tilstedeværelse af en rørledning uden personale kan udgøre et fast driftssted jf. II R 12/92 (1996), Betriebs-Berater 1997. 

Sagens omstændighed var den, at et hollandsk foretagende opererede en olierørledning i Tyskland. En sådan olieledning 

kunne opereres via fjernstyring, der tilkom foretagendets personale, som befandt sig udenfor Tyskland. Under Østrigs 

skatteret er det i overensstemmelse hermed blevet fastlåset, at tilstedeværelsen af ubemandede solcentre og tankstationer 

kan medføre et fast driftssted.210 Afhandlingen tiltræder derfor, at der er nok holdepunkter til at fastslå, at det ikke kan 

udelukkes, at fjernstyrede datacentre uden personale godt kan opfylde virksomhedskravet.  

Henset til, at modeloverenskomsten skal anses for værende dynamisk, er det dog ikke urimeligt at antage, at praksis kan 

bevæge sig imod en retstilstand, hvor personale ikke er påkrævet i forbindelse med virksomhedskravet. Samlet set må det 

dog konstateres, at retstilstanden henstår uklar på nuværende tidspunkt. 

6.3.3.3 - OPSUMMERING PÅ VIRKSOMHEDSKRAVET  

Afhandlingen tiltræder den holdning, at der foreligger en virksomhedsudøvelse gennem serveren, når websiden, 

hvorigennem foretagendet udøver sin virksomhed, er lageret på serveren. Sådan et forhold bevirker, at der foregår en 

virksomhedsudøvelse gennem det faste forretningssted. Den teknologiske udvikling går imidlertid i retningen af mindre 

fysisk interaktion i forbindelse med serverdriften. Disse ubemandede servere kan derfor udfordre virksomhedskravet, da 

opfyldelsen heraf som udgangspunkt fordrer en vis menneskelig tilstedeværelse. Specialet tiltræder imidlertid det 

synspunkt, at et ubemandet datacenter som udgangspunkt godt kan opfylde virksomhedskravet. Dette synspunkt støttes 

af kommentarerne til e-handel og international retspraksis. Omvendt ses det i dansk praksis, at en manglede 

tilstedeværelse af personale kan medføre, at virksomhedenskravet ikke opfyldes. Retstilstanden henstår derfor uklar på 

nuværende tidspunkt.  

6.3.4 NEGATIV AFGRÆSNING  

Som anført tidligere kan et fast driftssted ikke anses for at foreligge, hvis den aktivitet, der udøves gennem et fast 

forretningssted, kan klassificeres som en aktivitet af forberedende og afhjælpende karakter efter artikel 5 stk. 4.211 Den 

aktivitet, der udøves gennem en server, er derfor afgørende for, om lokationen, hvorpå serveren er placeret, kan udgøre 

et fast driftssted.  

Kommentarerne til e-handel oplister en række eksempler på serveraktiviteter, der sædvanligvis må anses for at være af 

forberedende og afhjælpende karakter, selvom serveraktiviteten opfylder de andre betingelser iht. artikel 5 stk. 1. jf. pkt. 

128, hvoraf følgende aktiviteter fremgår: 

(A) “Providing a communications link — much like a telephone line — between suppliers and customers;” 

(B) “Advertising of goods or services;” 

(C) “Relaying information through a mirror server for security and efficiency purposes;” 

 
210 Jf. Schaffner (2013) s. 102 
211 Jf. Nærmere herom i Kapitel 4, afsnit 3.4 
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(D) “Gathering market data for the enterprise;” 

(E) ”Supplying information.” 

 

Ovenstående aktiviteter skal i lighed med de i artikel 5 stk. 4 litra a - d oplistede aktiviteter blot skabe en prima facie-

formodning om, at aktiviteten skal undtages fra fast driftsstedsbegrebet. Eksemplerne er ikke deeming provisions, da 

spørgsmålet om, hvorvidt en given aktivitet, der udøves gennem en server, opfylder kravet om at være af forberede og 

afhjælpende karakter, må bero på en konkret vurdering.212 Det er afgørende for, om serverens funktion er forberedende 

og afhjælpende er, om aktiviteten, som udøves på lokationen, hvorpå serveren er placeret, falder ind under virksomhedens 

kernevirksomhed.213  

 

Denne vurdering kan illustreres med følgende tænkte eksempel: 

En virksomhed, hvis kernvirksomhed indebærer at sælge produkter over internettet, 

opererer og råder over en server, der lagrer en webside, der udelukkende tjener som 

reklamer for virksomhedens produkter. 

 

I nærværende eksempel udøves der reklamevirksomhed gennem serveren. Der vil derfor være en prima facie-formodning 

om, at serverens funktion er af afhjælpende og forberedende karakter. Arten af virksomheden, som udøves gennem 

serveren, skal imidlertid vurderes i relation til virksomhedens kernervirksomhed. Hvis serverens funktion blot er at lagre 

en webside, der tjener som reklame, vil en sådan funktion være af forberedende og afhjælpende karakter i forhold 

virksomhedens kernevirksomhed. I sådan et tilfælde vil lokationen, hvorpå server A er placeret, ikke udgøre et fast 

driftssted for virksomheden, da reklamevirksomhed ikke falder ind under virksomhedens kernevirksomhed, der indebærer 

salg af produkter over internettet.214  

 

Situationen vil imidlertid være en anden, hvis virksomheden reklamerer for andre virksomheders produkter gennem 

virksomheden webside, hvor virksomheden modtager betaling. I dette tilfælde vil udøvelse af reklamevirksomhed indgå 

i virksomhedens kernevirksomhed, hvorfor denne aktivitet ikke længere vil være af forberedende og afhjælpende karakter 

i relation til virksomhedens kernevirksomhed.  

 

6.3.4.1 - VURDERING AF SKM.2011.828.SR 

I den tidligere nævnte sag SKM.2011.828.SR fandt skatterådet, at SAFE-serveren ikke udgjorde et fast driftssted for 

spillevirksomheden.215 Skatterådet begrundede afgørelsen med, at spillevirksomheden ikke havde en faktisk eller retslig 

råden over den pågældende server. Som anført tidligere, tiltræder afhandlingen det synspunkt, at den pågældende server 

også kunne have været undtaget fra fast driftsstedsbegrebet på baggrund af undtagelsesbestemmelsen i artikel 5 stk. 4.  

 

 
212 Jf. pkt. 128 i kommentarerne til artikel 5 stk. 1 i OECD´s modeloverenskomst (2017) 
213 Jf. pkt. 129 i kommentarerne til artikel 5 stk. 1 i OECD´s modeloverenskomst (2017) 
214 Jf. pkt. 130 i kommentarerne til artikel 5 stk. 1 i OECD´s modeloverenskomst (2017) 
215 Jf. Nærmere herom i Kapitel 6, afsnit 3.1 
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Følgende gennemgang vil derfor være et tænkt eksempel med udgangspunkt i SKM.2011.828.SR. Det skal antages, at 

spillevirksomheden ejer SAFE-serveren og har instruktionsbeføjelser over den leverandør, der står for driften og 

vedligeholdelsen af serveren. I det tilfælde vil SAFE-serveren umiddelbart udgøre et fast driftssted for 

spillevirksomheden, da virksomheden så må anses for at råde over serveren og operere den.216 Spørgsmålet vil herefter 

være, om serverens funktion kan anes som værende af forberedende og afhjælpende karakter?  

 

Afhandlingen tiltræder den holdning, at arten af aktivitet, som udøves gennem SAFE-serveren, ikke falder ind under 

spillevirksomhedens kernevirksomhed. Dette skal begrundes med, at serverens funktion må kunne klassificeres som 

lagring og formidling af information til de danske spillemyndigheder. Arten af denne aktivitet falder således ikke ind 

under virksomhedens kernevirksomhed, som er udøvelse af spillevirksomhed over internettet.  

