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Summery 
State aid law has an important role to play when combatting tax avoidance and    

harmful tax competition. The ideal goal is to secure fair tax competition and establish 

a level playing field between businesses. That is why, State aid as an EU regulatory 

instrument of competition, is one of the few provisions that covers direct tax by con-

trolling the national tax law and tax decision making within the State aid framework. 

At the same time, this role is limited as the State aid regime is not originally designed 

as an instrument to handle of all tax benefits.  

In this context, this master’s thesis deals with the application of State aid law to tax 

rulings, focusing on the assessment of the selectivity criterion. Based on the in-depth 

investigations opened by The European Commission several tax authorities in the EU 

Member States have been forced to justify their tax rulings based on transfer pricing 

agreements – specifically advance pricing agreements (APAs) – agreed between 

multinational companies and Member States. The questions are whether the tax ruling 

by the Member States provides a selective advantage for some multinational compa-

nies regarding a lowering of the cooperate income tax. These investigations represent 

a critical milestone, when using tax rulings as a measure of State aid. 

Based on the different aspects of these on-going investigations of the tax rulings this 

master’s thesis seeks to analyse under which circumstances they are compatible with 

the EU State aid law. Furthermore it seeks to analyse how tax rulings may affect both 

the tax competition and the competition in general within the internal market.  
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Hvornår	er	en	medlemsstats	skatteafgørelser,	i	henhold	til	en	APA-aftale,	i	strid	med	EU’s	

statsstøtteregler,	og	hvilke	konsekvenser	kan	skatteafgørelserne	på	baggrund	af	statsstøtte-

reglerne	have	for	skatte-	og	markedskonkurrencen	i	det	indre	marked?	

Kapitel	2	
-	Generelt	om	konkurrencen	i	det	indre	marked		

-	Skattekonkurrencen	i	det	indre	marked	
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Kapitel 1: Emnefelt 
1.1 Indledning 
I lyset af de enkelte medlemsstaters suverænitet over udformningen af egne skattesy-

stemer, er der kun i et begrænset omfang sket harmonisering på skatteområdet i EU. 

Dette har specielt medført, at de direkte skatter på tværs af medlemslandene har skabt 

problemer for EU’s interne konkurrence i takt med den stigende udvikling og effekti-

viseringen af virksomhedernes grænseoverskridende aktiviteter. Inden for de sidste år 

har EU-Kommissionen således igangsat en større efterforskning på skatteområdet i 

håb om at bekæmpe aggressiv skatteplanlægning1 og forbedre konkurrencevilkårene i 

det indre marked.  

På baggrund af denne efterforskning er det blandt andet kommet frem, at visse tax 

rulings i EU (herefter skatteafgørelser afsagt af medlemsstater) angiveligt har givet 

store multinationale virksomheder skattemæssige fordele og dermed stillet disse virk-

somheder i en bedre konkurrencemæssig position i forhold til deres konkurrenter. 

Dette kan således medvirke til en skævvridning i markedet, både indbyrdes blandt 

virksomhederne, men også blandt medlemsstaterne. De kan især på baggrund af deres 

enekompetence på skatteområdet nedkorrigere selskabsskattesatsen og dermed til-

trække flere virksomheder til landet. Dette har specielt medført, at der på EU niveau 

er et ønske om at skabe klare retningslinjer for medlemslandenes indblanding i kon-

kurrencevilkårene på markedet. Grænsedragningen mellem medlemsstaternes ene-

kompetence på skatteområdet og bestemmelserne i Traktaten,2 heriblandt statsstøtte-

reglerne, kan ofte være svær at adskille. Skatteområdet indeholder derfor mange grå-

zoner. Statsstøttereglerne synes dog at være de eneste bestemmelser, som på nuvæ-

rende tidspunkt kan løse de skattemæssige problemstillinger, der er affødt af med-

lemsstaternes skatteafgørelser.  

På baggrund af EU’s mål om en harmonisering af medlemsstaterne og deres indivi-

duelle ønske om at beskytte deres nationale velfærd, kan der imidlertid opstå proble-

mer. Disse forhold opstår, når de nationale skattereguleringer skal være i overens-

stemmelse med de EU-retlige hensyn, som bl.a. omfatter beskyttelsen af en fair kon-

kurrence i det indre marked. Problemerne kan være alsidige og strækker sig fra politi-

																																																								
1	Aggressiv skatteplanlægning forekommer, når virksomheder anvender kunstige arrangementer, hvor  
   deres beskatning flyttes til andre juridiktioner. Formålet er at opnå en lavere eller ingen beskatning. 	
2	Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde	
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ske konflikter til økonomiske problemer. Dog har de alle en ting til fælles; de udgør 

alle fundamentale hensyn, hvilket er EU’s formål at løse.  

 

1.2 Problemstilling 
Formålet med specialet er at analysere, hvordan forbuddet mod statsstøtte i TEUF art. 

107 anvendes for de direkte skatter. Ligeledes hvordan en skatteafgørelse kan udgøre 

en selektiv fordel for en virksomhed samt påvirke konkurrencen i det indre marked. 

EU-Kommissionen har d. 11. juni 2014 foretaget en dybtgående undersøgelse af, 

hvorvidt skatteafgørelser vedrørende Advanced Pricing Agreements, herunder en 

APA3, er i strid med EU’s statsstøtteregler.4 Skatteafgørelser i henhold til en APA-

aftale truffet af medlemsstaterne er skattemyndighedernes tilsagnserklæring om, 

hvorledes individuelle virksomheders koncerninterne transaktioner bør prisfastsættes. 

Disse udgør ikke problemer i sig selv, men kan under visse omstændigheder dog ska-

be problemer i forhold til EU’s statsstøtteregler. Specielt sker dette, når visse virk-

somheder opnår selektive fordele bl.a. i form af lav effektiv beskatning, såfremt disse 

fordele ikke tildeles til andre virksomheder i en sammenlignelig situation.   

Ud fra et økonomisk perspektiv kan den manglende harmonisering på de direkte skat-

ter også medføre konkurrenceforvridning, såfremt virksomhederne kan finde alterna-

tive løsninger til at betale en lavere skat. Det er derfor også relevant for specialet at 

inddrage en økonomisk vinkel på problemstillingen, da det er interessant at undersø-

ge, hvorledes det indre marked bliver påvirket af skatteafgørelserne. Af den grund er 

det interessant at undersøge, hvornår en medlemsstats skatteafgørelse i henhold til en 

APA-aftale er i strid med EU’s statsstøtteregler. Ydermere undersøge hvorvidt skat-

teafgørelserne ud fra et økonomisk aspekt, kan påvirke både den skattemæssige kon-

kurrence, men også konkurrencen på markedet. Dette leder frem til specialets pro-

blemformulering: 

 

Hvornår er en medlemsstats skatteafgørelser, i henhold til en APA-aftale, i strid 

med EU’s statsstøtteregler, og hvilke konsekvenser kan skatteafgørelserne på 

baggrund af statsstøttereglerne have for skatte- og markedskonkurrencen i det 

indre marked? 

																																																								
3	APA-aftaler for Apple (Irland), Starbucks (Holland), Fiat (Luxembourg) og Amazon (Luxembourg).	
4	De nævnte virksomheder i specialet består af multinationale virksomheder, hvor der er tale om  
   grænseoverskridende aktivitet. Derfor findes de EU-retlige bestemmelser anvendelse. 
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1.3 Afgrænsning 
1.3.1 Juridisk afgrænsning 

For at afdække specialets problemstilling afgrænses emnet til at omfatte skattekonkur-

rencen med fokus på TEUF art. 107 og de direkte skatter. Der vil således ikke være 

fokus på de øvrige konkurrenceretlige bestemmelser, herunder TEUF art. 101 og 102. 

Besvarelsen af problemstillingen vil bestå af en analyse af domspraksis, verserende 

skattesager, herunder Apple, Starbucks, Fiat og Amazon og øvrige retskilder. Bag-

grunden for de valgte sager skyldes deres aktualitet og deres betydning for statsstøtte-

begrebet. Her er det især interessant at undersøge, hvornår skatteafgørelser er forene-

lige med gældende ret. Der findes dog flere aktuelle og igangværende skattesager, der 

har vakt opsigt inden for emneområdet om de direkte skatter og statsstøttereglerne.  

Men på baggrund af specialets begrænsede omfang, er det således ikke hensigtsmæs-

sigt at inddrage yderligere skattesager.  

Specialet vil afgrænse sig til at omfatte spørgsmålet om skatteafgørelsernes overens-

stemmelse med gældende ret på EU-plan. Der vil således ikke foretages en undersø-

gelse af, hvorvidt de enkelte staters interne ret er i overensstemmelse med EU-retten. 

De faktuelle omstændigheder i skatteafgørelserne omfatter mange forskellige forhold, 

der kan være væsentlige at analysere. Dog på baggrund fra specialets omfang vil der 

være fokus på centrale elementer, herunder royalties, armslængdemetoderne og APA-

aftalernes tidsmæssig udstrækning. Baggrunden herfor er at disse elementer gentages i 

mange af skattesagerne. Det er derfor interessant at foretage en nærmere analyse af 

disse elementer for at kunne løse specialets problemstilling.  

Ligeledes vil der ikke foretages en analyse af de forskellige armslængdemetoder, der 

anvendes, når det skal efterprøves, om kontrollerede transaktioner iagttager arms-

længdeprincippet. Der vil kun belyses de metoder som inddrages i skatteafgørelserne, 

heriblandt TNMM-metoden. Ydermere indeholder specialet en kort redegørelse for, 

hvilke generelle betingelser, der skal være opfyldt under en APA-aftale. Det er derfor 

ikke hensigten med specialet at give et udtømmende billede af de forskellige forhold, 

der kan opstå under en APA-aftale. Det skyldes, at det kun er essentielt at belyse de 

formelle kriterier, der gør sig gældende for en APA-aftale for at kunne besvare pro-

blemstillingen.  
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1.3.2 Økonomisk afgrænsning 

Hensigten med specialet er som nævnt at undersøge, hvilke økonomiske konsekvenser 

skatteafgørelserne kan have for markedet. Her vil der være fokus på de specifikke 

typer af effekter der kan forekomme. 

Til belysning af dette vil specialet basere sin teori på en industrieløkonomisk og 

mikroøkonomisk tilgang. Derfor vil specialet ikke omhandle de makroøkonomiske 

forhold, som f.eks. økonomisk vækst, beskæftigelse, inflation osv.  

For at analysere de økonomiske konsekvenser som kan opstå for skatte- og markeds-

konkurrence, er det nødvendigt at komme ind på de centrale markedsstrukturer, der 

findes i konkurrenceretten. Disse markedsstrukturer udgør generelt fuldkommen kon-

kurrence og monopol.  

Specialet vil ikke inddrage øvrige markedsstrukturer, såsom oligopol eller lignende, 

da hensigten er, at opnå en forståelse af de kontraster der foreligger i markedet.  

 

1.4.1 Juridisk metode og retskilder 

Når retsteorier benyttes i anledningen af den juridiske retslære, benyttes der særligt i 

Norden den skandinaviske realistiske retsteori5 og prognoseteorien udformet af Alf 

Ross. Denne retsteori definerer retskilder, som værende faktorer, der giver indflydel-

se på dommerens formulering, når denne tager stilling til en afgørelse. Dog anvendes 

den skandinaviske realistiske retsteori ikke isoleret set i EU men ud fra en forlængel-

se af Kelsens Rene Retslære, herunder retspositivismen.6 

Specialets problemstilling vil blive behandlet ud fra en retsdogmatiske metode.7 

Denne metode skal ved hjælp af gældende ret beskrive, analysere og fortolke pro-

blemstillingen, som omhandler EU’s statsstøtteregler. Gældende ret er, hvad den hø-

jeste retsanvendende myndighed vil nå frem til, såfremt de foretager en korrekt be-

nyttelse af retskilderne og metoden.8  

Traktaten (herefter TEUF) skaber hjemmel for EU-retsakterne, hvorfor traktattekster-

ne har retskildemæssig forrang.9 Den primære retskilde ved fastlæggelsen af gælden-

																																																								
5	Jf. Ruth Nielsen og Christina D. Tvarnø, Retskilder og Retsteorier (2014), s. 56.	
6	Jf. Ruth Nielsen og Christina D. Tvarnø, Retskilder og Retsteorier (2014), s. 320.	
7 Jf. Ruth Nielsen og Christina D. Tvarnø, Retskilder og Retsteorier (2014), s. 56. 
8	Jf. Ruth Nielsen og Christina D. Tvarnø, Retskilder og Retsteorier (2014), s. 432.	
9	Jf. Munk-Hansen, Carsten, Retsvidenskabsteori (2014), s. 264.	
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de ret på statsstøtteområdet findes i TEUF art. 107,10 som definerer de generelle be-

tingelser for begrebet ’statsstøtte’. Derimod indeholder bestemmelsen endvidere ikke 

retningslinjer for, hvornår artiklen skal finde anvendelse. Beslutningerne træffes på 

baggrund af EU-rettens sekundære retskilder, der som regel udgør forordninger og 

direktiver (hard law11). Disse sekundære retskilder eksisterer dog kun i begrænset 

omfang til udfyldning og fortolkning af TEUF art. 107. Derfor må udfyldningen og 

fortolkningen af bestemmelsen findes på baggrund af Kommissionens meddelelser og 

ud fra domspraksis.  

Når retskildebegrebet i EU-retlig forstand anvendes, spiller domspraksis i form af 

afgørelser truffet af EU-Domstolen og Retten en væsentlig rolle. Specielt har Dom-

stolen spillet en retsskabende rolle ved forståelsen af traktatens bestemmelser. Afgø-

relser fra EU-Domstolen har blandt andet været med til at fortolke reglerne om EU-

rettens virkning i national ret såvel som konkurrenceretten. Domstolens praksis har 

derfor en betydelig præjudikatsværdi, hvorfor der henvises til tidligere domme, når 

der skal træffes afgørelser i nyere domme. Formålet med at anse domspraksis som en 

retskilde sker på baggrund af en lighedsideologi, hvor borgere i et retssamfund skal 

behandles lige.12 

Kommissionens meddelelser vil i specialet blive inddraget, idet de spiller en central 

rolle for anvendelsen af forbuddet mod statsstøtte. Der skal dog holdes for øje, at dis-

se udtalelser ikke udgør en væsentlig retskildeværdi, da de ikke er bindende for andre 

end Kommissionen.13 Retten og Domstolen kan dog i visse tilfælde anvende Kom-

missionens meddelelser, når der foreligger fortolkningstvivl. Derfor inddrages disse 

meddelelser i specialet. 