 

Det er derfor afhandlingens opfattelse, at udfaldet af SKM.2011.828.SR ikke ville være anderledes, såfremt 

spillevirksomheden havde rådighed over serveren og opererede serveren, da SAFE-serverens funktion under alle 

omstændigheder må anses for at være af afhjælpende og forberedende karakter.  

 

6.3.4.2 - FYSISK TILSTEDEVÆRELSE I FORM AF ET VARELAGER 

Tidligere kapitler har behandlet spørgsmålet om, hvorvidt digitale virksomheder har en tilstrækkelig fysisk tilstedeværelse 

i de lande, hvori de afsætter deres produkter, til at der kan foreligge et fast driftssted. Analysen heraf har været med 

udgangspunkt i sådanne virksomheders anvendelse af servere og software. Bestemte digitale virksomheder er imidlertid 

afhængige af en anden form for fysisk tilstedeværelse. Sådan nogle virksomheder er nemlig afhængige af tilstedeværelsen 

af et varelager i eller tæt på de lande, hvori disse virksomheder afsætter deres produkter. 

Nærværende afsnit vil derfor undersøge, om sådanne virksomheder kan statuere fast driftssted på baggrund af 

opretholdelsen af sådanne faciliteter. Analysen vil tage udgangspunkt i Amazon som eksempelvirksomhed, hvor det 

forudsættes, at Amazon har et varelager, der udgør et fast forretningssted, hvorigennem Amazon udøver sin virksomhed. 

Nærværende gennemgang vil derfor være en analyse af, om aktiviteten, der udøves gennem varelageret, har en karakter, 

hvorefter den kan udtages fra fast driftsstedsbegrebet på baggrund af undtagelsesbestemmelsen i artikel 5 stk. 4.  

6.3.4.3 - VIRKSOMHEDEN AMAZON  

Amazon er en digital virksomhed, da virksomheden anvender forretningsmodel 1. Det indebærer, at Amazon sælger 

fysiske produkter fra distance via internettet. Dette kan illustreres med følgende eksempel:  

Amazon er hjemmehørende i Luxemburg, hvorfra virksomheden indgår en 

salgstransaktion fra distance med kunder fra en anden stat indenfor EU.  

Luxemburg er som udgangspunkt tillagt beskatningsretten til enhver indkomst fra Amazon, da Luxemburg, hvori Amazon 

har sit hovedsæde, skal anses som virksomhedens domicilland. Kun hvis Amazon statuerer et fast driftssted i den stat, 

 
216 Jf. nærmere herom i kapitel 6, afsnit 3.1.9 



Side 57 af 78 
 

hvori Amazon afsætter sin vare, kan den pågældende stat opnå en beskatningsret til den indkomst, der kan allokeres til 

det faste driftssted. Hvis der ikke foreligger et fast driftssted i de lande, hvori Amazon opererer, vil beskatningsretten 

udelukkende tilfalde Luxemburg. Spørgsmålet må derfor være, om opretholdelsen af et varelager i de lande, hvori 

virksomheden opererer, kan medføre et fast driftssted? 

Som nævnt opretholder Amazon sædvanligvis et varelager i de lande, hvori virksomheden sælger sine produkter, da 

virksomheden skal kunne levere de fysiske varer indenfor en rimelig leveringstid. Efter den hidtidige opfattelse af 

undtagelsesbestemmelsen i artikel 5 stk. 4 litra a, kunne et varelager ikke medføre et fast driftssted, da det var objektivt 

givet, at opretholdelsen af et varelager med henblik på opbevaring, udstilling og udlevering af varer, var af forberedende 

og afhjælpende karakter.217 Under den nuværende retstilstand skal sådan en afgørelse bero på en konkret vurdering af, 

om aktiviteten, der udøves gennem varelageret, udgør en væsentlig og betydningsfuld del af foretagendets virksomhed i 

sin helhed.218  

For at kunne vurdere om opretholdelsen af et varelager – med henblik på opbevaring, udstilling og udlevering af varer – 

falder ind under undtagelsesbestemmelsen, må der tages udgangspunkt i pkt. 62 i kommentarerne, hvoraf følgende 

eksempel fremgår: 

[…] “an enterprise of State R maintains in State S a very large warehouse in which a 

significant number of employees work for the main purpose of storing and delivering 

goods owned by the enterprise that the enterprise sells online to customers in State S,” 

[…] (egne fremhævelse) 

Ovenstående forhold bliver efterfølgende i samme pkt. begrundet med, at; 

[…] “since the storage and delivery activities that are performed through that warehouse, 

which represents an important asset and requires a number of employees, constitute an 

essential part of the enterprise’s sale/distribution business” […] (egne fremhævelse) 

Punktet fastslår, at der i forhold til den i litra a beskrevne aktivitet, skal lægges vægt på varelagerets størrelse, materielle 

aktivværdi og antallet af medarbejdere i forhold til foretagendets virksomhed i sit hele. Undtagelsesbestemmelsen finder 

således ikke anvendelse, når et selskab, hvis formål er at sælger vare over internettet, opretholder et stort varelager, som 

udgør en væsentlig materiel aktivværdi og samtidig beskæftiger et væsentligt antal medarbejdere. 

Det forhold, at den stk. 4, litra a, beskrevne aktivitet, er gjort betinget af, at aktiviteten skal være af afhjælpende og 

forberedende karakter, har medført, at undtagelsesbestemmelsens anvendelsesmulighed indsnævres. Det medfører 

endvidere, at digitaliserede virksomheder som Amazon, der hidtil har kunne undgå at statuere fast driftssted ved at 

 
217 Jf. bl.a. TfS 1991, 38 LR - Sagens omstændighed var den, at foretagendets danske datterselskab påtænkte at etablere 
et varelager hos en uafhængig tredjemand i Danmark, hvorefter datterselskabet skulle stå for udlevering af 
foretagendet varer. Ligningsrådet lagde til grund, at varelageret ikke kunne udgøre et fast driftssted for foretagendet 
efter den dagældende artikel 5 stk. 4, da varelageret udelukkende havde en afhjælpende funktion, mens de afgørende 
salgsfunktioner fandt sted i udlandet. 
218 For en nærmere gennemgang af undtagelsesbestemmelsen henvises til kapitel 4, afsnit 3.4 
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anvende undtagelsen i stk. 4 litra a, fremadrettet har større risiko for at statuere et fast driftssted i de 7 EU-lande, hvori 

disse virksomheder opretholder den slags faciliteter.  

Rækkevidde af ovenstående eksempel fra pkt. 62 henstår imidlertid uklar, da kommentarerne ikke præciserer nærmere, 

hvor væsentlig en materiel aktivværdi varelageret skal repræsentere – eller hvor mange medarbejdere, det skal beskæftige. 

En sådan vurdering vil derfor være overladt til de lokale skattemyndigheder. Det er derfor uklart, hvorvidt Amazon og 

lignende digitale virksomheder i praksis kan statuere fast driftssted på baggrund af opretholdelsen af et varelager.  

6.3.4.4 - SAMMENFATNING   

Det følger af afsnittets analyse, at opretholdelsen af et varelager til oplagring, udstilling og udlevering af varer, som 

virksomheder har solgt over internettet, kan medføre eksistensen af et fast driftssted. Dette er betinget af, at en sådan 

facilitet udgør en væsentlig del af virksomhedens forretningsmodel. Som følge heraf vil digitale virksomheder som 

eksempelvis Amazon, der sælger varer over internettet, fremover få nogle faste driftssteder, alt afhængig af antallet af 

lande, hvori sådan nogle virksomheder opretholder et varelager. Dette skal begrundes med, at netop tilstedeværelsen af 

et varelager er en væsentlig del af disse virksomheders forretningsmodel.  

Vurderingen af, om et specifikt varelager skal anses for at være af afhjælpende eller forberedende karakter, må bero på 

en konkret vurdering. Denne vurdering kan dog give anledning til fortolkningstvivl, da kommentarerne ikke præciserer 

nærmere, hvor meget eller hvor lidt man kan ændres ved eksempelvis det faktum, at før-aktivitet ikke længere kan anses 

for at være af afhjælpende og forberedende karakter. Det vil derfor være op til de nationale myndigheder at vurdere, om 

en given aktivitet falder ind under undtagelsesbestemmelsen. Det er derfor uvist, om Amazon og lignende digitale 

virksomheder i praksis kan statuere fast driftssted på baggrund af opretholdelsen af et varelager. 
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7. FREMTIDIG BESKATNING AF DIGITALE VIRKSOMHEDER  

7.1 KAN DET NUVÆRENDE FAST DRIFTSSTEDSBEGREB ANVENDES?  

Afhandlingen har påvist, at digitale virksomheder adskiller sig fra traditionelle virksomheder ved at anvende særlige 

forretningsmodeller. Afhandlingen har fundet fire forskellige forretningsmodeller, som udfordrer det nuværende fast 

driftsstedsbegreb. Dette skal begrundes med, at disse forretningsmodeller tillader digitale virksomheder at have en 

minimal fysisk tilstedeværelse i de stater, hvori sådanne virksomheder afsætter deres produkter. Den minimale fysiske 

tilstedeværelse har vist at være uforenelig med fast driftsstedsbegrebet, der tager udgangspunkt i den fysiske verden.219   

Den enkelte models afhængighed af fysisk tilstedeværelse kan imidlertid variere. Det har derfor været nødvendigt at 

differentiere mellem høj-digitaliserede virksomheder og digitaliserede virksomheder.  

7.1.1 HØJT-DIGITALISEREDE VIRKSOMHEDER 

Afhandlingen fastslår, at en disposition på baggrund af forretningsmodel 2-4 skal vurderes ud fra anvendelse af servere. 

For at en høj-digitaliseret virksomhed kan have et forretningssted i Danmark, skal virksomheden råde over og operere en 

server i Danmark. Det forhold, at en virksomhed råder over en server, indebærer, at virksomheden har en retslig eller 

faktisk råden over den. En virksomhed skal anses for at operere en server, når virksomheden driver og vedligeholder den. 

Disse krav skal sædvanligvis anses for opfyldt, når virksomheden selv ejer serveren. Høj-digitaliserede virksomheder har 

imidlertid mulighed for at indgå en hostingaftale, hvilket indebærer, at virksomheden lejer serverkapacitet hos en 

tredjemand eller et datterselskab. Derved har høj-digitaliserede virksomheder mulighed for at undgå at statuere fast 

driftssted, da de ikke vil anses for at råde over og operere serveren.   

Det ovenfor nævnte forhold har været den primære årsag til, at der endnu ikke har været en skattesag, hvor de danske 

skattemyndigheder har statueret et fast driftssted i Danmark på baggrund af en server jf. SKM.2015.600.SR og 

SKM.2016.188.SR. Dertil skal det bemærkes, at cloud computing og digitale virksomheders manglende personale i 

kildelandet kan bidrage til yderligere usikkerheder i forbindelse med anvendelsen af begrebet.  

7.1.2 DIGITALISEREDE VIRKSOMHEDER 

Afhandlingen fastslår, at en disposition på baggrund af forretningsmodel 1 skal vurderes ud fra tilstedeværelsen af et 

varelager. Afhandlingen fandt, at der er risiko for, at digitaliserede virksomheder, der anvender denne forretningsmodel, 

fremover vil statuere fast driftssted i de lande, hvori sådan nogle virksomheder opretholder et varelager. Dette skal 

begrundes med, at der umiddelbart vil være en prima facie-formodning om, at digitaliserede virksomheders anvendelse 

af et varelager i kildelandet ikke kan undtages fra fast driftsstedsbegrebet. Anvendelsen af et varelager udgør nemlig en 

central del af digitaliserede virksomheders forretningsmodel, hvorfor der er risiko for, at den ikke kan undtages fra fast 

driftsstedsbegrebet. Det er dog op til de nationale skattemyndigheder at vurdere, om et sådant varelager er forberedende 

 
219 Jf. Nærmere herom I Kapitel 5, afsnit 2.2. Se også betingelserne for statuering af et forretningssted i kapitel 4, afsnit 
3.1. 
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og afhjælpende. Da denne vurdering kan være kompliceret, er det usikkert, om digitaliserede virksomheder i praksis vil 

statuere fast driftssted i kildelandet.  

Dertil skal det bemærkes, at digitaliserede virksomheder ikke altid har et varelager i de lande, hvori de opererer. Dette er 

en betydelig svaghed ved det nuværende fastdriftsstedsbegreb, da skattemyndigheden i de pågældende lande ikke har 

mulighed for at statuere fast driftssted. Amazon har eksempelvis ikke et varelager i Danmark, men dette forhold vil ikke 

forhindre virksomheden i at afsætte varer til kunder i Danmark.220 

7.1.3 - UDFORDRINGERNE VED DET NUVÆRENDE BEGREB 

Afhandlingen viser, at i takt med at virksomheden bliver mere ”digitaliseret”, har virksomheden bedre mulighed for at 

undgår fast driftssted i kildelandet. Det må samlet set lægges til grund, at fast driftsstedsbegrebet ikke på en efficient 

måde kan finde anvendelse på digitale virksomheder. 

Under nuværende retstilstand vil kildelandet derfor sædvanligvis ikke tildeles beskatningsretten til indkomst, som en 

digital virksomhed har oppebåret med kilde i det pågældende land. Derved vil beskatningsretten sædvanligvis være 

overladt til domicillandet. 221  Fast driftsstedsbegrebet lever således ikke op til sit grundlæggende formål om, at 

beskatningsretten til en given indkomst skal allokeres til det land, hvori den økonomiske aktivitet og selve værdiskabelsen 

bag indkomsten foregår.222 En digital virksomhed kan således deltage i ”kildelandets” økonomiske liv, uden at dette 

medfører en skattepligtig tilstedeværelse i det pågældende land.  

Det skal derfor ud fra et lege ferenda perspektiv fremføres, at der er behov for et internationalt skattesystem, der bedre 

kan varetage kildelandets fiskale interesser indenfor den digitale tidsalder. Det skal således være et skattesystem, der kan 

rumme digitale virksomheder.  

En modernisering af fast driftsstedprincippet er essentielt, da flere virksomheder bliver digitale. Det kan fremhæves, at 

én ud af tyve af de største virksomheder var digitale i 2006. Til sammenligning var denne andel steget til ni virksomheder 

i 2017.223 Det er derfor ikke urimeligt at antage, at mange virksomheder vil være digitale i fremtiden.  

Nærværende kapitel vil derfor undersøge muligheden for at modificere fast driftsstedsbegrebet. En sådan modificering 

skal sikre driftsstedsbegrebets grundlæggende formål og fremtidig anvendelsesmulighed indenfor en tidsalder, hvor flere 

virksomheder bliver digitale. Analysen heraf vil have fokus på de moderniseringstiltag, der har været i EU og OECD-

regi.  

 

  

 
220 Jf. Schlager (2018) Taxation of the digital economy: “quick fixes” or long-term solution? s. 526 
221 For en nærmere gennemgang af, hvordan beskatningsretten fordeles mellem domicil og kildeland, henvises til Kapitel 
3, afsnit 2,3 og afsnit 2.4 
222 For en nærmere gennemgang af fast driftsstedsprincippet formål henvises til Kapitel 3, afsnit 2.4 
223 Jf. EU (2018): Commission Staff Working Document Impact Assessment SWD (2018) 81 final/2 s. 10 
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7.2 MODIFICERING AF FAST DRIFTSSTEDSBEGREBET  

 

7.2.1 LØSNINGSFORSLAG OECD 

 
Indenfor EU har der i længere tid været en stigende politisk bevågenhed omkring digitale virksomheders manglende 

skattepligtige tilstedeværelse i EU-landene. Det skyldes hovedsageligt, at store digitale virksomheder fra USA i en 

årrække har betalt meget lav skat af den omsætning, som de havde oppebåret indenfor EU.  224 I EU og OECD-regi har 

der derfor efterfølgende været en politisk diskussion om, hvorvidt en sådan skatteundgåelse burde adresseres.225  

I oktober 2015 offentliggjorde OECD og G20 det såkaldte BEPS-projekt, som var et større projekt rettet mod 

skatteundgåelse. Det ene af de i alt 15 indsatspunkter, som projektet adresserede (BEPS-aktion 1), behandlede de 

skattemæssige udfordringer ved digitale virksomheders anvendelse af digitale forretningsmodeller.226  

BEPS-aktion 1 rapporten fandt, at den digitale økonomi og de digitale virksomheder, der opererer indenfor denne 

økonomi, udgør et skattemæssigt problem. 227  Rapporten kom derefter med en række løsningsforslag til, hvordan 

prolemmet kunne adresseres.  