Ydermere bør det pointeres, at statsstøttedefinitionen må udledes ud fra en dynamisk 

fortolkningsstil. Her fortolkes ordlyden efter en traktatbestemmelse i sammenhæng 

med formålet og målsætningen, der gør sig gældende for EU-rettens udviklingstrin på 

det givne tidspunkt.14  

																																																								
10 Jf. Engsig Sørensen et al., EU-retten (2014), s. 113. 
11	En retsregel der er præcis og tilstrækkelig defineret, at den kan give en løsning på en konkret sag, jf. 
    Munk-Hansen, Carsten, Retsvidenskabsteori (2014), s. 260. 
12	Jf. Munk-Hansen, Carsten, Retsvidenskabsteori (2014), s. 297.	
13 Jf. Engsig Sørensen et al., EU-retten (2014), s. 104. 
14 Jf. Engsig Sørensen et al., EU-retten (2010), s. 123 og Carsten Munk-Hansen, Retsvidenskabsteori    
    (2014), s. 292-293.  
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Specialet vil have fokus på medlemsstaternes afgørelser, hvorfor det også findes nød-

vendigt at klarlægge retskildeværdien for disse.  I henhold til Traktaten er en afgørel-

se bindende for, hvem den er rettet til, jf. TEUF art. 288, stk. 4. Afgørelser har direk-

te virkning i national ret, såfremt Kommissionen finder frem til, at en privat virksom-

hed har overtrådt de konkurrenceretlige regler. Hvis en afgørelse retter sig til en med-

lemsstat, kan afgørelsen have virkning i national ret på de samme betingelser, som 

gør sig gældende for direktiver.15 Direktiver er alene bindende for medlemsstater med 

hensyn til det tilsigtede mål. De nationale myndigheder bestemmer form og midler 

for gennemførelsen af et direktiv, hvorved der er krav om, at direktivet skal imple-

menteres i de enkelte medlemsstater.16  

OECD’s Guidelines17 udgør en integreret del af kommentarerne til OECD’s art. 9.18 

Dog er OECD’s Guidelines ikke juridisk bindende for medlemsstaterne, men har en 

betydelig retskildemæssig værdi. Specielt refereres der ofte til OECD’s Guidelines, 

når EU-Domstolen træffer afgørelser af skatteretlig karakter. 

Foruden de ovenstående retskilder, inddrages juridiske litteratur, der ikke betragtes 

som en retskilde, men hermed et værktøj, der skal beskrive og analysere de øvrige 

retskilder, samt beskrive den teoretiske opfattelse af gældende ret.  

 

1.4.2 Økonomisk metode 

Til belysningen af de økonomiske konsekvenser, der kan opstå på baggrund af en 

skatteafgørelse, tages der udgangspunkt i forskellige teoretiske markedsmodeller, 

som udgør benchmarks for markedet. Specialet vil have fokus på markedsstrukturer-

ne om fuldkommen konkurrence og monopol, som er kendetegnet fra den neoklassi-

ske teori.19 Disse markedsstrukturer har til hensigt at danne grundlag for de overord-

nede markedskontraster, der i teorien kan foreligge i et samfund. Belysningen af de to 

markedsstrukturer inden for konkurrencen har således til formål, at skabe en forståel-

se for de forskellige hensyn, som EU ønsker at beskytte. Med andre ord at indkredse 

de negative effekter, som et marked under monopol kan udløse i forhold til et marked 

under fuldkommen konkurrence. Det er vigtigt at pointere, at samfundet i dag hver-

																																																								
15 Jf. Engsig Sørensen et al., EU-retten (2014), s. 103. 
16 Jf. Engsig Sørensen et al., EU-retten (2014), s. 97. 
17	OECD er en international organisation og arbejder for at fremme økonomisk fremgang mellem  
     medlemslandene.		
18	Jf. Winther-Sørensen, Niels et al., Skatteretten 3 (2013), s. 400.	
19	Jf. Ruth Nielsen og Christina D. Tvarnø, Retskilder og Retsteorier (2014), s. 487.	
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ken består udelukkende af et marked med fuldkommen konkurrence eller monopol, 

men derimod en blanding af disse to yderpunkter, som danner en art af monopolistisk 

konkurrence. Dette skyldes primært, at der ofte foreligger markeder med mange sæl-

gere, som handler med differentierede produkter i modsætningen til homogene pro-

dukter, der findes under fuldkommen konkurrence. Dog kan der forekomme få mar-

keder med monopol, når produktet f.eks. er et unikum.  

Specialet vil ligeledes se på, hvilken effekt en beskatning har på markedet ved at ind-

drage en udbud- og efterspørgselskurve. Her vil der foretages en redegørelse for de 

konsekvenser en skat kan have, og hvad der sker for konkurrencen blandt virksomhe-

derne, når skattesatserne er forskellige, især i form af en skatterabat.  

Under specialets kapitel 2 foretages der også en undersøgelse af, hvilke incitamenter 

virksomhederne har, når de vælger at flytte deres produktioner eller lignende til lav-

skattelande.20 Til denne undersøgelse benyttes videnskabelige bøger. Formål med at 

anvende disse bøger er, at sikre en valid konklusion, da de kan supplere de ældre teo-

rier med ny viden inden for området.  

Den økonomiske metode, støttes af de økonomiske teorier, herunder begreber og mo-

deller. Disse har til formål at supplere specialets analyse af skatteafgørelsernes over-

ensstemmelse med statsstøttereglerne.  

Slutteligt er det i metodeafsnittet også nødvendigt at påpege, at specialet udmunder i 

en retsøkonomisk diskussion, hvor de relevante økonomiske teorier anvendes til be-

lysning og vurdering af retsreglerne i forbindelse med skatteafgørelserne i EU-retlig 

regi. Fænomenet om retsøkonomi er primært blevet udviklet på baggrund af Ronald 

Coase’s artikel fra 1960 ”The problem of the social Cost”, hvori han bidrager med 

teorier om effektive markeder. I artiklen integrerer han den økonomiske og juridiske 

disciplin, idet han med støtte i de enkelte individers interesse har undersøgt, hvorle-

des erhvervslovgivning bør udformes.21 Indretningen af reglerne sker bl.a. ved at 

medinddrage pragmatiske og økonomiske hensyn. Rettens rolle i samfundet vil derfor 

have grænseflader til andre faglige discipliner, herunder sociologi, historie og øko-

nomi.22 

 
	  
																																																								
20	Begrebet lavskattelande skal forstås som lande, der har en lavere skat ift. øvrige lande med højere  
     beskatning.	 
21 Jf. Munk-Hansen, Carsten, Retsvidenskabsteori (2014), s. 161-162.  
22 Jf. Munk-Hansen, Carsten, Retsvidenskabsteori (2014), s. 163. 
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1.5 Struktur 
Specialets økonomiske del herunder kapitel 2 har til formål at belyse konkurrencens 

udvikling i det indre marked og de overordnet markedsstrukturer der findes i EU. Ka-

pitlet vil også redegøre for de økonomiske effekter, en skat kan påføre markedet. 

Dernæst vil specialets juridiske del herunder kapitel 3-4 udlede de betingelser der gør 

sig gældende for statsstøttereglerne. Kapitlerne vil ligeledes redegøre for de formelle 

krav til en APA-aftale, samt introducere armslængdeprincippet og armslængdemeto-

derne, der findes i OECD’s modeloverenskomst.  

Kapitel 5 består af en analyse af de verserende skattesager og deres individuelle skat-

teafgørelser. Her foretages der en undersøgelse af, hvorledes skatteafgørelserne er i 

overensstemmelse med gældende ret. Dette afsnit har fokus at analysere, hvornår en 

skatteafgørelse er i strid med statsstøttereglerne.  

Kapitel 6 har til formål at inddrage analysens resultater og diskutere, hvorledes skat-

teafgørelserne kan påvirke skatte- og markedskonkurrencen i det indre marked. Her 

vil der primært være fokus på de konsekvenser der kan opstå, når udfaldet for afgørel-

serne både er forenelige og uforenelige med statsstøttereglerne. Der henvises i øvrigt 

til den vedlagte tegning, som illustrerer specialets opbygning. 

   

 

  



Side	15	af		76	

Kapitel 2: Konkurrencen i det indre marked  
Dette afsnit har til formål at give en kort introduktion til EU’s udvikling inden for 

konkurrenceretten. Derudover ønsker afsnittet også at redegøre for de centrale ele-

menter, der gør sig gældende for konkurrencen set ud fra et økonomisk perspektiv. 

Redegørelsen for de økonomiske teorier inden for konkurrenceretten anses nødvendig 

for at give læseren en forståelse for de problemstillinger der opstår ifm. specialets 

analyse.  

2.1 Kort introduktion til konkurrencens udvikling i Den Europæiske Uni-
on 
De første bestemmelser inden for konkurrencepolitik i Europa blev etableret i Kul- og 

Stålfællesskabstraktaten i 1951, den såkaldte EKSF-traktat. Traktaten forbød bl.a. 

forhandlingsbarrierer og restriktioner mod enhver foranstaltning, der kunne forvride 

konkurrencen blandt landene.23 Traktatens formål var at dæmpe forudsætningerne for 

krigsførelse gennem fri adgang til kul- og stålressourcer ved at lade suveræniteten 

over kul- og stålproduktionen ligge hos en overnational organisation.24  

Konkurrencepolitikken er senere hen blevet justeret gennem årene, men de overord-

nede formål gør sig stadigvæk gældende den dag i dag. Et af de centrale hensyn for 

etableringen af en fælles konkurrencepolitik mellem landende i EU, er at beskytte 

virksomhedernes mulighed for at konkurrere på samme vilkår i det europæiske mar-

ked.25 Et fælles europæisk marked kan derfor være med til at styrke den industrielle 

effektivitet og optimere allokeringen af ressourcer.26 Dette vil skabe innovation og 

produktivitet og dermed øge den økonomiske vækst.27  

Generelt kan konkurrencen i det indre marked opdeles i to led. Dette vedrører et øn-

ske om at beskytte konkurrencen mellem virksomhederne og konkurrencen mellem 

medlemsstaterne. 28 

Næste afsnit vil kort introducere de overordnede problematikker, der kan forekomme 

for konkurrencen i det indre marked, når staten griber ind. Målet med denne introduk-

tion er at give en idé om, hvilke effekter en stat kan påføre markedet. Afsnittet vil 

																																																								
23 Jf. Motta, Massimo: Competition Policy – Theory and Practice (2004), s. 13. 
24	Jf. Engsig Sørensen et al., EU-retten (2014), s. 27.	
25	Jf. Motta, Massimo: Competition Policy – Theory and Practice (2004), s. 17.	
26	Jf. Motta, Massimo: Competition Policy – Theory and Practice (2004), s. 39.	
27	Jf. Poulsen, Sune Troels, Statsstøtteret i EU (2015), s. 19.	
28	Jf. Jones, Alison and Brenda Sufrin: EU Competition Law (2014), s. 10. 
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ligeledes koncentrere sig om skattekonkurrencen og de økonomiske konsekvenser der 

kan opstå, når visse virksomheder tildeles en skatterabat.  

2.2 Konkurrencen i det indre marked og statens påvirkning 

Statens indblanding i form af finansielle ydelser til virksomheder kan generelt både 

gavne, men også forvride konkurrencen. Støtte fra staten kan f.eks. forekomme, når 

medlemsstater yder økonomisk bistand til projekter, hvilket kan fremme udviklingen 

og skabe bedre konkurrencevilkår. Modsætningsvis kan det også fordreje konkurren-

cen på det indre marked, når de begunstigede virksomheder får en bedre økonomisk 

stilling i forhold til deres konkurrenter, eller når de grundet deres bedre markedsposi-

tion skævvrider den frie konkurrence.29 Ydermere kan hjælp fra staten hindre exit af 

ineffektive virksomheder, således at det kan skabe barrierer for tilgangen af nye virk-

somheder. Dette forekommer f.eks. når staten afhjælper kriseramte virksomheder.30  

De negative effekter, der således kan opstå ved, at staten går ind og bistår virksomhe-

der, udløser som nævnt problemer for konkurrencen i det indre marked. Derfor er det 

nødvendigt at have nogle overordnede retningslinjer for medlemsstaterne, når de til-

deler statslige midler til virksomheder.31 Det er således af den grund, at statsstøttereg-

lerne er blevet udarbejdet. Forbuddet mod statsstøtte er et værn mod konkurrencefor-

drejninger i det indre marked. Manglende kontrol mod statsstøtte kan give medlems-

stater incitament til at etablere gunstige skatteaftaler. Dette kan være med til, at træk-

ke virksomheder til visse medlemsstater, for derigennem at forbedre deres nationale 

velfærd på bekostning af de andre medlemsstater. 32 

I det følgende vil specialet belyse de økonomiske teorier der gør sig gældende for 

konkurrencen, når der både er fuldkommen konkurrence og monopol på markedet.  

Det er nødvendigt at illustrere de ovenstående teorier for at opnå en bedre forståelse 

for, de økonomiske konsekvenser der opstår, når konkurrencen forvrides. Det er dog 

nødvendigt at pointere, at specialets belysning af de to markedsstrukturer ikke er ud-

tømmende.  

 

																																																								
29	Jf. Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen, Statsstøttehåndbogen (2010), s. 8-12.	
30	Jf. Poulsen, Sune Troels, Statsstøtteret i EU (2015), s. 375-376.	
31	Jf. Kommissionens meddelelse om statsstøttebegrebet i artikel 107, betragtning 1-5.	
32	Jf. Poulsen, Sune Troels, Statsstøtteret i EU (2015), s. 19.	
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2.2.1 Fuldkommen konkurrence 

Teorien om fuldkommen konkurrence er en markedsstruktur der illustrerer et marked, 

som indeholder små virksomheder, hvor alle er pristagere, idet hver sælger har samme 

markedsandel.33 Markedet har ingen barrierer hverken ved indgåelse eller udtrædelse 

af markedet. Derudover er der ingen transaktionsomkostninger ved fuldkommen kon-

kurrence. Der vil i denne markedsstruktur ikke være nogle eksternaliteter i blandt 

virksomhederne, da virksomhederne bærer egne omkostninger for deres produktions-

processer. Desuden vil prisen heller ikke overstige marginalomkostningerne. Derfor 

profitmaksimerer virksomhederne ved at sætte marginalomkostningerne lig prisen 

(MC=P).34 Virksomhederne  kan på baggrund af dette kun få dækket omkostningerne 

i forbindelse med produktionen af en ekstra enhed. Dvs. at virksomhederne ikke op-

når en overnormal profit. Ydermere er produkterne homogene, og al information om-

kring produkterne og prisen er tilgængelig for alle markedsdeltagere. I et marked med 

fuldkommen konkurrence vil der være efficiens, når ovenstående kriterier er opfyldt, 

da der ikke opstår noget dødvægtstab.35 Et dødvægtstab er reduceringen i den økono-

miske velfærd, som opstår, når skatteydere allokerer deres ressourcer andre steder hen 

på baggrund af den høje beskatning.36 Dette ses ud fra figur 1.37 

 

Figur. 1:  

 

																																																								
33	Jf. Motta, Massimo: Competition Policy – Theory and Practice (2004), s. 2.	
34	Jf. Jones, Alison and Brenda Sufrin: EU Competition Law (2014), s. 5.	
35	Jf. Motta, Massimo: Competition Policy – Theory and Practice (2004), s. 43.	
36	Begrebet om dødvægtstabet vil blive belyst yderligere under afsnit 2.4.1.	
37	Jf. Mankiw, N. Gregory and Mark P. Taylor: Economics (2008), s. 292.	
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Marginal revenue også kaldet for grænseomkostning (MR) er ændringen i den totale 

revenue – eller omsætning, der opstår, når der sælges én ekstra enhed.  

I ovenstående model kan det tydeligt ses, at den mest profitmaksimerende pris opstår 

når MC=MR. Årsagen til at prisen er horisontal skyldes, at prisen er uafhængig af 

mængdens størrelse. Denne markedsstruktur skaber derfor mest effektivitet for det 

indre marked, da virksomhederne har mulighed for at konkurrere frit. Teorien om 

fuldkommen konkurrence kan ikke udmøntes i praksis, da det vil være umuligt at ha-

ve et marked, hvor samtlige af ovenstående kriterier er opfyldt.  

 

2.2.2 Monopol 

I den modsatte ende af spekteret om fuldkommen konkurrence findes et marked med 

monopol. Det karakteristiske for et monopolistisk marked er, at der kun findes én 

sælger for det givne marked. Det kan bl.a. skyldes myndighedsskabt monopol, hvor 

visse samfundsmæssige hensyn gør, at det er nødvendigt at lade myndighederne være 

den eneste udbyder af et bestemt produkt, 38 eller der kan være tale om et naturligt 

monopol, hvor produktionen er beskyttet af f.eks. patenter.39  

Når der foreligger monopol på markedet, er teorien den, at sælger kan fastsætte prisen 

så højt som muligt, da sælgeren ikke er i konkurrence med andre. Prisen vil således 

være over markedsprisen (MC), som er den pris, forbrugerne vil betale, hvis markedet 

indeholdte flere markedsdeltagere.40 Med andre ord udgør omdrejningspunktet i et 

monopolistisk marked nemlig sælgers mulighed for at sætte P over MC.41  Denne si-

tuation kan også betegnes som en inoptimal situation for samfundet, da prisen medfø-

rer en større omkostning for køberne, og hvor det kun er én (monopolisten) der vil 

have gavn af denne markedsstruktur.42  

Selvom der i teorien gives udtryk for, at sælgeren kan bestemme prisen, så er det vig-

tigt at påpege, at prisfastsættelsen er afhængig af efterspørgslen.43 Det nytter således 

ikke at forhøje prisen på produktet, hvis efterspørgslen er faldende. Ved prisfastsæt-

telsen skal der tillige tages udgangspunkt i de øvrige omkostninger, som sælgeren har 

																																																								
38	F.eks. har den danske stat altså givet DSB monopol på al togtransport.	
39	Medmindre rettighedshaveren har givet sammentykke. 	
40	Jf. Nechyba, Thomas J.: Microeconomics – An intuitive Approach with Calculus (2011), s. 837.	
41	Jf. Motta, Massimo: Competition Policy – Theory and Practice (2004), s. 39.	
42	Jf. Jones, Alison and Brenda Sufrin: EU Competition Law (2014), s. 27. 
43	Jf. Jones, Alison and Brenda Sufrin: EU Competition Law (2014), s. 9. 
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ved at producere produktet. Teorien om monopol vil blive illustreret ud fra nedenstå-

ende figur 2,44 som viser, hvorledes der kan opnås profitmaksimering under monopol. 

 

Figur. 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis sælgeren prisfastsætter produktet for højt, er det ikke nødvendigvis muligt for 

sælger at få dækket de øvrige omkostninger, hvorfor dette kan være ineffektivt for 

sælgeren i sidste ende. Under et monopolistisk marked vil sælgeren have incitament 

til at hæve prisen, men stadigvæk fastholde prisen over MC. Undtagelsen til dette er, 

når sælgeren differentiere prisen afhængig af forbrugernes betalingsvilje.45 Modellen 

illustrerer at sælgeren profitmaksimere, når MR=MC (punkt A).  

En sælger, der har monopol på markedet, har ikke behov for at reducere omkostnin-

gerne og vil heller ikke være tilbøjelig til at forbedre produkterne eller bruge ressour-

cer på innovation.46 Sælgeren vil derfor have mindre incitament til at effektivere mar-

kedet, hvorfor monopol ud fra et samfundsmæssigt hensyn ikke er hensigtsmæssigt.  

Det kan udledes, at et marked under monopol ikke er en efficient løsning for samfun-

det, da monopolisten vil være tilbøjelige til at hæve prisen over MC, hvilket betyder 

at det vil skabe et større dødvægtstab.47 Forebyggelsen af et monopolitiske marked 

kan derfor foretages gennem et øget incitament for offentlig indblanding, som vil 

medvirke til at nå en højere samfundsmæssig velfærdsmaksimering.48  

 
																																																								
44 Jf. Mankiw, N. Gregory and Mark P. Taylor: Economics (2008), 289. 
45 Jf. Jones, Alison and Brenda Sufrin: EU Competition Law (2014), s. 9 
46	Jf. Jones, Alison and Brenda Sufrin: EU Competition Law (2014), s. 10. 
47 Jf. Motta, Massimo: Competition Policy – Theory and Practice (2004), s. 43. 
48	Jf. Motta, Massimo: Competition Policy – Theory and Practice (2004), s. 42.	
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2.3 Skattekonkurrence 
Trods EU’s ønske om et harmoniseret indre marked er der alligevel visse forhold, 

som de nationale medlemsstater selv kan regulere. Dette forefindes som nævnt tidli-

gere inden for skatteområdet, hvor hver medlemsstat har suverænitet over deres egen 

skattepolitik. Hensynet til medlemsstaternes egne beslutninger om den skattepolitiske 

udformning er begrundet i et mål om at maksimere velfærden i eget land.49  

Forholdet til skattekonkurrence har været, og er, et meget relevant aspekt i konkur-

renceretten. Den begrænsede harmonisering af de direkte skatter inden for EU har 

udløst indskrænket gennemsigtighed på skatteområdet. 50  Dette har givet virksomhe-

der incitament til at opstille skattemæssige konstruktioner, der mindsker skattebidra-

get i det hjemmehørende land. Ligeledes har det også givet virksomhederne mulighed 

for at flytte deres overskud til medlemslande med lavere beskatning grundet diverge-

rende skattesatser blandt EU’s medlemslandene.51 Det kan specielt ses under neden-

stående figur 3, hvorledes de lovpligtige skattesatser i EU har været faldende inden 

for de sidste mange år.52  

 

Figur 3: 

 
 

Den begrænsede harmonisering på skatteområdet har således givet anledning til en 

række problematiske udfordringer for EU. Disse omstændigheder skaber uklarheder 
																																																								
49	Jf. Micheau, Claire: Tax selectiticy in European law of state aid: legal assessment and alternative  
    approaches (2015).	
50 Jf. Anja Taferner & Jurjan Wouda Kuipers; Tax Rulings: In Line with OECD Transfer Pricing  
    Guidelines, but Contrary to EU state Aid Rules? (2016).	
51	Jf. Micheau, Claire: Tax selectiticy in European law of state aid: legal assessment and alternative  
    approaches (2015).	
52	Jf. Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og rådet, COM (2015) 203 final, s. 4. 
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og gråzoner, hvorved det er muligt for virksomheder at unddrage i skat og dermed 

fordreje konkurrencen i det indre marked. 

Formålet med det indre marked er bl.a., at kapitalen kan føres frit henover landegræn-

serne uden for mange barrierer. Her er det ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv 

mest fordelagtigt for virksomheder at placere kapitalen, hvor der opnås størst afkast, 

hvormed de mest rentable investeringer gennemføres.53 Ved at selskaber har en større 

kapitalbeholdning opnås der muligheder for at udvikle og optimere deres virksomhed, 

hvilket i sidste ende kan skabe profit evt. gennem prisnedsættelser mm.  

Det er ikke kun i virksomhedernes interesse at forøge kapitalbeholdningen og skabe 

profit, men det er også den hjemmehørende medlemsstats interesse at lade virksom-

heder opnå større profit. Dette begrundes i, at medlemsstaten også vil opnå en fordel, 

da virksomheder generelt skaber flere arbejdspladser, investeringer, bedre produkter 

mm.54 Samtidig vil samfundet også få gavn af selskabernes profit, da selskaberne be-

skattes proportionelt med kapitalbeholdningens størrelse.55 Da selskabsskatten kan 

påvirke virksomhedernes individuelle afkast, er det altså af afgørende betydning, 

hvilken skattesats virksomhederne bliver beskattet med.  

Selskabskatten kan derfor påvirke virksomhederne bl.a. gennem deres beslutning om 

lokalisering af filialer og datterselskaber, placering af virksomhedens overskud, samt 

etablering af nye investeringer mm. Udviklingen i EU har skabt en mere fri kapital-

mobilitet, men har også givet anledning til mere komplekse problemstillinger for skat-

tekonkurrencen.  

 

2.4 Beskatningens økonomiske aspekter  

2.4.1 Pålæggelse af en skat 

I nærværende afsnit vil specialet illustrere, hvad der vil ske for markedet, når myn-

digheder pålægger en skat.  

Ud fra samfundets synsvinkel er skat fundamentet for skabelsen af et velfungerende 

velfærdssystem, hvor sundhedssystemet, skolesystemet og alle samfundets institutio-

ner er afhængige af, at der bliver betalt skat. Dette er dog i realiteten ikke det eneste 

aspekt der foreligger, når der pålægges en skat i samfundet. En skat kan nemlig sænke 

																																																								
53 Jf. Skatteministeriet: ”Rapport fra sambeskatningsudvalget” (2004), s 160. 
54 Jf. Tell, Michael: Skatteret og det EU-retlige forbud mod statsstøtte (2015). 
55 Jf. Skatteministeriet: ”Rapport fra sambeskatningsudvalget” (2004), s 162. 



Side	22	af		76	

velfærden, idet den i nogle tilfælde er egnet til at begrænse den, hvilket vil blive ud-

dybet yderligere i det følgende.  

En af tankerne i den økonomiske teori er, at mennesker reagerer på incitamenter.56 

Pålæggelse af en skat kan således påvirke menneskers adfærd, hvilket vil blive belyst 

i nedenstående figur. Dette kan f.eks. medføre at mennesker vælger at søge hen, hvor 

der er lav beskatning, da høj beskatning dæmper den samlede profitmaksimering. Det 

er derfor væsentligt at se på, hvad der sker for virksomhederne, når en skat indføres.  

 

Figur. 4: 

 
Figur 4 viser, hvorledes mængden (Q1) af en produceret vare vil reduceres (Q2), når 

en skat pålægges.57 Det ses ud fra modellen, at sælgers pris, som han kan tage for en 

given vare reduceres under PS, og viser hvordan købers betaling forhøjes under PB. Jo 

større skat der pålægges, des mindre vil sælger tjene for hver producerede vare og 

dermed miste producer surplus58. Ligeledes vil prisen for køber stige og consumer 

surplus59 vil tabes. Dette betyder, at den potentielle værdi, som sælger og køber for-

handler sig til, ikke bliver realiseret. Pålæggelse af en skat kan dermed føre til, at både 

sælger og køber ikke har incitament til at forhandle, da de stilles dårligere i forhold til, 

hvis der ikke var pålagt en skat.60 Ud fra sælgerens hensyn vil en skat forhindre sæl-

																																																								
56	Jf. Mankiw, N. Gregory and Mark P. Taylor: Economics (2008), s. 251.	
57	Jf. Mankiw, N. Gregory and Mark P. Taylor: Economics (2008), s. 163.	
58	Producer surplus er forskellen mellem markedsprisen og sælgerens reservationspris. 
59	Consumer surplus er forskellen mellem en købers reservationspris for et gode og den pris, der  
     faktisk betales”. 
60	Jf. Nechyba, Thomas J.: Microeconomics – An intuitive Approach with Calculus (2011), s. 282.	
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geren i at opnå et større afkast. Ligeledes kan en skat påvirke en købers adfærd og 

dermed mindske consumer surplus.61 

Ud fra modellen kan det konstateres, at effekten af en skat medfører at sælger og kø-

ber ikke får optimeret deres handel, da der pålægges en større økonomisk byrde for 

begge parter. En skat er derfor med til at påvirke sælgers produktion, idet sælger skal 

bære den økonomiske omkostning.62 Ligeledes vil køber blive påvirket af denne pris-

stigning, da sælgers ekstra omkostning i sidste ende påvirker den endelige prisfastsæt-

telse til køberen. Både consumer - og producer surplus vil mindskes under tilførslen 

af en skat, hvilket betyder, at en skat medfører et større dødvægtstab for markedet. 