De fremsatte løsningsforslag var som følger:  

1) En udvidelse af fast driftsstedsbegrebet baseret på væsentlig økonomisk tilstedeværelse.228 

2) Indførslen af en kildeskat på digitale transaktioner.229 

3) Indførslen af en udligningsafgift.230  

Det første løsningsforslag indebærer implementering af en lovregel, der har til formål at udvide det nuværende fast 

driftsstedsbegrebs anvendelsesområde. Udvidelse har til formål at give kildelandet den fornødne hjemmel til at beskatte 

digitale virksomheder. Dette løsningsforslag vil være genstand for nærmere analyse i det følgende afsnit.  

Løsningsforslagene to og tre foreslår, at kildelandet skal opkræve momslignende afgifter rettet specifikt mod digitale 

virksomheder. De to sidstnævnte forslag vil ikke blive behandlet nærmere, da de ikke omhandler fast driftsstedsbegrebet.  

7.2.1.1 - MODIFICERING BASERET PÅ EN VÆSENTLIG ØKONOMISK TILSTEDEVÆRELSE 

Løsningsforslaget indebærer implementeringen af en “new nexus based on the concept of significant economic presence”. 

Forslaget tilsiger, at en virksomhed skal anses for at have en skattepligtig tilstedeværelse i det land, hvori virksomheden 

har en såkaldt væsentlig økonomisk tilstedeværelse. En sådan kvalificeret tilknytning til kildelandet foreligger, når 

 
224 Jf. ECOFIN (2019) - Samlenotat 12. marts 2019 s.14 
225 Jf. Ibid. 
226 Jf. Ibid. 
227 Jf. OECD (2015): Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 2015 Final Report s. 11-12 
228 Jf. Ibid. s. 107 
229 Jf. Ibid. s. 113 
230 Jf. Ibid. s. 115 
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virksomheden har en ”purposeful and sustained interaction with the economy of that country via technology and other 

automated tools”.231  

Formålet med forslaget er, at der skal skabes en skattemæssig sammenhæng mellem virksomheden og det land, hvori 

virksomheden har en økonomisk tilstedeværelse. Forslaget søger at skabe en retstilstand, hvor en virksomhed kan have 

en skattepligtig tilstedeværelse i kildelandet, uden at virksomheden har en fysisk tilstedeværelse i det pågældende land. 

Det er derfor tydeligt, at forslaget søger at skabe en hjemmel, der kan beskatte digitale virksomheder.  

Hvorvidt en given virksomhed skal anses for at have en væsentlig økonomisk tilstedeværelse, skal vurderes ud fra en 

række momenter. Disse momenter skal betragtes som indicier for, at der foreligger en skattepligtig tilstedeværelse i 

overensstemmelsen med forslaget. Følgende momenter er foreslået:232 

1. Omsætning som hidrører fra den pågældende land 

2. Foretagendets digitale tilstedeværelse  

3. Slutbrugerens aktivitet i den pågældende 

 

7.2.1.1.1 - OMSÆTNING SOM HIDRØRER FRA DET PÅGÆLDENDE LAND 

OECD finder, at den mest afgørende indikation på, at selskabet har en væsentlig økonomisk tilstedeværelse i kildelandet 

er, at selskabet oppebærer en indkomst med kilde i det pågældende land. Dertil skal det bemærkes, at denne indkomst 

skal oppebæres gennem en digitale platform. OECD finder, at opfyldelsen af dette kriterium giver en stærk formodning 

om, at de to resterende kriterier også er opfyldt.233  

7.2.1.1.2 - FORETAGENDETS DIGITALE TILSTEDEVÆRELSE  

OECD tilsiger, at en såkaldt digital tilstedeværelse også kan indikere, at selskabet har en væsentlig økonomisk 

tilstedeværelse i kildelandet. Ved en digital tilstedeværelse skal forstås, at virksomheden skal indtage en “purposeful and 

sustained interaction with users or customers” i det pågældende land. Der skal derfor foreligge en form for synlig 

tilkendegivelse af, at selskabet vil interagere med landets slutbrugerne gennem en digital platform. Til vurderingen heraf 

skal der lægges vægt på, om selskabet lever op til nedenstående forhold:234 

• Selskabets webside skal anvende en lokal domæneendelse. Et salg, som er målrettet landets brugere, sker typisk 

gennem en lokal webside. En sådan skal ifølge OECD anses som en form for lokal adresse.  

• Selskabet skal have en lokal digital platform. En webside, der er målrettet et specifikt land, vil sædvanligvis 

implementere det pågældende lands sprog på websiden.    

• Selskabet skal tilbyde lokale betalingsmuligheder. Det forhold, at websiden afregner et køb i lokal valuta 

indikerer, at websiden er målrettet brugere i et bestemt land.   

 
231 jf. OECD (2015): Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 2015 Final Report s. 107 
232 Jf. Ibid. s. 107-110 
233 Jf. Ibid. s. 107 
234 Jf. Ibid. s. 109 
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7.2.1.1.3 - SLUTBRUGERENS AKTIVITET I DEN PÅGÆLDENDE 

I en erkendelse af brugerdata udgør en væsentlig del af digitale virksomheders forretningsvirksomhed, tilsiger OECD, at 

en hyppig interaktion med brugerne i et givet land kan indikere, at en virksomhed har en væsentlig økonomisk 

tilstedeværelse. Følgende forhold skal inddrages i forbindelse med vurderingen heraf:  

• Antallet af månedlige brugere på virksomhedens digitale platform  

• Antallet af indgåede kontrakter indgået gennem den digitale platform  

• Mængden af indsamlet brugerdata  

 

7.2.1.2 - VURDERING AF LØSNINGSFORSLAGET  

Løsningsforslaget må forventes at være et udkast. Dette skal begrundes med, at de foreslåede momenter ikke er konkrete. 

Der foreligger heller ikke en nærmere præcisering af, hvor meget eller hvor lidt virksomheden skal leve op til hvert enkelt 

moment. Forslaget forklarer heller ikke, om momenterne skal anes for at være kumulative eller ej. Rækkevidden af 

løsningsforslaget i dens nuværende form henstår derfor uklar. På baggrund heraf tiltræder afhandlingen det synspunkt, at 

løsningsforslaget i dets nuværende form ikke kan finde anvendelse i praktisk 

Løsningsforslaget skal imidlertid anses som et interessant bud på, hvordan en modernisering af fast driftsstedsbegrebet 

kan gennemføres. Dette skal begrundes med, at løsningsforslaget netop adresserer de af afhandlingen identificerede 

problemstillinger. Forslaget lægger grundlæggende op til, at en skattepligtig tilstedeværelse kan foreligge uden 

tilstedeværelse af fysiske forretningssteder og personale i kildeladet. Forslaget lægger derimod vægt på, at 

beskatningsretten skal tildeles den stat, hvori virksomhedens slutbrugere er hjemhørende.  

Afhandlingen tiltræder derfor det synspunkt, at forslaget muligvis kan sikre, at beskatningsretten fordeles i 

overensstemmelsen med fast driftsstedsbegrebets formål. Løsningsforslaget kan derfor potentielt sikre fast 

driftsstedsbegrebets formål og anvendelse i fremtiden. Henset til at der blot er tale om et udkast, findes det specielt 

interessant at undersøge, hvorvidt et konkretiseret løsningsforslag, som bygger samme kriterier, kan anvendes til at 

adressere de i afhandlingen identificerede problemstillinger.  