Dødvægtstabet opstår bl.a. når køber substituerer eller helt undlader at købe varen.63 

Dødvægtstabets størrelse er dog afhængige af udbud og efterspørgselskurvens hæld-

ninger/elasticitet. Jo mere elastisk udbuds – og efterspørgselskurven er, des større 

dødvægtstab forekommer der på markedet. Et dødvægtstab vil således vokse propor-

tionalt med skattesatsstørrelsen.64  

Såfremt det kan lade sig gøre, vil de fleste virksomheder ud fra et økonomisk hensyn 

søge til de lande, hvor det er muligt at betale en lavere skat, idet det er mest efficient 

for virksomhederne.65 Det betyder således, at virksomheder har større incitament til at 

flytte deres produktioner til lande, hvor de bliver beskattet delvis lavere. Dette vil så-

ledes resultere i, at deres økonomiske position på den måde forbedres. Dog vil det ud 

fra et samfundsøkonomisk hensyn ikke være optimalt, da samfundet på den måde vil 

få mindsket velfærden.  

På baggrund af de ovenstående antagelser kan en skat altså have en negativ effekt på 

markedet, da det både vil mindske consumer og producer surplus, samt skabe et død-

vægtstab for markedet.66 Selvom en skat medfører, visse ulemper for markedet, så er 

det værd at pointere, at skatten også medføre positive eksternaliteter, der gavner sam-

fundet.67 Disse positive eksternaliteter er med til at skabe bedre lighed for samfundet.  

 

																																																								
61	Jf. Mankiw, N. Gregory and Mark P. Taylor: Economics (2008), s. 251.	
62	Jf. Nechyba, Thomas J.: Microeconomics – An intuitive Approach with Calculus (2011), s. 283.	
63	Jf. Nechyba, Thomas J.: Microeconomics – An intuitive Approach with Calculus (2011), s. 285.	
64 Jf. Mankiw, N. Gregory and Mark P. Taylor: Economics (2008), s. 162-167. 
65	Jf. Mankiw, N. Gregory and Mark P. Taylor: Economics (2008), s. 165-167.	
66	Jf. Nechyba, Thomas J.: Microeconomics – An intuitive Approach with Calculus (2011), s. 274.	
67	Jf. Mankiw, N. Gregory and Mark P. Taylor: Economics (2008), s. 168-171.	
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2.4.2 Skatterabatter - Markedsligevægtsmodellen 

Dette afsnit vil belyse de konsekvenser, der kan forekomme for konkurrencen blandt 

virksomheder, når virksomhederne ikke bliver beskattet med identiske skattesatser. 

Hertil benyttes markedsligevægtsmodellen til at illustrere, hvad der sker for markedet, 

når visse virksomheder får tildelt en skatterabat.  

Under markedsligevægtsmodellen illustreres det, at en lav beskatning til visse virk-

somheder letter beskatningsbyrde i forhold til konkurrenterne, hvormed dette giver 

dem bedre konkurrencevilkår.68 Dette er illustreret ud fra nedenstående figur 5. 

 

Figur 5: 

 
Figur 5 viser en markedsligevægt under fuldkommen konkurrence. Markedsligevæg-

ten findes når efterspørgselen (D) og udbudskurven (S) skærer hinanden.  

Skæringspunktet illustrerer den efficiente ligevægt på markedet når produktionsom-

kostningerne og reservationsprisen (betalingsvilligheden) er lig hinanden. Når reser-

vationsprisen er større end produktionsprisen betyder dette, at virksomhederne opnår 

profit og omvendt vil virksomhederne få et tab når reservationsprisen er mindre end 

produktionsomkostningerne. 69 

 

 

 

																																																								
68	Jf. Nechyba, Thomas J.: Microeconomics – An intuitive Approach with Calculus (2011), s. 281.	
69	Jf. Mankiw, N. Gregory and Mark P. Taylor: Economics (2008), s. 167.	
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Figur. 6: 

 
Figur 6 illustrerer samme model som ovenstående, men som viser, hvad der vil ske, 

når prisen sænkes. Under prisnedsættelsen kan det observeres, at Qt vil rykke sig til 

Q0, hvilket betyder, at sælger har mulighed for at producere en større mængde, når 

prisen sænkes. Det kan derfor antages, at en virksomhed, der opnår en lavere beskat-

ning i forhold til sine konkurrenter, har nemmere ved at bære de øvrige omkostninger, 

hvorfor de vil have mere økonomisk overskud til at presse prisen ned og dermed ska-

be et større udbud.70   

Det er værd at bemærke, at denne omstændighed kan variere afhængig af efterspørg-

selskurven. Hvis det antages, at efterspørgselskurven har en hældning lig nul, vil pri-

sen ikke have en betydning på udbuddet. Ligevægt på markedet med lav beskatning 

til visse virksomheder vil resultere i, at disse udkonkurrer de andre virksomheder, 

som ikke kan opnå samme fordel. 

Ud fra markedsligevægtsmodellen ses det, at en lav beskatning hos virksomheder gi-

ver bedre mulighed for at sænke deres pris, hvorved det slutteligt resulteret i, at de 

kan producere et større output. Hvis det antages, at en medlemsstat tildeler selektive 

fordele i form af gunstige skatteaftaler til visse virksomheder, vil det medføre en for-

vridning af konkurrencen. Denne forvridning opstår, når virksomheder med gunstige 

skatteaftaler har mulighed for at sætte prisen ned, da de skal afholde en lavere om-

kostningsbyrde i forhold til de øvrige virksomheder. Statsstøtte i form af gunstige 

skatteaftaler kan dermed påvirke konkurrencen blandt virksomhederne, når disse ikke 

får adgang til samme fordel.  

																																																								
70	Jf. Mankiw, N. Gregory and Mark P. Taylor: Economics (2008), s. 168. 
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En efficient beskatning kan i teorien opstå, når skattesatsen udgør en fast procentdel, 

uafhængig af virksomhedernes størrelse (lump sum tax71).72 eller geografiske place-

ring. Dette er i teorien en af de mange løsninger, der kan foretages for at undgå ineffi-

ciens på markedet. Dog er dette i realiteten svært at opretholde, da det kræver, at der 

ikke foreligger substitutioner for virksomhederne ved, at alle medlemslande har sam-

me skattesats for selskabsbeskatningen.73 Substitutioner forekommer som allerede 

nævnt, når virksomheder grundet den frie bevægelighed i EU, kan placere deres pro-

duktioner i andre medlemslande med lavere skat. Det kan således medvirke til, at det 

hjemmehørende medlemsstat mister den offentlige indtægt, som det oprindeligt vil få, 

hvis ikke virksomheden valgte at substituere deres produktion til et medlemsstat med 

lavere skat.74  

 

2.5 Sammenfatning 
Manglende beskatning hos visse virksomheder kan påvirke konkurrencen i det indre 

marked ved, at disse virksomheder får en skattefordel i forhold til konkurrenterne. 

Dette kan medføre, at virksomhederne får en større markedsposition, idet den økono-

miske byrde mindskes.  

På den måde kan tildeling af finansiel støtte, herunder også skatteundladelser, være 

med til at fordreje konkurrencevilkårene.  

Inden for den økonomiske teori er der overordnet set to forhold i hver deres ende af 

spekteret, der beskriver markedsstrukturer for konkurrencen i det indre marked. Teo-

rien om den fuldkomne konkurrence beskriver generelt set et marked, hvor alle sælge-

re har mulighed for at konkurrere på lige fod. Her er der ingen, der bliver stillet bedre 

eller ringere end andre, hvorfor alle har muligheder for at maksimere deres profit. 

Som kontrast til teorien om den fuldkommen konkurrence findes et marked med mo-

nopol. Denne markedsstruktur skaber ikke efficiens for konkurrencen på markedet, 

men giver den enkelte monopolist en væsentlig stor markedsposition i forhold til kon-

kurrenterne. Denne form for markedsstruktur vil dermed tynge konkurrencen ned 

blandt virksomhederne, hvilket set ud fra et samfundsmæssigt hensyn kan hæmme 

																																																								
71	Lump sum tax er udtrykt som en fast beskatning der tilføjes til alle skattepligtige enheder uafhængig  
     af indkomstniveauet.	
72	Jf. Nechyba, Thomas J.: Microeconomics – An intuitive Approach with Calculus (2011), s. 285.	
73	Jf. Mankiw, N. Gregory and Mark P. Taylor: Economics (2008), s. 249.	
74	Jf. Nechyba, Thomas J.: Microeconomics – An intuitive Approach with Calculus (2011), s. 286.	
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samfundets udvikling. Inddragelsen af de to markedsstrukturer har haft til formål at 

belyse, hvilke økonomiske tanker der lægges til grund, når EU foretager reguleringer 

og foranstaltninger til beskyttelsen af den frie konkurrence i det indre marked. De to 

markedsstrukturer udgør også benchmarks for specialets senere analyse af udvalgte 

skatteafgørelser om statsstøtte truffet i medlemslandene. 

Som illustreret i ovenstående afsnit har virksomheder generelt fokus på at profitmak-

simere. Dette kan ud fra virksomhedens syn svække udbyttet, når der pålægges en 

skat. Derfor kan virksomheder have incitament til at flytte deres produktion, således 

at de søger efter substituerende lande med lav beskatning.  

Virksomhedernes omstrukturering eller fraflytning til lande med lavere beskatning 

kan påvirke velfærden i samfundet. Af den grund er det også i medlemsstaternes inte-

resse at lade virksomhederne blive. Dette kan således være med til at skabe incitament 

for medlemsstaterne til at justere deres skattesatser eller at indgå særlige aftaler med 

virksomhederne. Medlemsstaternes formål er at beholde virksomhederne, eller til-

trække nye virksomheder til landet. 

Ud over de overordnet teoretiske forhold har dette afsnit også haft fokus på at belyse 

de økonomiske aspekter for markedet, når visse virksomheder får tildelt en skattera-

bat. Som det er belyst vil en skat medføre mindre producer surplus, idet sælger vil 

tjene mindre for hver producerede vare han sælger. Derfor vil tilførslen af en skat, 

have betydning for sælgers profitmaksimering. Hvis det antages, at visse virksomhe-

der får mulighed for at betale en mindre skat, vil konsekvensen være, at disse virk-

somheder vil få mindsket deres omkostningsbyrde i forhold til konkurrenterne. Det 

betyder således, at de gennem en lavere omkostningsbyrde bliver stillet bedre, hvor-

med de får bedre mulighed for at udkonkurrere de øvrige virksomheder. Dette kan 

bl.a. ske ved at sænke deres priser, således at de kan tiltrække flere købere og dermed 

sælge en større mængde. Ved at presse prisen ned kan de forhindre konkurrenterne i 

at profitmaksimere. 

Forklaringen af den økonomiske teori, der lægges til grund for både konkurrencen og 

skatten er nødvendig for at forstå specialets problemstilling, vedrørende skatteafgørel-

sernes påvirkning af skatte- og markedskonkurrencen. 
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Kapitel 3: Statsstøtte 
De EU-retlige regler for statsstøtte findes i TEUF art. 107-109. Formålet med TEUF 

artikel 107 er at beskytte samhandlen mellem medlemsstaterne og sikre mod konkur-

rencefordrejning ved begunstigelse af visse virksomheder, der i princippet er uforene-

ligt med EU’s indre marked. TEUF art. 108 og 109 regulerer procedurerne for vedta-

gelse af retsakter omkring statsstøtte.75 

TEUF art. 107, stk. 1, definerer statsstøttebegrebet således: 

Ud fra ordlyden, kan det konstateres at statsstøttebegrebet udleder fire kumulative 

betingelser. Statsstøtten er således uforenelig med TEUF art. 107, når støtten: 

 

 

 

 

 

3.1 Økonomisk aktivitet 

Forudsætningen for, at statsstøttereglen i art. 107 finder anvendelse, er først og frem-

mest betinget af, at modtageren skal udøve økonomisk virksomhed. Det er derfor nød-

vendigt at klarlægge virksomhedsbegrebets overordnet definition, idet støtte tildelt til 

visse virksomheder er uforenelig med bestemmelsen. 

TEUF indeholder ikke en definition af begrebet virksomhed, hvorfor dette er blevet 

fortolket i flere forskellige domme af EU-Domstolen. Virksomhedsbegrebet i konkur-

rencerettens forstand er ifølge fast retspraksis enhver enhed, som udøver økonomisk 

virksomhed (aktivitet) uanset denne enheds retlige status og dens finansieringsmåde.76 

Et bærende element i virksomhedsbegrebet er, at der skal være en økonomisk aktivitet, 

																																																								
75	Nærmere	oplysninger	om	procedurereglerne	findes	i	procedureforordningen	og		
					implementeringsforordningen.	
76 Jf. Dom af  23. april 1991 i sag C-41/90, Höfner og Elser, præmis 21 og dom af 10. januar 2006 i  
    sag C-222/04, Cassa Di Risparmio Di Firenze, præmis 107. 

”Bortset fra de i traktaterne hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes ved 

hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at for-

dreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, 

uforenelig med det indre marked i det omfang, den påvirker samhandelen mellem med-

lemsstaterne” 

1) ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form 

2) begunstiger visse virksomheder eller visse produktioner 

3) fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene 

4) påvirker samhandlen mellem medlemsstaterne.  
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hvilket består i, at en virksomhed tilbyder varer og tjenesteydelser på markedet.77 Det 

er således vigtigt at pointere, at økonomisk aktivitet forekommer, når modtageren er 

en markedsdeltager,78 eller når aktiviteten udøves på markedsvilkår mod vederlag.79 

Der skal altså være tale om en udøvelse af økonomisk aktivitet med profit for øje, 

som ikke er udført på et solidarisk grundlag.80 Ligeledes er det nødvendigt at tage ud-

gangspunkt i den konkrete aktivitet, når det skal vurderes, om en given aktør anses for 

at være omfattet af virksomhedsbegrebet .81  

På baggrund af dette kan det understreges, at virksomhedsbegrebet må anses for at 

være opfyldt når alle finansielle fordele fra staten direkte eller indirekte ydes til øko-

nomiske aktiviteter, der kan påvirke konkurrencen på det indre marked.82 

 

3.2 Økonomisk fordel  
Det bemærkes i henhold til Domstolens faste praksis, at der foreligger en økonomisk 

fordel, såfremt en statslig foranstaltning direkte eller indirekte favoriserer visse virk-

somheder. Ligeledes foreligger der en økonomisk fordel, når virksomheder begunsti-

ges på en måde, som den ikke ville have opnået under sædvanlige markedsvilkår.83 

Formålet med EU’s statsstøtteregler er at forhindre virksomheder i at opnå økonomisk 

fordel, som de ikke vil opnå under normale markedsbetingelser – altså uden statslig 

indgriben.84 Økonomiske fordele behøver ikke være tildelinger af finansielle ydelser, 

idet fritagelse fra økonomiske byrder, som normalt belaster en virksomheds budget, 

også anses som gavnlige for virksomheder.85 Indrømmelse af selektive skattelettelser, 

vil derfor betragtes som fordele i TEUF art. 107’s forstand.  