 

7.2.2 LØSNINGSFORSLAG EU-KOMMISSIONEN  

 
I en erkendelse af, at den nuværende retstilstand er uholdbar, og at der er behov for en fællesretsligløsning, fremsatte EU-

kommissionen d. 21. marts 2018 to direktivforslag, som indeholdt en kortsigtet og en langsigtet løsning til beskatningen 

af digitale virksomheder.235 Den kortsigtede løsning foreslår implementering af en årlig omsætningskat på tre procent på 

bestemte digitale tjenester.236 Forslaget skal sikre, at de store digitale virksomheder, som på nuværende tidspunkt ikke 

 
235 Jf. ECOFIN (2019) - Samlenotat 12. marts 2019 s. 15 
236 DST - Digitale servervice Tax 
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beskattes, bliver genstand for beskatning med det samme. Forslaget er kortsigtet og er tiltænkt en midlertidig periode 

indtil direktivforslaget om den langsigtede løsning træder i kraft. 237  Det kortsigtede forslag omhandler ikke fast 

driftsstedbegrebet og vil derfor ikke være genstand for videre analyse.238  

7.2.2.1 - MODIFICERING BASERET PÅ EN VÆSENTLIG DIGITAL TILSTEDEVÆRELSE 

Den langsigtede løsning er kommissionens forslag til en permanent løsning på, hvordan digitale virksomheder kan 

beskattes.239 Forsalget omhandler regler om selskabsbeskatning af væsentlig digital tilstedeværelse KOM (2018) 147. 

Forslaget indebærer implementeringen af et såkaldt digitalt fast driftssted, som statueres i de tilfælde, hvor et foretagende 

kan anses for at have en væsentlig digital tilstedeværelse i kildelandet.240 

Direktivforslaget har til hensigt at udvinde det nuværende fast driftsstedsbegreb med et tertiært kriterium. En digital 

virksomhed, der ikke statuerer fast driftssted på baggrund af det primære eller sekundære kriterium, skal således testes 

med et tertiært kriterium. Direktivforslaget har ikke til hensigt at erstatte lovgrundlaget i OECD’s modeloverenskomst 

artikel 5 og 7. Forslaget har imidlertid ikke været genstand for forhandling, da ECOFIN tilsyneladende lægger størst vægt 

på at klarlægge indholdet af en eventuelt DST på nuværende tidspunkt.241 Afhandlingen vil undersøge, om princippet om 

et digitalt fast driftssted kan anvendes som et muligt alternativ til den nuværende fast driftsstedsbegreb.  

7.2.2.2 - VÆSENTLIG DIGITAL TILSTEDEVÆRELSE  

Direktivforslagets artikel 4 fastslår, at en væsentlig digital tilstedeværelse foreligger, når et foretagende opfylder følgende 

kumulative betingelser: 

1) Der skal foreligge en digital tilstedeværelse i kildelandet 

2) En sådan tilstedeværelse skal asens som værende væsentlig   

 

7.2.2.3 - DIGITAL TILSTEDEVÆRELSE 

Hvad angår den digitale tilstedeværelse, skal sådan en anses for at foreligge, når foretagendet udøver en såkaldt digital 

tjeneste gennem en digital platform. Denne digitale tjeneste skal defineres som en automatisk aktivitet, der udøves gennem 

en digital platform – og som ikke kræver en menneskelig interaktion jf. artikel 3 nr. 5. Det fremgår heraf, at de i artikel 3 

nr. 5 litra a - e oplistede aktiviteter skal anses for at være konkrete tjenester omfattet af begrebet.  

Afhandlingen har den opfattelse, at anvendelsen af forretningsmodel 2-4 som hovedregel vil statuere en digital tjeneste.242  

Årsagen hertil er, at anvendelse af sådanne forretningsmodeller indebærer en digital platform, hvorigennem virksomheden 

tilbyder en tjenesteydelse. Dette kan eksempelvis være virksomheden HBO, som tilbyder streaming af film m.m., eller 

 
237 Jf. EU (2018) - Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse d. 21. marts 2018 
238 Se afgræsning i kapitel 1, afsnit 4 
239 Jf. EU (2018) - Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse d. 21. marts 2018 
240 Jf. KOM (2018) 147 final s. 16 
241 Jf. ECOFIN (2019) - Samlenotat 12. marts 2019 s. 15 
242 For en nærmere gennemgang af digitale forretningsmodeller henvises til kapitel 5, afsnit 2.2 
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virksomheden Google, der tilbyder reklameplads på en digital platform.243 Det blotte salg af varer eller tjenester gennem 

en digital platform er imidlertid ikke i sig selv tilstrækkelig til at statuere en digital tjeneste jf. artikel 3 nr. 5.244 Anvendelse 

af forretningsmodel 1 falder derfor udenfor forslagets anvendelsesområde, da denne forretningsmodel indebærer salg af 

fysiske vare via internettet.245  

7.2.2.4 - VURDERING AF VÆSENTLIGHED 

Direktivforslaget indeholder endvidere et væsentlighedskrav, som opgiver en minimumstærskel for, hvornår en 

virksomheds digitale tilstedeværelse i et kildeland falder indenfor bestemmelsens anvendelsesområde. En digital 

tilstedeværelse skal ases som værende væsentlig, når den digitale tjeneste indenfor samme indkomstår opfylder én eller 

flere af de i artikel 4 stk. 5 litra a - c oplistede grænseværdier. De nævnte grænseværdier er som følger:  

a. Omsætningen fra brugere i kildelandet overstiger 7.000.000 EUR 

b. Antallet af brugere af platformen overstiger 100.000 EUR 

c. Kontrakter med erhvervsdrivende til platformen overstiger 3.000 EUR 

Denne minimumstærskel er i overensstemmelse med proportionalsprincippet. En sådan skal forhindre, at mindre 

virksomheder statuerer en væsentlig digital tilstedeværelse i kildelandet. Årsagen hertil er, at sådan nogle mindre 

virksomheder oppebærer et overskud i kildelandet, som ikke rækker til at dække de administrative omkostninger, der er 

forbuddet med overholdelsen af skattereglerne i forbindelse med statuering af et sådant digitalt fast driftssted.246 

7.2.2.5 - DIREKTIVFORSLAGET PRAKTISKE ANVENDELSE  

Følgende tænkte eksempel anvendes som en eksemplificering af, hvordan en digital virksomhed, som anvender 

forretningsmodel 3, kan blive genstand for beskatning efter implementering af direktivforslaget. Eksemplet tager 

udgangspunkt i Danmark som kildeland.  

En virksomhed som eksempelvis GoMore tilbyder samkørselstjeneste til sine slutbrugere 

gennem en digital platform. En sådan tjeneste vil kvalificere sig som en digital tjeneste, da 

aktiviteten falder ind under artikel 3 nr. 5, litra b. Såfremt GoMore tilbyder denne digitale 

tjeneste til danske slutbrugere, vil der foreligge en digital tilstedeværelse i Danmark. En 

sådan tilstedeværelse kan anses som værende væsentlig, hvis eksempelvis antallet af 

danske slutbrugere overstiger 100.000 indenfor samme indkomstår. I det tilfælde vil 

GoMore statuere et digitalt fast driftssted i Danmark. I tilfælde af, at GoMore har oppebåret 

et overskud på 300.000 DKK, hidrørende fra disse danske slutbrugere, vil virksomheden 

være begrænset skattepligtig af dette beløb. GoMore vil afregne en endelig skat på 22% af 

de 300.000 DKK. jf. SEL § 21. 

Ovenstående eksempel illustrerer en disposition, som ikke vil medføre et fast driftssted efter OECD’s modeloverenskomst 

artikel 5. Årsagen hertil er, at den digitale virksomhed har en tilstedeværelse i Danmark i form af en immateriel webside. 