EU-Domstolen anvender forskellige tests til at undersøge, hvorvidt virksomheder har 

fået en økonomisk fordel af staten. Specielt kan det nævnes det markedsøkonomiske 

investorprincip (MEIP). Da myndigheder kan beslutte at yde støtte til virksomheder, 

anvender Domstolen og Kommissionen dette princip, når de skal vurdere, om støtten 
																																																								
77 Jf. Dom af 1. juli 2008 i sag C-49/07, Kommissionen mod Italien, præmis 36. 
78 Jf. Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen, Statsstøttehåndbogen (2010), s. 8. 
79 C-205/03, Fenin mod Kommissionen: Forslag til afgørelse fra generaladvokat Polares Maduro d.    
    10. November 2005.  
80 Jf. Kommissionens meddelelse om statsstøttebegrebet i artikel 107, betragtning 19-22. 
81 Jf. Poulsen, Sune Troels, Statsstøtteret i EU (2015), s. 99. 
82 Jf. Poulsen, Sune Troels, Statsstøtteret i EU (2015), s. 127. 
83	Jf. Dom af 2. September 2010 i sag C-399/08 P, Kommissionen mod Deutsche Post, præmis 40.	
84 Jf. Kommissionens meddelelse om statsstøttebegrebet i TEUF artikel 107, betragtning 66. 
85	Jf. Dom af 11. Juni 2006 i de forenede sager C-182/03 og C-217/03, Kommissionen mod Belgien,  
     præmis 86. 	
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er markedskonform. Ved benyttelsen af MEIP vurderes det, om medlemsstaten hand-

ler, som en markedsinvestor normalt vil handle, hvis denne reelt set er en uafhængig 

part i en sammenlignelig situation. Anvendelsen af dette princip synes dog især an-

vendeligt, når myndighederne agerer som en privat aktør. Dette er dog ikke er tilfæl-

det, når staten pålægger skatter og afgifter, eller yder direkte eller indirekte tilskud.86 

Der vil under afsnittet ’Selektivitet’ i afsnit 3.8 foretages en nærmere belysning af 

denne test samt øvrige tests, der anvendes for at vurdere, hvornår en skatteforanstalt-

ning er uforenelig med statsstøttereglerne.  

 

3.3 Forenelig statsstøtte og godkendelser 

Statsstøttereglerne indeholder ligeledes undtagelser til forbuddet, som omfatter for-

skellige hensyn, der kan legitimere støtten i konkrete situationer. Disse undtagelses-

bestemmelser findes i TEUF art. 107, stk. 2 og 3, samt art. 108. 

Afvejningen af statsstøttens forenelighed vurderes ud fra støttens art, størrelse87 og 

formål.88 Specielt kan det fremhæves, at statsstøttereglen ikke finder anvendelse, så-

fremt medlemsstater yder offentlig støtte til en virksomhed med en sum op til 200.000 

EUR i en periode på tre regnskabsår. Denne undtagelse er den såkaldte de minimis-

regel.89 Ydermere fremgår det, at aktiviteter med usædvanlig lav levestandard og lig-

nende90, er forenelige med statsstøttereglerne. Disse kriterier anses dog kun forenelige 

såfremt de udelukkende udbydes på baggrund af et solidaritetsprincip, dvs. at alle skal 

have lige adgang til ydelsen.91  

Alle offentlige myndigheder, der planlægger at yde statsstøtte, eller som potentielt 

vedtager ordninger der omfatter støtte, skal anmelde foranstaltningen til Kommissio-

nen, jf. TEUF art. 108, stk. 3.92 Når Kommissionen modtager en anmeldelse af en 

støtteforanstaltning vurderes det, om foranstaltningen er omfattet statsstøttebegrebet i 

TEUF art. 107, stk. 1. Såfremt det konstateres, at en foranstaltning er i strid med reg-

																																																								
86	Jf. Poulsen, Sune Troels, Statsstøtteret i EU (2015), s. 50.	
87 Jf. Kommissionens forordning 1407/2013.  
og Sune Troels Poulsen, Statsstøtteret i EU (2015), s. 228. 
88 Jf. Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen, Statsstøttehåndbogen (2010), s. 8. 
89	Jf.	Kommissionens forordning 1407/2013.  
90	social sikring, sundhedstjenester og undervisning, forskning eller støtte til at fremme den økonomi-  
    ske udvikling i områder	
91	Jf. Forenede sager C-159/91 og C-160/91, Poucet og Pistre, Sml. I	
92 Jf. Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen, Statsstøttehåndbogen (2010), s. 88.	
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lerne om uforenelig statsstøtte, skal Kommissionen følge rammerne for proceduren, 

der er fastsat i TEUF art. 108. 
Procedureforordningen indeholder vigtige principper, som medlemsstaterne er for-

pligtet til at følge ved anmeldelse og iværksættelse af støtteforanstaltninger.93 Kom-

missionen har pligt til at foretage en løbende undersøgelse af eksisterende støtteord-

ninger samt ved kendskab til nye støtteordninger.  

 

3.4 Statsstøtte og skat 
Forbuddet mod ulovlig statsstøtte er relevant i forhold til medlemsstaternes nationale 

skatteregler, idet medlemsstater kan begunstige visse virksomheder gennem skatte-

mæssige fordele. Tildelingen af skattemæssige fordele er som udgangspunkt ikke re-

guleret i traktatens bestemmelser, da skattebegunstigelser ikke i sig selv diskriminerer 

virksomhederne.94 Modsætningsvis kan disse skattebegunstigelser være egnet til at 

fordreje konkurrencen i det indre marked således, at det kan være uforeneligt med 

TEUF art. 107. 

Denne konkurrenceforvridning kan specielt forekomme ved at afhjælpe visse virk-

somheder gennem statslige midler, bl.a. ved at nedsætte skattesatsen, give særlige 

fradrag, skattefritagelse mv.95  

Som det allerede er blevet belyst i det indledende afsnit til kapitel 3, findes der gene-

relt fire kumulative betingelser, når det skal konstateres, om en foranstaltning er i strid 

med statsstøttereglerne. I de følgende afsnit foretages der en nærmere redegørelse af 

statsstøttereglernes anvendelse på foranstaltninger vedrørende direkte skatter.  

 

	  

																																																								
93 Jf. Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen, Statsstøttehåndbogen (2010), s. 89. 
94 Jf. Engsig Sørensen et al., EU-retten (2014), s. 838. 
95 Jf. Engsig Sørensen et al., EU-retten (2014), s. 838. 
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3.5 Statsmidler  
3.5.1 Statsstøttebegrebet 

Som allerede belyst ovenfor, er forbuddet mod statsstøtte afhængigt af, at støtten ydes 

ved hjælp af statslige midler under enhver tænkelig form. Statsstøttebegrebet er gen-

nem EU-Domstolens retspraksis blevet fortolket bredt, således at begrebet omfatter 

både staten, andre offentlige organer, herunder bl.a. Folketinget, styrelser, regioner, 

ministerier og kommuner, men også selvstændige juridiske enheder.96 Denne udvi-

dende fortolkning af statsstøttebegrebet har til formål at undgå medlemsstaternes om-

gåelse af art. 107, stk. 1, ved at lade juridiske selvstændige organer eller virksomheder 

stå for tildelingen af støtten.  Det afgørende element i vurderingen er, hvorvidt statens 

støtteforanstaltningen kan tilregnes staten.97 

 

3.5.2 Statsmidler 

Ud over betingelsen om, at støtten skal tilregnes staten, skal denne også ydes direkte 

eller indirekte ved hjælp af statsmidler.98 

Der findes en bred fortolkning, der belyser, hvilke typer af finansielle fordele, der kan 

udgøre statsmidler. Hertil gælder det også, at en foranstaltning, som indrømmer visse 

virksomheder skattemæssige fordele gennem statsstøtte f.eks. ved at give dem en gun-

stigere økonomisk stilling i forhold til andre virksomheder, er omfattet definitionen 

for statsmidler.  

Ligeledes kan staten tildele finansielle fordele gennem praksis, afgørelser og regelæn-

dringer, således at staten beskatter for en mindre indtægt end tiltænkt.  

Forudsætningen for, om en støtte er finansieret gennem statslige midler betinges af, 

om det kan konstateres, at en virksomhed har opnået en skattemæssig begunstigelse 

gennem en medlemsstats tildeling af skattefritagelse, skattelempelse eller henstand.  

 

 

	  

																																																								
96 Jf. Tell, Michael, Skatteret og det EU-retlige forbud mod statsstøtte (2015), s. 311 og Sune  
     Troels Poulsen, Statsstøtteret i EU (2015), s. 133. 
97 Jf. Dom af 16. maj 2002 i sag C-482/99, Stardust Marine, præmis 55-56, samt Kommissionens  
    meddelelse om statsstøttebegrebet i TEUF artikel 107, betragtning 39. 
98 Jf. Poulsen, Sune Troels, Statsstøtteret i EU (2015), s. 138. 
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3.6 Fordrejning af konkurrencevilkårene og påvirkning af samhandlen.  
3.6.1 Konkurrencefordrejning 

Skattemæssige foranstaltninger skal påvirke konkurrencen, før den kommer i konflikt 

med formålet med TEUF art. 107. Ud fra bestemmelsens ordlyd gælder forbuddet 

også for statsstøtte som potentielt påvirker konkurrencen.  

I Philip Morris-dommen99 fastslog Domstolen, at der potentielt kan foreligge fordrej-

ning af konkurrencen, når medlemsstater tildeler finansiel støtte til en virksomhed, 

som deltager i samhandel på det indre marked. Offentlig statsstøtte hjælper nødven-

digvis ikke den støttemodtagende virksomhed med at ekspandere eller vinde mar-

kedsandele, men kan dog være med til, at skabe incitament for en stærkere konkur-

renceposition ved at befri virksomheden for udgifter, som den ellers ville betale i for-

bindelse med den daglige drift.  

 

3.6.2 Påvirkning af samhandlen 

Støtte til virksomheder, der opererer på det indre marked, kan være med til at påvirke 

samhandlen mellem medlemsstaterne. Dette kan ske ved at nedsætte beskatnings-

grundlaget, således at medlemsstater motiverer virksomheder til at placere produktio-

nerne i deres medlemsstat. Dette er især udtrykt i Friulia- dommen100, præmis 41: 

“…når en finansiel støtte, som ydes af en stat, styrker en virksomheds stilling i for-

hold til andre virksomheder, som den konkurrerer med i samhandelen inden for Fæl-

lesskabet, må det antages, at denne samhandel påvirkes af støtten”.  

 

3.7 Selektivitet 
Skattemæssige foranstaltninger er omfattet af TEUF art. 107, når de begunstiger visse 

virksomheder eller visse produktioner. Det er altså en betingelse, at støtten udgør en 

selektiv fordel. Med begrebet selektivitet menes det, når en stat tildeler skattemæssig 

begunstigelser til visse udvalgte virksomheder eller visse produktioner, der retlig og 

faktisk er i en sammenlignelig situation med andre.101 Med andre ord afhænger selek-

tivitetsvurderingen af, hvorvidt støtten er generel eller selektiv. Generelle skatteord-

ninger er forenelige med støttebegrebet, såfremt fordelen er tilgængelig for alle virk-

																																																								
99 Jf. Dom af 17. September 1980 i sag C-730/79, Philip Morris Holland BV mod Kommissionen. 
100	Jf. Dom af 4. April 2001 i sag T-288/97, Friulia Venezia Giulia.	
101 Jf. Poulsen, Sune Troels, Statsstøtteret i EU (2015), s. 169 og dom af 22. December 2008 i sag C- 
    487/06, British Aggregates, præmis 82. 
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somheder og indeholder objektive betingelser uden indslag af skønsmæssige fortolk-

ningsmuligheder.  

En stat kan som regel agere som en markedsaktør eller som en myndighed. I situatio-

ner, hvor det skal vurderes, om virksomheder er begunstigede, grundet statslige ind-

griben, anvendes ofte det markedsøkonomiske investorprincip (MEIP)102 Denne test 

benyttes til at vurdere, om staten i den konkrete situation har ageret som en hypotetisk 

privat aktør. Ofte vil dette forekomme, når staten er en investor eller en sælger på 

markedet, der handler på samme vilkår som almindelige markedsdeltagere. Grænsen 

for det tilladelige overskrides derfor, når statens handling medfører en begunstigelse 

til virksomheden, som en almindelig markedsaktør ikke vil kunne give i en tilsvaren-

de situation.  

Når staten derudover agerer som en myndighed, specielt når de træffer skatteafgørel-

ser, og det ønskes undersøgt, hvorvidt skatteafgørelserne udgør en selektiv begunsti-

gelse, vil MEIP-testen ikke være oplagt at bruge alene. Dette skyldes, at statens hand-

ling, ud fra MEIP-testen, sammenlignes med en hypotetisk privat aktør, hvilket ikke 

er tilfældet, da enhver skatteforanstaltning tilhører statens virke.103  

Når EU-Domstolen tager stilling til skatteafgørelsernes forenelighed med statsstøtte-

reglernes, synes de at udlede svarene ud fra den såkaldte selektivitetstest, som vil bli-

ve belyst i det næste afsnit. Specialets videre analyse vil således inddrage principper-

ne i MEIP-testen under selektivitetstesten. 

 

3.8 Selektivitetstesten 

Selektivitetstesten på det skatteretlige område foretages på baggrund af tre trin.104 

																																																								
102	Jf. Poulsen, Sune Troels, Statsstøtteret i EU (2015), s. 48-50 og Kommissionens meddelelse om  
       statsstøttebegrebet i artikel 107, betragtning 73-75.	
103	Jf. Tell, Michael, Skatteret og det EU-retlige forbud mod statsstøtte (2015), s. 311	
104 Jf. Tell, Michael, Skatteret og det EU-retlige forbud mod statsstøtte (2015), s. 314, Kommissionens  
     meddelelse om statsstøttebegrebet i TEUF artikel 107, betragtning 128 og Poulsen, Sune  
     Troels, Statsstøtteret i EU (2015), s. 170. 

1. Etablering af referenceramme på baggrund af et overordnet formål 

2. Forskelsbehandling af faktisk og retlig sammenlignelige situationer (inden 

for referencerammen) 

3. Retfærdiggørelse af forskelsbehandling 



Side	35	af		76	

3.9.1 Referencerammen 

Referencerammen bruges til at undersøge, hvorvidt en given skatteordning medfører 

samme økonomisk byrde for virksomheder i en sammenlignelig faktisk og retlig si-

tuation i forhold til det overrodnet formål.105 Referencerammen udgør de skatteretlige 

regler og skatteordninger, som lægges til grund for beskatningen. Det er således nød-

vendigt for selektivitetsvurderingen at undersøge, om den konkrete foranstaltning in-

den for referencerammen er i overensstemmelse med det overordnet formål. Forholdet 

defineres også i litteraturen som den normale skatteordning. 

I Adria-Wien Pipeline-dommen.106 fastslog Domstolen, at den østrigske afgiftsreform 

udgjorde statsstøtte. Baggrunden herfor skyldtes at virksomheder, hvis hovedaktivitet 

var fremstilling af materielle goder, var de eneste der havde mulighed for at få til-

kendt godtgørelse for en energiafgift af naturgas og elektricitet. Selvom den østrigske 

regering påpegede, at afgiftsreformen var baseret på objektive kriterier, samt det for-

hold, at virksomhederne var blevet ramt uforholdsmæssigt hårdt af de nævnte afgifter 

i forhold til andre virksomheder, så kunne begrundelsen fra den østrigske regering 

alligevel ikke fastholdes. Det afgørende for Domstolens vurdering af de præjudicielle 

spørgsmål var især det overordnede hensyn med foranstaltningen, hvilket var et øko-

logisk hensyn. Domstolen lagde til grund, at virksomheder som leverede tjenesteydel-

ser ligeså vel som virksomheder, der fremstillede materielle goder, udgjorde store 

energiforbrugere, og derved ikke skulle behandle deres anvendelse af naturgas og 

elektricitet anderledes, da begge grupper var i en tilsvarende faktisk og retlig situati-

on.  

Ligeledes kan det nævnes British Aggregates-dommen,107 hvor Storbritannien havde 

indført en afgift på granulater, hvor granulater fremstillet af genbrugsmaterialer blev 

fritaget for afgiften. Formålet med denne afgift var at beskytte miljøet ved at forbedre 

den effektive benyttelse af ressourcerne. Retten mente, at der ikke forelå en selektiv 

fordel, fordi medlemslandene havde ret til at varetage egne interesser, hvor der endnu 

ikke forelå fælles EU-retlige retningslinjer på området om f.eks. miljøbeskyttelse.108 

Domstolen gav ikke medhold og lagde særligt vægt på særlige kriterier fremhævet i 

præmis 82: ”In order to determine whether a measure is selective, it is appropriate to 

																																																								
105 Jf. Poulsen, Sune Troels, Statsstøtteret i EU (2015), s. 184. 
106	Jf. Dom af 8. November 2001 i sag C-143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH	
107 Jf. Dom af 22. December 2008 i sag C-487/06, British Aggregates. 
108	Jf. British Aggregates, præmis 117.	
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examine whether, within the context of a particular legal system, that measure consti-

tutes an advantage for certain undertakings in comparison with others which are in a 

comparable legal and factual situation.” Domstolen påpegede således at ordningen 

ikke tog hensyn til andre virksomheder, idet øvrige virksomheder som ikke fremstil-

lede genbrugsmaterialer var udelukket fritagelsen.  

Resultaterne fra begge domme viser, at Domstolen ikke accepterer foranstaltninger 

der tildeler en økonomisk fordel til visse virksomheder, på trods af at disse er udtrykt 

i et specifikt formål, som f.eks. hensynet om miljøbeskyttelse. Der skal således også 

foretages en vurdering af, om denne foranstaltning er åben for alle i samme faktiske 

og retlige situation i lyset af formålet.  

Selvom det er belyst, at referencerammen ofte etableres ud fra en skatteordning, kan 

der være forhold, hvor en sådan skatteordning ikke kan lægges til grund. Dette er sær-

ligt blevet fremhævet i Gibraltar-dommen.109 Her mente Retten ikke, at der forelå en 

selektiv begunstigelse, fordi de ikke havde etableret en konkret referenceramme, der 

kunne dokumentere tilstedeværelsen af omstændighederne.110 Domstolen tilsidesatte 

Rettens påstand og konkluderede, at etableringen af en skatteordning som reference-

ramme ikke var en betingelse for at konkludere, hvorvidt der forelå en selektiv begun-

stigelse. Hertil skulle forholdene således baseres på, om virksomhederne omfattede 

samme forhold og hvorledes de blev behandlet ens.111 Således ligger Domstolen altså 

også vægt på effekterne fra foranstaltningen, når de skal vurdere om den er selektiv 

begunstigelse.112  

 

3.9.2 Forskelsbehandling af faktisk og retlig sammenlignelig situationer 

Det næste trin i selektivitetstesten er vurderingen af, om skatteordningen udgør en 

forskelsbehandling, og hvorvidt denne forskelsbehandling er logisk og konsekvent i 

forhold til lovens formål (referencerammen).113 Hvis ikke den er logisk og konse-

kvent, er ordningen altså selektiv. Forskelsbehandlingen foretages ud fra reference-

rammen, hvor det skal vurderes om ordningen er af generel eller af selektiv karakter. 

Som nævnt kendetegner en generel ordning nogle objektive betingelser, hvilket bety-

																																																								
109	Jf. Dom af 15. November 2011 i sag C-106/09: Gibraltar.	
110	Jf. Gibraltar, præmis 81-84.	
111	Jf. Gibraltar, præmis 91.	
112	Jf. Drabbe, Humbert, The test of Selectivity in State Aid litigation: The Relevance of Drawing  
      Internal and External Comparisons to Identify the Reference Framework (2013), s. 89	
113 Jf. Poulsen, Sune Troels, Statsstøtteret i EU (2015), s. 187. 
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der, at ordningen ikke bør give anledning til fortolkning og skøn. Derfor kan ordnin-

ger, der indeholder skønsmæssige vurderinger omfatte en selektiv begunstigelse, idet 

bedømmelsen indeholder subjektive vurderinger af omstændighederne.  

Selvom en foranstaltning indeholder rene objektive kriterier, skal disse objektive kri-

terier altså alligevel være i overensstemmelse med skatteordningens formål, hvilket 

kan uddybes ud fra nedenstående dom.  

I NOx-dommen,114 havde Holland tildelt virksomheder med en kapacitet på over 20 

MWt en mulighed for at omsætte deres emissionsrettigheder. Retten mente ikke, at 

der forelå en finansiel fordel, idet mindre virksomheder ikke var i en sammenlignelig 

situation. Domstolen afviste denne begrundelse, da den objektive betingelse ikke 

kunne retfærdiggøre begunstigelsen. Selvom ordningens overordnede formål var at 

beskytte miljøet og reducere udledningen af NOx, fandt Domstolen ikke, at det kvan-

titative kriterium for differentieringen mellem virksomhederne var sagligt begrundet. 

Alle virksomheder uanset størrelse havde pligt til at overholde reglerne om NOx 

emissioner, hvorfor det ikke kunne retfærdiggøres, at det kun var større virksomheder 

der kunne opnå en finansiel fordel. Domstolen påpegede også yderligere, at Neder-

landene ikke have foretaget en korrekt referenceramme, og at de objektive kriterier 

ikke var tilstrækkelige til at forsvare deres foranstaltning, da det ikke tog hensyn til 

det overordnede formål med ordningen.  

Det er værd at bemærke, at begge trin i selektivitetstesten er tæt forbundet med hinan-

den og ofte bliver behandlet sammen, når Domstolen skal træffe afgørelser. Som alle-

rede belyst afspejles det i, at etableringen af referencerammen er en vigtig paramen-

ter, når selektivitetsvurderingen foretages.115 

Selektive forhold kan både være de jure og de facto selektive.116 De jure-selektivitet 

foreligger, når skatteordningen på baggrund af specifikke kriterier begrænser visse 

virksomheder ud fra f.eks. virksomhedens størrelse117, begrænsning for visse sektorer 

eller en bestemt juridisk struktur.118 De facto-selektivitet opstår, når selektiviteten i 

																																																								
114 Jf. Dom af 8. september 2011 i sag C-279/08 P, Kommissionen mod Nederlandene (NOx).  
115	Jf. Drabbe, Humbert, The test of Selectivity in State Aid litigation: The Relevance of Drawing  
      Internal and External Comparisons to Identify the Reference Framework (2013), s. 104.	
116	Jf. Kommissionens meddelelse om statsstøttebegrebet i artikel 107, betragtning 121-122 og Claire  
      Micheau: Tax selectiticy in European law of state aid: legal assessment and alternative approaches  
      (2015). 
117	Jf. Dom af 8. september 2011 i sag C-279/08 P, Kommissionen mod Nederlandene (NOx).	
118	Jf. Dom af 8. September 2011 i de forenede sager C-78/07-C80/08, Paint Graphos. 
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princippet er baseret på objektive kriterier, som omfatter alle virksomheder, men det 

kun er visse virksomheder, der i realiteten kan anvende den.119 

I henhold til EU-Domstolens fortolkning af art. 107, stk. 1, er det uden betydning om 

de begunstigede eller ikke begunstigede, hverken aktuelt eller potentielt er i konkur-

rence med hinanden. Det afgørende for benyttelsen af statsstøtteregelen er, om ord-

ningens formål differentierer virksomheder eller produktioner, der er i en tilsvarende 

retlig og faktisk situation.120  

 

3.9.3 Retfærdiggørelse af forskelsbehandling 

Som det sidste led i selektivitetstesten skal der foretages en vurdering af, hvorvidt 

forhold der afviger referencerammen, som normalt er prima facie selektiv, alligevel 

kan retfærdiggøres. Kravet for en retfærdiggørende forskelsbehandling kan begrundes 

i skattesystemets logik, karakter og opbygning. Visse omstændigheder kan altså be-

virke, at foranstaltninger kan behandles forskelligt på baggrund af principper, der 

lægges til grund for skattesystemet samt forhold, der er nødvendige for systemets 

funktionsmåde og effektivitet.121 Ifølge Kommissionens meddelelse om statsstøttebe-

grebet kan forskelsbehandling begrundes, hvis det f.eks. omfatter følgende:122 

Ligeledes er retfærdiggørelsen også betinget af, at medlemsstaterne foretager nødven-

dig kontrol- og overvågningsprocedurer for at sikre, at undtagelsesforanstaltningerne 

hænger sammen med skattesystemets logik og almindelig opbygning.123 Dette afhæn-

ger af, at foranstaltningen skal være i overensstemmelse med proportionalitets-

princippet og ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå det forfulgte legi-

time mål, som kendes fra den almindelige lære i EU-retten.  

																																																								
119	Jf. Dom af 15. November 2011 i sag C-106/09: Gibraltar.	
120 Jf. Poulsen, Sune Troels, Statsstøtteret i EU (2015), s. 205. 
121 Jf. Poulsen, Sune Troels, Statsstøtteret i EU (2015), s. 190. 
122 Jf. Kommissionens meddelelse om statsstøttebegrebet i TEUF artikel 107, betragtning 139. 
123 Jf. Kommissionens meddelelse om statsstøttebegrebet i TEUF artikel 107, betragtning 140, samt  
     dom af 8. September 2011 i de forenede sager C-78/07-C80/08, Paint Graphos. 

…the need to fight fraud or tax evasion, the need to take into account specific ac-

counting requirements, administrative manageability, the principle of tax neutrali-

ty, the progressive nature of income tax and its redistributive purpose, the need to 

avoid double taxation, or the objective of optimising the recovery of fiscal debts.  
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3.10 Konsekvens af uforenelig statsstøtte  
Såfremt Kommissionen træffer beslutning om, at en statsstøtte er uforenelig efter reg-

lerne i TEUF art. 107, er konsekvensen at støtten skal tilbagebetales. Ligeledes skal 

der ske tilbagebetaling, når en medlemsstat iværksætter en støtteforanstaltning, uden 

Kommissionens godkendelse. Det tilbagebetalte beløb skal pålægges renter, som fast-

sættes af Kommissionen. Formålet med tilbagebetalingen er at reetablere a level play-

ing field124 og skabe balance i det indre marked. Tilbagebetalingen har således et for-

mål at skabe fair konkurrencevilkår for de virksomheder som påvirkes af statsstøt-

ten.125   

 
3.11 Sammenfatning 
Dette afsnit har haft til formål at belyse de nødvendige trin der gennemgås, når EU-

Domstolen skal vurdere, om en skatteforanstaltning er i strid med statsstøttereglerne.  

En skatteforanstaltning skal opfylde fire kumulative betingelser for at være omfattet 

af statsstøttebegrebet. Det foreligger når, skatteforanstaltningen:  

 

 

 

 

 

Ydermere betinges det, at modtagerens skal udøve økonomisk aktivitet og der på bag-

grund af statsstøtten opnås en økonomisk fordel.  

I skattemæssig henseende vil formålet for skattesystemet være opkrævning af skat 

(provenu), og det er netop ud fra dette formål, afvigelser skal vurderes.126  Selektivi-

tetsbedømmelse benyttes til at undersøge, hvorvidt visse virksomheder bliver begun-

stiget. Herunder om én eller flere virksomheder opnår en fordel, som de øvrige virk-

somheder ikke har adgang til ud fra skatteordningens formål.  