 
243 Virksomheden HBO jf. forretningsmodel 2 tilbyder streaming af film til sine kunder. En sådan aktivitet er undtaget jf. 
bilag II litra v. Virksomheden Google jf. forretningsmodel 3 tilbyder reklameplads til slutbrugerne. En sådan aktivitet er 
undtaget jf. bilag II litra s 
244 Se KOM (2018) 147 s. 7 
245 Jf. nærmere herom kapitel 5, afsnit 2.2.1 
246 Se COM (2018) 147 s. 8 
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Som nævnt kan en sådan ikke føre til fast driftssted efter det nuværende fast driftsstedsbegreb.247 Ved en implementering 

af et sådant forslag vil der i stedet foreligge et digitalt fast driftssted i overensstemmelse med direktivforslaget.  

7.2.2.6 - VURDERING AF FORSLAGET  

Formålet med det langsigtede direktivforslag har været at udvide det nuværende fast driftsstedsbegreb. Forslaget har fokus 

på, at digitale virksomheders skattepligtige tilstedeværelse i de lande, hvori de oppebærer en omsætning, skal være 

uafhængig af en fysisk tilstedeværelse. Forslaget forsøger således at implementere en retstilstand, som muliggør, at 

digitale virksomheder kan statuere fast driftssted i de medlemsstater, hvori sådan nogle virksomheder har en digital 

tilstedeværelse. Forslaget er grundlæggende opbygget som en to-ledet test. Det skal først og fremmest vurderes, om der 

foreligger en digital tilstedeværelse i kildestaten. Herefter skal der tages stilling til, om en sådan digital tilstedeværelse er 

væsentlig. I det tilfælde vil der foreligge et digitalt fast driftssted i den pågældende stat.  

Ud fra et lege ferenda perspektiv skal det fremføres, at forslaget fremstår som et interessant bud på, hvordan det 

nuværende fast driftsstedsbegreb kan moderniseres. Dette skal begrundes med, at det er hensigtsmæssigt at løsrive det 

nuværende fast driftsstedsbegreb fra afhængigheden af en fysisk tilstedeværelse, da digitale virksomheder netop er 

uafhængige af sådan en tilstedeværelse i de stater, hvori de oppebærer en indkomst. Såfremt et sådant forslag vedtages, 

vil det sikre fast driftsstedsprincippets formål, da digitale virksomheder kan statuere digital fast driftssted på baggrund af 

deres digitale tilstedeværelse i de pågældende stater. Forslaget om at udvide det nuværende fast driftsstedsbegrebs 

anvendelsesmulighed i forbindelse med digitale virksomheder sikrer, at begrebet finder anvendelse i forbindelse med 

traditionelle og digitale virksomheder. En sådan udvidelse sikrer princippets relevans og anvendelighed indenfor den 

digitale tidsalder.  

Det bemærkes, at forslaget kun adressere forretningsmodellerne 2-4. Hvorimod forretningsmodel 1 falder udenfor 

forslagets anvendelsesområde. Det, at forslaget ikke er rettet mod denne type forretningsmodel, skal ikke nødvendigvis 

anses for at være negativt, da det nuværende fast driftsstedsbegreb i en vis grad adresserer forretningsmodel 4. Dette skal 

som nævnt begrundes med, at opretholdelsen af et stort varelager i forbindelse med e-handel ikke længere skal anses som 

en deeming provision efter artikel 5 stk. 4. Det skal dog bemærkes, at rækkeviddens nuværende retstilstand henstår uklar. 

Årsagen hertil er, at undtagelsesbestemmelsen bygger på en subjektiv vurdering af, om opretholdelsen af sådan en facilitet 

skal anses for at være af afhjælpende og forberedende karakter. Det er derfor usikkert, om anvendelsen af 

forretningsmodel 4 vil føre til en skattepligtig tilstedeværelse i kildelandet.  

Afhandlingen tiltræder den holdning, at det er positivt, at direktivforslaget tager udgangspunkt i en regelbasseret tilgang, 

der bygger på objektive kriterier. Det vil sikre en mere harmoniseret anvendelse af lovgivningen blandt medlemsstaterne, 

hvilket sikrer en højere retssikkerhed for lokale skattemyndigheder og digitale virksomheder, som opererer indenfor det 

europæiske indre marked. 

 

 
247 Jf. Nærmere herom i Kapitel 6, afsnit 3.1.8 
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8. KONKLUSION  

Baggrunden for nærværende afhandling var en bevidsthed om, at fast driftsstedsprincippet blev udviklet i en tid, hvor 

virksomheder var afhængige af en traditionel fysisk tilstedeværelse i de lande, hvori de opererede. Den digitale økonomi 

har imidlertid ført til skabelsen af de såkaldte digitale virksomheder, som kan drive virksomhed på tværs af landegrænser 

med en minimal fysisk tilstedeværelse i de lande, hvori de oppebærer deres indkomst. Dette fænomen udfordrer det 

nuværende fast driftsstedsbegreb, da den fysiske tilstedeværelse er afgørende for, at der kan statueres fast driftssted. Det 

betyder, at digitale virksomheder som regel kan undgå tærskel for fast driftssted i kildelandet, når de opererer på tværs af 

internationale grænser. Specialet var motiveret af at undersøge dette fænomen og diskutere mulige tiltag, som kan sikre, 

at fast driftsstedsbegrebet kan finde anvendelse til beskatning af digitale virksomheder.  

Afhandlingen fandt indledningsvist, at digitale virksomheder adskiller sig fra traditionelle virksomheder ved at anvende 

særlige digitale forretningsmodeller. Specialet fandt fire forskellige forretningsmodeller, som tillader virksomheder at 

have en minimal til en ikke-eksisterende fysisk tilstedeværelse i kildelandet. Disse forrentningsmodellers afhængighed af 

en fysisk tilstedeværelse kan imidlertid variere. Afhandlingen har derfor valgt at differentiere mellem 

fortinningsmodellerne 2 til 4, der anvendes af højt-digitaliserede virksomheder og forretningsmodellen 1, der anvendes 

af digitaliserede virksomheder. 

Afhandlingen har foreslået, at høj-digitaliserede virksomheder, der anvender forretningsmodel 2 til 4, i teorien godt kan 

statuere fast driftssted i forbindelse med anvendelse af servere og software efter det primære kriterium. Dette fordrer først 

og fremmest eksistensen af et forretningssted, som foreligger, når virksomheden råder over serveren og opererer den. 

Praksis viser imidlertid, at højt digitaliserede virksomheder sædvanligvis ikke opfylder disse krav, da sådanne 

virksomheder har mulighed for at leje serverne ved at indgå såkaldte hostingaftaler. Dette forhold har vist sig at være en 

svaghed ved det nuværende begreb, da højt digitaliserede virksomheder dermed har mulighed for at komme under 

tærsklen for fast driftssted.  

Afhandlingens analyse viser, at højt digitaliserede virksomheders anvendelse af cloud computing medfører en anvendelse 

af skiftende serverne, hvilket kan komplicere vurderingen af fasthedskriteriet. De danske skattemyndigheder har i en 

enkelt afgørelse givet udtryk for, at fasthedskriteriet sandsynligvis ikke kan opfyldes ved anvendelse af cloud computing. 

Afhandlingens analyse har imidlertid vist, at cloud computing godt kan føre til opfyldelsen af fasthedskriteriet i bestemte 

tilfælde. Cloud computing kan dog gøre fasthedskriteriet til en kompliceret affære, hvorfor opfyldelsen af kriteriet kan 

være forbundet med stor usikkerhed.   

Afhandlingens analyse viser endvidere, at fast driftsstedbegrebet udfordres i forbindelse med kravet om, at der skal 

foreligge en virksomhedsudøvelse gennem serveren. Dette skal begrundes med, at der i teorien godt kan foreligge en 

sådan virksomhedsudøvelse uden tilstedeværelse af personale. Afhandlingens analyse har endvidere vist, at det henstår 

uklart på nuværende tidspunkt, hvorvidt en server uden personale kan opfylde virksomhedskravet i praksis.  