Udgangspunktet er den, at enhver indtægt skal beskattes, dog kan der foreligge situa-

tioner, hvor virksomheder er fritaget eller kan opnå fradrag i skattebetalingen. Betin-

																																																								
124	Jf. Anja Taferner & Jurjan Wouda Kuipers; Tax Rulings: In Line with OECD Transfer Pricing  
       Guidelines, but Contrary to EU state Aid Rules? (2016).	
125	Jf. bl.a. sag C-350/93, Italien mod Kommissionen, præmis 21 og sag C-348/93, Italien mod  
      Kommissionen, præmis 26. 
126 Jf. Poulsen, Sune Troels, Statsstøtteret i EU (2015), s. 193. 

1)  ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form 

2) begunstiger visse virksomheder eller visse produktioner 

3) fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene 

4) påvirker samhandlen mellem medlemsstaterne.  
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gelserne er dog, at fritagelsen skal gøres gældende for alle virksomheder i en tilsva-

rende faktisk og retlig situation set ud fra lovens mål.  

Ligeledes skal skatteordningen udformes på en sådanne måde, at den er baseret på 

objektive kriterier. Det betyder, at skatteordningen ikke skal give anledning til 

skønsmæssige fortolkning. Ydermere skal en lovlig skatteordning også anvendes lo-

gisk og konsekvent på virksomheder, som er i sammenlignelige retlige og faktiske 

situationer. 

Som det sidste led, kan en selektiv finansiel fordel alligevel begrundes, når den kan 

retfærdiggøres i bl.a. bekæmpelse af bedrageri, skatteunddragelse mm.  
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Kapitel 4: Transfer pricing 
Dette afsnit har til formål at klarlægge begrebet Advanced Pricing Agreement, heref-

ter en APA-aftale. Ved vurderingen af skatteafgørelsernes overensstemmelse med 

statsstøttereglerne har APA-aftalerne en væsentlig betydning. Dette skyldes, at skat-

temyndighederne under godkendelsen af APA-aftalerne ikke har taget forbehold for, 

at disse aftaler kan risikere at medføre en selektiv begunstigelse. Det er derfor nød-

vendigt at definere APA-aftalerne for at kende til de problemstillinger, som de kan 

medføre i relation til statsstøttebegrebet.  

Kapitlet vil desuden give en kort introduktion til armslængdebegrebet, samt de for-

skellige prisfastsættelsesmetoder som OECD’s modeloverenskomst forslår.  

4.1 Definition af en APA-aftale 
En APA-aftale er en forhåndsaftale mellem en virksomhed og én eller flere medlems-

landes skattemyndigheder om, hvordan interne transaktioner om afregningspriser skal 

beskattes for en fremtidig fastsat periode.127   

Ud fra Annex til OECD Guidelines, er en APA-aftale et processuelt arrangement, 

som er beregnet til at løse fremtidige transfer pricing tvister der potentielt kan fore-

komme mellem virksomheden og én eller flere medlemslandes skattemyndigheder. 

Forholdene som virksomheden ønsker at inkludere i deres APA-aftale kan bl.a. omfat-

te metoden for fastsættelsen af afregningsprisen.  

Der findes generelt tre forskellige typer af APA-aftaler. Uni-, bi- og multilaterale 

APA-aftaler. Unilaterale APA-aftaler er en aftale mellem ét medlemslands skatte-

myndighed og det pågældende selskab, hvor selskabet opnår skattemæssig sikkerhed i 

den pågældende jurisdiktionen i forhold til selskabets koncerninterne transaktioner.128 

For henholdsvis bilaterale - og multilaterale APA-aftaler omfatter det to eller flere 

landes skattemyndigheder og to eller flere koncernforbundene selskaber. Her kræves 

der både en godkendelse mellem skattemyndighederne og virksomheden, men også 

inter partes mellem de forskellige skattemyndighederne.  

Formålet med APA-aftalerne er at etablere fælles transfer pricing parameter og for-

hindre tvister vedrørende dobbeltbeskatning mellem medlemsstaternes skattemyndig-

heder, når virksomheden og skattemyndighederne er uenige om værdiansættelsen af 

																																																								
127 Jf. OECD Guidelines (2010), 4.123. 
128	Jf. OECD Guidelines (2010), 4.147.	
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afregningspriserne.129 Fremgangsmåden sikrer, at den aftalte og anvendte armslæng-

demetode i det ene land ikke tilsidesættes i det andet. En APA-aftale har således til 

hensigt at afhjælpe potentielle problemstillinger ved at give forhåndsvished om, hvil-

ke metoder der anvendes på afregningspriserne.  

Fordele ved at indgå en APA-aftale for skattemyndighedernes side er, at de får mere 

kontrol over de koncerninterne transaktioner, hvormed de får indflydelse på, hvilke 

metoder virksomhederne skal benytte. Derudover skaber det også bedre gennemsig-

tighed ved at eliminere en usikkerhedsfaktor for selskabet. 130 Ligeledes er en APA-

aftale også mindre ressourcekrævende for skattemyndighederne, idet de ikke behøver 

at skaffe dokumentationer og oplysninger for hver enkel transaktion.131  Slutteligt kan 

det også fremme samarbejdet mellem medlemslande for derigennem at opnå en effek-

tiv beskatning over landegrænserne132. Der foreligger dog visse ulemper ved indgåel-

se af APA-aftaler, da disse kan være omkostningstunge og tidskrævende for alle om-

fattende parter.  

Som udgangspunkt er en APA-aftale tidsbegrænset i en bestemt periode ofte på 3-5 

år, men kan i visse tilfælde udstrækkes i en længerevarende periode. Udstrækningen 

af en APA-aftale varieres alt afhængig af parternes beslutning, hvor den aftaleindgåe-

de virksomhed desuden har mulighed for at ansøge om fornyelse af en eksisterende 

aftale.133 Ydermere skal en indgåelse af en APA-aftale også overholde de retningslin-

jer, der er omfattet i  OECD’s modeloverenskomst art. 25 om gensidige aftaleindgåel-

ser med myndigheder.134  

 

4.2 Armslængdeprincippet 
Redegørelsen af armslængdeprincippets indhold findes relevant for den senere analy-

se af medlemsstaternes skatteafgørelser, da armlængdeprincippet er et essentielt red-

skab for transfer pricing området. Hensigten med dette afsnit er en beskrivelse af 

armslængdeprincippets overordnede indhold og formål, hvorfor redegørelsen af dette 

skatteretlige princip ikke er udtømmende.  

																																																								
129	Jf. Lagae, Jean-Pierre: Advance Pricing Agreements (1999), s. 9	
130	Jf. OECD Guidelines (2010), 4.142.	
131 Jf. Meddelelse fra Kommissionen om interne afregningspriser (2007), s. 5, pkt. 14.	
132	Jf. OECD Guidelines (2010), 4.123.	
133	Jf. Meddelelse fra Kommissionen om interne afregningspriser (2007), s. 21, tillæg C.	
134	Jf. OECD Guidelines (2010), 4.139.	
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Formålet med reguleringerne inden for transfer pricing området er at sikre en ensartet 

beskatning af transaktioner mellem koncernforbundene parter,135 der indgår i et inte-

ressefællesskab. Bestemmelserne har til hensigt at forbygge mod koncerners fordrej-

ning af indkomstfordelingen, når der foretages dispositioner, der ikke sker på mar-

kedsmæssige vilkår. Hertil anvendes armslængdeprincippet, der fungerer som den 

internationale skatterets målestok for acceptable priser for transaktioner mellem inte-

resseforbundne parter.136 Ifølge armslængdeprincippet skal multinationale koncerner 

effektuere intern handel til armslængdepriser. Dvs., at en kontrolleret transaktion skal 

afregnes til den pris, som de koncernforbundene parter ville have aftalt, hvis det i ste-

det var to uafhængige parter, der indgik aftalen.137 Valget af armslængdeprincippet 

begrundes med, at det bidrager til skattemæssig lighed og neutralitet mellem koncern-

forbundne selskaber og uafhængige selskaber.138  

Armslængdeprincippet hviler således på et sammenlignelighedskrav, hvor koncernin-

terne transaktioner skal være et direkte spejlbillede af markedstransaktioner i sam-

menlignelige situationer. 139 I statsstøtteretlig regi, kendes dette fra MEIP-testen. 

Armslængdeprincippet findes i art. 9 i OECD’s modeloverenskomst,140 hvor nærmere 

indhold af armslængdeprincippet er udfyldt i OECD Guidelines, som er en integreret 

del af OECD’s kommentarer til art. 9.141  

Armslængdeprincippet har således en essentiel betydning for vurderingen af, hvornår 

der foreligger en selektiv begunstigelse hos skatteafgørelser. Derfor synes armslæng-

deprincippet at udgøre en relevant målestok, som supplerer vurderingen af, hvornår 

skatteafgørelser er i strid med statsstøttereglerne.142 På baggrund af dette vil MEIP-

testen derfor ikke inddrages i analysen, da armslængdeprincippet udgør en bedre må-

lestok ved besvarelsen af problemstillingen.  

4.2.1 Armslængdemetoder 

Armslængdemetoderne benyttes til at efterprøve, om kontrollerede transaktioner iagt-

tager armslængdeprincippet. Metoderne indebærer en økonomisk måling af den kon-

																																																								
135	Koncernbegrebet skal forstås som flere retssubjekter.	
136	Jf. Winther-Sørensen, Niels et al., Skatteretten 3 (2013), s. 391.		
137	Jf. Winther-Sørensen, Niels et al., Skatteretten 3 (2013), s. 391.	
138 Jf. Wittendorff, Jens, Armslængeprincippet i dansk og international skatteret (2009), s. 35. 
139	Jf. Winther-Sørensen, Niels et al., Skatteretten 3 (2013), s. 424.	
140	Det skal holdes for øje, at en dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke udgør en selvstændig  
      hjemmel for beskatning, hvilket i teorien også kaldes den gyldne regel. 	
141	Jf. Pkt. 1. i kommentarerne til art. 9 i OECD’s modeloverenskomst. 	
142	Jf. Kommissionens meddelelse om statsstøttebegrebet i TEUF artikel 107, betragtning 169.	
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trollerede transaktion og referencetransaktion, hvor de måles ud fra deres priser, brut-

to- eller nettomarginer.143 OECD Guidelines har beskrevet følgende metoder: 1) Den 

frie markedsprismetode (comparable uncontrollede price method eller CUP), 2) Vi-

deresalgsmetoden (resale price method), 3) Kostplusmetoden (cost plus method), 4) 

Den Transaktionsbestemte nettoavancemetode (transactional net margin method eller 

TNMM) og Avancefordelingsmetoden (proft split method). 

OECD Guidelines omtaler de første 3 armslængdemetoder som de traditionelle meto-

der, mens de sidste to omtales som profitmetoder.144 Metodevalget skal ske efter føl-

gende kriterier: ”1) styrker og svagheder ved metoderne, 2) hensigtsmæssigheden af 

metoden i lyset af karakteren af den kontrollerede transaktion, 3) tilgængeligheden af 

pålidelige oplysninger om uafhængige transaktioner til brug for metoden og 4) gra-

den af sammenlignelighed mellem den kontrollerede transaktion og uafhængige 

transaktioner”.145  

I teorien vil anvendelsen af alle metoder føre til samme resultat, hvis de kontrollerede 

transaktioner gennemføres på et marked med fuldkommen konkurrence.146 Dette er 

dog sjældent opfyldt i virkeligheden, hvorfor det er vigtigt for de koncernforbundne 

parter, at benytte den metode, som giver det bedste estimat af armslængdeprisen, her-

under best method rule.147 Formålet med at anvende best method rule er at opnå en 

højere grad af sikkerhed for at armslængdeprincippet overholdes. 

OECD Guidelines indeholder dog en klar præference for de traditionelle metoder, da 

disse indeholder de mest direkte armslængdetests i en sammenligning af prisen i den 

kontrollerende transaktion og referencetransaktionen.148 Specielt med de traditionelle 

metoder sammenligner de priserne for transaktioner for datterselskaber af samme 

koncern mellem priser for transaktioner fra uafhængige enkeltstående selskaber.  

Der har gennem tiden været diskussion om, hvorvidt profitmetoderne skulle anvendes 

på lige fod med de traditionelle metoder. Specielt i 1995-versionen af OECD Guide-

lines blev der i mindre grad opfordret til at anvende profitmetoderne, hvilket var be-

grundet i, at nettoavancen kunne være forårsaget af mange andre omstændigheder end 

netop interne priser. Under den nuværende 2010-version er forbeholdet mindre udtalt, 

																																																								
143	Jf. Winther-Sørensen, Niels et al., Skatteretten 3 (2013), s. 445.	
144	Jf. OECD Guidelines (2010), 2.1. 	
145	Jf. Winther-Sørensen, Niels et al., Skatteretten 3 (2013), s. 446.	
146	Jf. Winther-Sørensen, Niels et al., Skatteretten 3 (2013), s. 446.	
147	Jf. OECD Guidelines (2010), 2.2 og Niels Winther-Sørensen et al., Skatteretten 3 (2013), s. 446.  
148	Jf. OECD Guidelines (2010), 2.2 og Niels Winther-Sørensen et al., Skatteretten 3 (2013), s. 447. 
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men hvor præferencen til de traditionelle metoder stadigvæk er opretholdt.149 Her ud-

trykkes det, at sammenlignelighedskravet gælder på samme måde for de traditionelle 

metoder og profitmetoderne, hvor de ikke må resultere i en fravigelse af armslængde-

princippet.  

I en situation hvor transaktionsprisen for det købende selskab fastsættes højere end 

armslængdeprisen, vil beskatningsgrundlaget for dette selskab blive lavere, hvormed 

selskabet vil opnå en økonomisk fordel i form af en skatterabat. Det samme tilfælde 

vil også ske for det sælgende selskab, hvis transaktionsprisen er lavere end armslæng-

deprisen. Specialet vil ikke foretage en nærmere beskrivelse af de forskellige metoder, 

men vil uddybe de metoder, som findes relevante i forbindelse med besvarelsen af 

specialets problemstilling.   