Digitaliserede virksomheder, der anvender forretningsmodel 1, kan i teorien godt have fast driftssted i kildelandet, da 

opretholdelsen af større varelagre i forbindelse med onlinehandel ikke kan undtages fra fast driftsstedsbegrebet under 

nuværende retstilstand. Der er derfor større risiko for, at digitaliserede virksomheder, som er afhængige af en vis fysisk 
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tilstedeværelse i form af et varelager, statuerer fast driftssted. Der skal imidlertid foretages en subjektiv vurdering af, om 

en sådan facilitet udgør en væsentlig del af virksomhedens forretningsmodel. Det er derfor uvist, om flere digitaliserede 

virksomheder vil statuere fast driftssted på baggrund af et varelager.   

Med udgangspunkt i afhandlingens konklusion, der tilsiger, at der er vanskeligheder forbundet med anvendelsen af det 

nuværende fast driftsstedsbegreb på digitale virksomheder, har det været nødvendigt at undersøge mulige løsningsforslag, 

som kan modernisere begrebet og dermed sikre dets anvendelse. 

Afhandlingen finder, at OECD’s tiltag om at modernisere fast driftsstedsbegrebet var et interessant bud, da den 

adresserede de problemstillinger, som afhandlingen havde identificeret. Forslaget var imidlertid kun et udkast og kunne 

grundet sin ufuldstændighed ikke lægges til grund som en mulig løsning. Dette skal begrundes med, at afhandlingen 

finder, at en fremtidig løsning må være bygget på klare kriterier og en praktisk anvendelighed.    

Her var EU-kommissionens tiltag et konkret og interessant bud på en løsning. Tiltaget adresserede de fleste af de 

identificerede svagheder ved det nuværende fast driftsstedbegreb og foreslår at løse dem ved at supplere de eksisterende 

primære og sekundære kriterier med et tertiært kriterium. Afhandlingen vurderer, at tiltaget vil udvide fast 

driftsstedsbegrebets anvendelsesområde til også at omfatte digitale forretningsmodeller 2 til 4. Dette indebærer, at 

virksomheder såsom Google og Facebook, som hidtil har kunnet undgå fast driftssted i kildelandet, ikke længere kan 

komme under tærskel for fast driftssted.  

EU-kommissionens tiltag løser imidlertid ikke alle de identificerede udfordringer, da tiltaget eksplicit undtager de 

virksomheder, der blot sælger varer gennem en digital platform. Det betyder, at virksomheder, der anvender 

forretningsmodel 1 som eksempelvis Amazon og Zalando ikke vil være omfattet af bestemmelsen og derved kun muligvis 

statuere fast driftssted i de lande, hvori de har en fysisk tilstedeværelse i form af et varelager. Tiltaget vil derfor ikke 

ændre retstilstanden i de lande, hvori disse virksomheder ikke har et varelager.   

Det kan grundliggende konkluderes, at det nuværende regelgrundlag for statuering af fast driftssted ikke kan finde 

tilfredsstillende anvendelse i forbindelse med beskatningen af digitale virksomheder. Afhandlingen tiltræder den 

holdning, at EU-kommissionens tiltag overordnet set kan sikre, at et modificeret fast driftsstedsbegreb fører til beskatning 

af digitale virksomheder. Digitaliserede virksomheder, som tiltaget ikke synes at adressere, bør dog på sigt også 

adresseres.  

OECD har netop den 9. oktober præsenteret et langsigtet forslag, der lægger op til ændring af de nuværende skatteregler 

for beskatning af multinationale virksomheder – herunder digitale virksomheder. Formålet er, at OECD i et samarbejde 

med G20 landende skal definere det nærmere indhold af det fremsatte forslag, hvorved et effektivt og stabilt internationalt 

skattesystem skal indføres. Næstformand i EU-Kommissionen Margrethe Vestager har imidlertid udtalt, at et EU-initiativ 

omhandlede en digital skat i EU-regi vil tages op, hvis ikke OECD finder frem til en endelig løsning inden slutningen af 

2020. Det vil derfor være spændende at følge denne udvikling og ikke mindst, hvorvidt der bliver enighed om en fælles 

international aftale om modernisering af de nuværende internationale skatteprincipper. 
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9. PERSPEKTIVERING  

Hvilke andre skatteinitiativer har der været?   

Arbejdet i OECD og EU-regi på at skabe en fælles international eller en fælles europæisk løsning på beskatning af digitale 

virksomheder, har imidlertid ikke forhindret andre lande i at indføre unilaterale lovtiltag. 

Det kan eksempelvis nævnes, at Frankrig ved indgangen af 2019 indførte en såkaldt GAFA-skat. Skatten skal primært 

beskatte digitale virksomheder som Google, Amazon, Facebook og Apple. Retsvirkningen af lovbestemmelsen er, at 

digitale virksomheder pålægges en omsætningskat på 3% af indtægterne på digitale tjenester i Frankrig.248  

I 2019 indførte Spanien ligeledes en lignende 3% omsætningskat. Forslaget retter sig mod digitale selskabers anvendelse 

af digitale platforme, online markedsføring og salg af brugerdata. Andre medlemslande som eksempelvis Østrig forventes 

også at følge trop.249 Disse unilaterale lovtiltag, der er rettet mod digitale virksomheder, er efterhånden et ret udbredt 

fænomen blandt europæiske lande. Det kan tolkes som en indikation på, at der foreligger en fælles politisk erkendelse af, 

at de nuværende lovbestemmelser for selskabsbeskatning skal føres ind i den digitale tidsalder.  

Det er imidlertid ikke kun europæiske lande, der har indført unilaterale tiltag. Det kan bl.a. nævnes, at Indien har 

modificeret deres fast driftsstedsprincip til også at omhandle en ”signifikant økonomisk tilstedeværelse” i deres 

internretslig tolkning af, hvornår et ikke-hjemhørende selskab skal anses for at være skattepligtig til landet. Indien har 

efter landets interne ret mulighed for at beskatte et ikke-hjemførende selskab, når det har en ”signifikant økonomisk 

tilstedeværelse” i landet. Denne tilstedeværelse skal vurderes ud fra, hvor mange brugere og hvor høj en omsætning det 

ikke hjemmehørende selskab har i Indien. Lovreglen er dog ikke indarbejdet i landets DBOér. Lovreglen finder derfor 

sandsynligvis kun anvendelse på transaktioner med lande, der ikke har indgået en DBO med Indien.  250 

Israel kan også nævnes som eksempel på et land, der har hjemmel til at beskatte et udenlandsk selskab uden fysisk 

tilstedeværelse i landet. Israel har indført en lovregel, der bygger på en ”digital tilstedeværelse”, der skal vurderes på 

baggrund af en række momenter, herunder eksempelvis antallet af kunder, onlineaktiviteten i landet og opbygningen af 

websiden.251 Den Israelske lovregel adskiller sig fra den indiske lovregel ved, at den indiske lovregel er baseret på 

objektive tærskelværdier. Den Israelske lovregel indeholder derimod ikke objektive tærskelværdier, da den tager 

udgangspunkt i en subjektiv vurdering med udgangspunkt i mange forskellige kriterier, der skal indikere en ”digital 

tilstedeværelse”.  

 
248 Jf. Rygming (2019) - Frankrig vedtager kontroversiel Gafa-skat for it-giganter 
Lokaliseret på: https://www.inputmag.dk/frankrig-vedtager-kontroversiel-gafa-skat-for-it-giganter/ 
249 Jf. BDO (2019) - Spanish government approves Digital Services Tax bill. 
Lokaliseret på: https://www.bdo.global/en-gb/microsites/tax-newsletters/world-wide-tax-news/issue-50-february-
2019/spain-spanish-government-approves-digital-services-tax-bill 
250 Jf. OECD (2018) - Tax Challenges Arising from Digitalisation –Interim Report 2018 s. 138 
251 Jf. OECD (2018) - Tax Challenges Arising from Digitalisation –Interim Report 2018 s. 137 
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Fælles for alle ovennævnte lovtiltag er, at de skaber alternative kriterier, der muliggør en beskatning af ikke-hjemhørende 

selskaber, der oppebærer en indtægt med kilde i landet – uden at have en fysisk tilstedeværelse i kildelandet. De ovenfor 

nævnte lovtiltag må anses for at være et indsigtsfuldt bidrag og inspiration til, hvordan fremtidig lovgivning kan udformes.  

Kan der allokeres en indkomst til det faste driftssted?  

Afhandlingen har behandlet fast driftsstedsbegrebets subjektive aspekt. Såfremt en digital virksomhed statuerer et fast 

driftssted i kildelandet, vil det efterfølgende spørgsmål være, om der overhovedet kan allokeres en indkomst til dette faste 

driftssted? Denne problematik er relevant, da kildelandet kun kan gennemføre en reel beskatning, når der på baggrund af 

en indkomstallokeringsmetode kan allokeres en indkomst til det faste driftssted.252 En høj-digitaliseret virksomhed kan 

derfor godt have et fast driftssted i kildelandet, men vil imidlertid ikke være genstand for en reel beskatning, hvis ikke 

der kan allokeres en indkomst til det pågældende faste driftssted. 

Enhver analyse, der søger at løse problemstillingen vedrørende nexus, må derfor som udgangspunkt også adressere den 

nært forbundne problemstilling, der omhandler indkomstallokeringen, da dette er afgørende for, hvilken indkomst 

kildelandet kan beskatte.253  

De nuværende regler for indkomstallokering til et fast driftssted er baseret på en vurdering af en række bestemte 

momenter, herunder risici, virksomhedsfunktioner og aktiver. 254  Som fremført tidligere har høj-digitaliserede 

virksomheder netop ikke en nævneværdig materiel tilstedeværelse i kildelandet. Disse virksomheder kan dog være 

afhængig af at have servere i enkelte lande. Det er dog efter OECD begrænset, hvor stor en indkomst, der kan allokeres 

til en sådan server, da en server efter OECD’s opfattelse ikke repræsenterer en væsentlig aktivværdi – og indebærer en 

begrænset risiko. OECD begrunder dette forhold med, at en server ikke kan repræsentere en væsentlig aktivmasse.  

OECD fremfører endvidere,  at en server i kraft af sin automatiske natur ikke kræver personale, hvorfor opretholdelsen af 

en server ikke indebærer en betydelig risiko.255 OECD er omvendt af den opfattelse, at der godt kan allokeres indkomst 

til en server, når der er personale til at operere den, da serveren i så fald kan tillægges en risiko som følge af 

tilstedeværelsen af personale.256 Det er efter afhandlingens opfattelse problematisk, at OECD tillægger tilstedeværelsen 

af personale en afgørende betydning, når det skal vurderes, om der kan allokeres en indkomst til det faste driftssted. Dette 

skal begrundes med, at afhandlingen tidligere fastlagde, at den teknologiske udvikling går i retningen af mindre 

menneskelig interaktion i forbindelse med serverdriften.257 

Uden at analysere denne indkomstallokeringsproblemtik nærmere må det umiddelbart lægges til grund, at 

indkomstallokeringsproblemtikken i relation til digitale virksomheder også skal adresseres og bringes ind i den digital 

 
252 Jf. Schmidt & Weber (2015) s. 177 
253 Jf. OECD (2019) - Addressing the tax challenges of the digitalisation of the economy s. 8 
254 Jf. Laursen (2017) s. 385 
255 Jf. OECD (2008) - Report on the attribution of profits to permanent establishments s. 31 
256 Jf. OECD (2001) - Attribution of profit to a permanent establishment involved in electronic commerce  
transactions s. 33 
257 Jf. Kapitel 6, afsnit 3.3 omhandlende tilstedeværelsen af personale i relation til fast driftssted. 
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tidsalder. Dette er afgørende, da en manglende indkomstallokering vil betyde, at fast driftsstedsbegrebet bliver 

indholdsløst.    

Hvem ender med skatteregningen?  

Såfremt det lykkes at implementere internationale skatteregler, der beskatter digitale virksomheder, skal det holdes for 

øje, at det potentielt kan komme til at koste samfundet dyrt. Dette skal ses i lyset af, at der indenfor økonomisk analyse 

hersker et anerkendt princip om, at den skatteyder, der pålægges en skat, ikke nødvendigvis er den samme skatteyder, der 

i sidste ende ender med at betale den.258 Såfremt digitale virksomheder pålægges en skat, kan der derfor være en risiko 

for, at digitale virksomheder efterfølgende ”afvikler skatten” ved at sende regningen videre til aftagerne af deres 

produkter.  

Som nævnt tidligere er digitale virksomheder særligt kendetegnet ved at operere i et monopolistisk marked, der endvidere 

er kendetegnet ved, at markedet er domineret af enkelte store udbydere.259 Dette kommer eksempelvis til udtryk ved, at 

virksomheder såsom Google dæmoniserer markedet for søgemaskiner, mens eksempelvis Facebook er det mest 

dominerende sociale medie. 260  Det kan naturligvis diskuteres, om de nævnte virksomheder reelt besidder en 

monopolstatus, hvilket ofte er genstand for politisk diskussion.261 Men det vil under alle omstændigheder ikke være 

urimeligt at antage, at disse virksomheder ofte har en monopollignende status som følge af deres dominerende størrelse 

og popularitet.  

Nye globale tiltag i OECD eller EU-regi, rettet mod digitale virksomheder, kan derfor vise sig at være problematiske. 

Årsagen hertil er, at der kan være risiko for, at digitale virksomheder som eksempelvis Google, Facebook og Amazon 

anvender deres monopollignende status til at sende skatteregningen videre til de virksomheder, der er afhængige af at 

købe onlinemarkedsføring fra dem. Det vil medføre forøgede markedsføringsomkostninger for mange virksomheder, 

hvilket betyder, at disse virksomheder sandsynligvis øger salgsprisen på deres produkter. Skatteregningen kan derfor i 

sidste ende havne hos forbrugerne. 

Denne betragtning støttes op af en undersøgelse foretaget af Deloitte Taj. Denne undersøgelse omhandler en 

konsekvensanalyse af indførslen af den ovenfor nævnte franske skat på digitale tjenester. Det er i analysen på en 

overbevisende måde gjort gældende, at digitale virksomheder kun vil bære 5% af skattebyrden, da de sandsynligvis vil 

sende størstedelen af skatteregningen videre til aftagerne af deres produkter. Undersøgelsen estimerer, at 55% af 

skattebyrden vil ende hos forbrugeren – og at de resterende 40% vil ende hos de virksomheder, der er afhængige af at 

købe onlinemarkedsføring fra de store tech virksomheder.262  

 
258 Jf. Atkinson & Stiglitz (2015) s. 132 
259 Jf. nærmere herom i kapitel 5, afsnit 2.1.5 
260 Jf. Stendal (2019) - Ingen konkurrenter kan ryste Googles søgemaskine: Derfor slår Google alle de andre 
Lokaliseret på: https://www.computerworld.dk/art/237662/ingen-konkurrenter-kan-ryste-googles-soegemaskine-
derfor-slaar-google-alle-de-andre 
261 Jf. Wired (2019) - Facebook Is Not a Monopoly, but It Should Be Broken Up 
Lokaliseret på: https://www.wired.com/story/facebook-not-monopoly-but-should-broken-up/ 
262 Jf. Deloitte & Taj (2019) - The french digital service tax an economic impact assessment (Executive Summary) 
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Det er derfor ikke urimeligt at antage, at en fremtidig beskatning af digitale virksomheder kan ramme forbi målet, da 

skatten i sidste ende havner hos forbrugerne og andre virksomheder. Det vil derfor være spændende at følge, om de 

fremtidige skattetiltag vil blive efterfuldt af en international konkurrencestyrelse, hvorved monopoler kan undgås. 
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