 

4.3 Sammenfatning 
En APA-aftale er en aftale mellem flere forskellige parter, herunder virksomheden og 

de myndigheder, som aftalen ønsker at omfatte. Overordnet set er en APA-aftale altså 

et værn eller en sikkerhedsforanstaltning, for både virksomhederne, og myndigheder-

ne til at skabe bedre gennemsigtighed for internt kontrollerede afregningspriserne. 

Derudover forebygger en APA-aftale også dobbeltbeskatning. Selvom der kan være 

mange fordele ved indgåelse af en APA-aftale, er det også nødvendigt at påpege, at en 

APA-aftale kan være både omkostningstung og tidskrævende på samme tid. Da en 

APA-aftale skal være i overensstemmelse med armslængdeprincippet, skal en APA-

aftale tage højde for markedskonjunkturen og dermed være fleksibel og mulig at æn-

dre. Armslængdeprincippet er en allokeringsnorm, der bygger på et sammenlignelig-

hedskrav, hvor en kontrolleret transaktion skal afregnes til den pris, som de koncern-

forbundene parter ville have aftalt, hvis det i stedet var to uafhængige parter der ind-

gik aftalen. 

Overordnet set er der forskellige armslængdemetoder som koncernforbundne parter 

kan benytte, når de skal undersøge om deres kontrollerede transaktioner iagttager 

armslængdeprincippet. Disse forskellige metoder er blevet beskrevet i OECD Guide-

lines. Armslængdemetoderne kan give forskellige estimater afhængig af omstændig-

hederne, hvorfor der ifølge OECD bør anvendes den metode, som bedst afspejler 

armslængdeprisen, herunder princippet om best method rule.  

																																																								
149	Jf. OECD Guidelines (2010), 2.4.	
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Kapitel 5: Analyse af skatteafgørelsernes forenelighed med 
statsstøttereglerne 

5.1 Rammen for analysen 

Nærværende analyse er baseret på statsstøttereglerne og de verserende skattesager 

vedrørende Apple, Starbucks, Fiat og Amazon. Analysen har til hensigt at besvare 

problemstillingens første led, som er: Hvornår er en medlemsstats skatteafgørelser, i 

henhold til en APA-aftale, i strid med EU’s statsstøtteregler? 

Som udgangspunkt er en skatteafgørelse ikke i strid med statsstøttereglerne, da disse 

er tilsagnserklæringer om, hvorledes det skattemæssige system skal forstås. Skatteaf-

gørelser hjælper således med at klarlægge problematiske forhold, som f.eks., hvordan 

det nationale skattesystem bør anvendes i konkrete situationer for at opnå den rette 

armslængdepris. 150 Dog kan det forekomme, at skatteafgørelser alligevel er i strid 

med statsstøttereglerne. Dette sker, f.eks. når en medlemsstats skattemyndighed gen-

nem en APA-aftale tilsidesætter de generelle hensyn beskyttet af de EU-retlige ram-

mer. Dette kan foreligge, selvom APA-aftalen er i overensstemmelse med de nationa-

le rammer.151 Analysen vil bestå af en vurdering af medlemsstaternes rolle i henhold 

til skatteafgørelserne. Formålet med analysen har fokus på, om effekten af skatteafgø-

relserne udgør en selektiv begunstigelse i strid med statsstøttereglerne.  

Faktum for de forskellige skatteafgørelser, som analysen vil tage udgangspunk i, er 

indhentet på baggrund af Kommissionens åbningsskrivelser til medlemsstaterne. Der-

for vil analysen ikke være fuldkommen, idet kun begrænsede oplysninger af skatteaf-

gørelsernes omstændigheder har været tilgængelige.  

Nærværende afsnit har til hensigt at danne en kort beskrivelse af de overordnede for-

hold i de individuelle skattesager, som synes, at være nødvendige for at besvare pro-

blemstillingen. Efter en kort belysning af faktum, vil der foretages en samlet vurde-

ring af skatteafgørelserne baseret på kriterierne opstillet i TEUF art. 107, med primær 

fokus på selektivitetstesten.  

																																																								
150	Jf. Kommissionens meddelelse om statsstøttebegrebet i TEUF artikel 107, betragtning 169.	
151	Jf. Kommissionens meddelelse om statsstøttebegrebet i TEUF artikel 107, betragtning 170. Det kan  
      godt være, at en APA-aftale er i overensstemmelse med medlemsstatens skattesystem, men når  
      virksomheden  udøver grænseoverskridende aktivitet på tværs af landegrænser, skal de EU- 
      retlige reguleringer dermed også overholdes.		
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5.2 De verserende skattesager 
Apple-sagen152 

I 1991 og 2007 havde den irske skattemyndighed truffet afgørelser på baggrund af en 

APA-aftale indgået med Apple Group.153 Hertil havde Apple Group også filialer i 

Irland såvel som øvrige lande. Apple Operation Europe (herefter AOE) og Apple Sa-

les International (herefter ASI) var begge skattemæssigt hjemmehørende uden for 

Irland.  

Afgørelsen, som den irske skattemyndighed traf i 1991, omhandlede overordnet, 

hvordan Apple allokerede sit overskud til de forskellige filialer. Ud fra skatteafgørel-

serne havde den irske myndighed desuden tilsendt dokumenter til støtte for forhand-

lingen af APA-aftalen fra 1991. Dokumenterne omfattede en nærmere redegørelse af 

APA-aftalen mellem Apple’s skatterådgiver og den irske skattemyndighed. Det var 

specielt redegørelserne for fortjenesten, som Kommissionen ikke mente var begrundet 

ud fra økonomiske beregninger. Desuden syntes Kommissionen også, at den faste 

skattebase var problematisk, idet APA-aftalen i perioden fra 1991-2007 ikke blev 

genforhandlet. Her var der tvivl om, hvorvidt Apple’s omsætning i de 16 år med sik-

kerhed, havde en stabil omsætning i alle årene.  

Blandt andet på baggrund af ovenstående forhold mente Kommissionen, at skatteaf-

gørelsen udgjorde ulovlig statsstøtte, idet skatteafgørelsen resulterede i en sænkning 

af Apple’s skattepligtige indkomst til Irland.  

Starbucks-sagen154 

D. 28. april 2008 traf den hollandske stat en afgørelse om en APA-aftale mellem 

Starbucks Manufacturing BV og den hollandske skattemyndighed. APA-aftalen var 

baseret på en aftale fra d. 12. april 2001, som senere hen blev justeret både i 2002 og 

2004. Starbucks Manufacturing BV (herefter SMBV) var et kafferisteri, der var en del 

af Starbucks-koncernen. Kafferisteriet var hjemmehørende i Holland og fik leveret 

kaffebønner mod betaling fra en schweizisk filial, Starbucks Coffee Trading SARL. 

Derudover betalte SMBV også royalties til en filial, Alki hjemmehørende i UK, for at 

benytte IP-rettighederne til at producere og levere kaffe til de øvrige Starbucks filia-

																																																								
152	Kommissionens åbningsskrivelse SA.38373: Apple-sagen.	
153	Appel Inc. var moderselskabet til Apple-koncernen og havde hjemsted i USA.	
154	Kommissionens åbningsskrivelse SA.38374: Starbucks-sagen. 
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ler. Gennem APA-aftalen havde virksomheden og den hollandske skattemyndighed 

fastsat en mark-up på 9-12%. 

På baggrund af skatteafgørelsen var der tvivl om, hvorvidt opgørelsen af fortjenesten 

for SMBV var fastsat for lav, således at dette nedbragte virksomhedens skattebyrde i 

Holland. Kommissionen mente, at den hollandske myndighed tildelte en selektiv for-

del til SMBV, således at skattebyrden blev nedbragt med 20-30 mio. EUR.  

Fiat-sagen155 

D. 3. september 2012 fastslog den luxembourgske skattemyndighed gyldigheden af en 

transfer pricing rapport udarbejdet af Fiat Finance and Trade (herefter FFT).156  

Kommissionens undersøgelse viste, at skatteafgørelsen havde givet FFT en selektiv 

fordel, der havde nedbragt selskabets skattebyrde med 20-30 mio. EUR.  

Kommissionen mente især, at skatteafgørelsen indeholdte kunstige og komplekse me-

toder, der ikke var egnet til beregning af et skattepligtigt overskud, som kunne afspej-

le markedsforholdene. Det var specielt transfer pricing rapporten udarbejdede af FFT, 

som syntes at indeholde skønsmæssige begrundelser, der ikke kunne begrundes øko-

nomisk.157  

Ligeledes anvendte FFT TNMM-metoden til at finde armslængdeprisen for de kon-

trollerede transaktioner, som ud fra Kommissionens beregninger var misvisende, idet 

CUP-metoden ville give et mere optimalt resultat i forhold til armslængdeprincip-

pet.158 Slutteligt mente Kommissionen, af skattegrundlaget hos FFT blev sænket gen-

nem fejlbehæftede beregninger af det skattemæssige afkast ved ikke at benytte en ren-

tesats i forhold til markedsrenten (Capital Asset Pricing Model).159   

Amazon-sagen160 

Sagen omhandlede en APA-aftale mellem den luxembourgske myndighed og Amazon 

EU Sarl.161 For at operere med Amazons europæiske hjemmesider betalte Amazon 

																																																								
155	Kommissionens åbningsskrivelse SA.38375: Fiat-sagen	
156	FFT var en del af Fiat-Koncernen og var hjemmehørende i Luxembourg. 
). FFT leverede bl.a. finansielle tjenesteydelser såsom koncerninterne lån til andre  
       filialer i Fiat-koncernen.	
157	F.eks. havde den luxembourgske skattemyndig accepteret en fast skattebase på 2.542 millioner med  
      en margin på +/- 10 %, som udgjorde en fast skattebetaling til Luxembourg. Dette syntes Kommis- 
      sionen, ikke var tilstrækkeligt, da Luxembourg ikke havde undersøgt, om skattebasen var betinget  
      af en stabil eller svingende omsætningen, som derved kunne påvirke beskatningsgrundlaget. 
158	Jf. SA.38375, betragtning 64.	
159	Jf. SA.38375, betragtning 65-80.	
160	Kommissionens åbningsskrivelse SA.38944: Amazon-sagen.	
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EU Sarl royalties til Amazon Europe Technologies Holding SCS, herefter LuxSCS, 

der ejede immaterialrettighederne for koncernen.  

På baggrund af de dokumenter, som både Amazon og den luxembourgske myndighed 

havde udleveret, konkluderede Kommissionen, at Amazons skattebyrde blev nedbragt 

på en sådan måde, at det udgjorde en selektiv fordel og dermed ulovlig statsstøtte. 

Kommissionen fandt frem til, at den valgte transfer pricing metode (TNMM) ikke var 

i overensstemmelse med OECD Guidelines,162 og der ligeledes ikke var nogen trans-

fer pricing rapport,163 der kunne dokumentere fastsættelsen af prisen. Kommissionen 

syntes også at kritisere sagsbehandlingstiden, som parterne brugte på at træffe afgø-

relsen, hvilket angiveligt tog 11 dage. Slutteligt pointerede Kommissionen også, at 

skatteafgørelsen som blev indgået i 2003 stadigvæk var gældende, da Kommissionen 

indgik undersøgelsen af skatteafgørelsen. Dvs. at APA-aftalen var gyldig i mere end 

10 år, hvilket Kommissionen mente skabte tvivl om, hvorvidt denne APA-aftale mel-

lem Amazon EU Sarl og den luxembourgske skattemyndighed fulgte armslængde-

princippet.164  

 

5.3 Statsstøtte og skatteafgørelserne 
Nærværende afsnit vil på baggrund af de fire skattesager sammenholdes med Domsto-

lens vurdering af selektivitetsbegrebet i statsstøtteretligt regi.  

Som allerede belyst, skal fire kumulative betingelser være opfyldt, før statsstøttebe-

grebet finder anvendelse.165 Dette forekommer altså, når støtten; 1) ydes ved hjælp af 

statsmidler under enhver tænkelig form, 2) begunstiger visse virksomheder eller visse 

produktioner, 3) fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene og slutte-

ligt 4) påvirker samhandlen mellem medlemsstaterne.  

I tilknytningen til omstændighederne til skattesagerne jf. afsnit 5.2 kan det konstate-

res, at virksomhederne i skatteafgørelserne udøver økonomisk aktivitet. Dette begrun-

des i, at de omfattede parter er en del af en koncern, der tilbyder varer og tjeneste-

																																																																																																																																																															
161	Amazon EU Sarl var en del af Amazon-koncernen og var hjemmehørende i Luxembourg. Virk- 
       somheden opererede bl.a. med detailhandel og forretningsservice der blev tilbudt gennem Ama- 
       zons europæiske hjemmesider.	
162	Jf. SA.38944, betragtning 72-74.	
163	Jf. SA.38944, betragtning 63.	
164	Jf. SA.38944, betragtning 76. 	
165	Dette er også fremhævet i Domstolens fast retspraksis, specielt i C-399/08 Kommissionen mod  
      Deutsche Post, præmis 38 og C-522/13 Navantia, præmis 18-19.		
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ydelser på markedet, jf. afsnit 3.1-3.2. Ligeledes kan det også konstateres, at der fore-

ligger en økonomisk fordel tildelt af statslige midler. Dette sker, når virksomhederne 

gennem APA-aftalerne får nedbragt deres skattepligtige indkomst og dermed får lettet 

byrder, som almindeligvis belaster virksomhedernes budget, jf. afsnit 3.6. Der vil ikke 

i analysen foretages en nærmere belysning af disse kriterier, da det findes tilstrække-

ligt for den videre analyse at konstatere, at betingelserne er opfyldt. 

Såfremt en skatteafgørelse giver virksomheder mulighed for at allokere omsætningen 

til øvrige filialer inden for koncernen for at mindske skattebyrden, kan det konstate-

res, at disse omstændigheder kan fordreje eller true med at fordreje konkurrencen. 

Slutteligt kan det også konstateres, at skatteafgørelsen kan påvirke samhandlen, da 

profitallokeringen kan motivere virksomhederne i at placere filialer i lavskattelande 

og dermed mindske skatteprovenuet i de øvrige lande (der vil foretages en uddybende 

belysning af skatteafgørelserne betydning for konkurrence i kapitel 6). 

For at undersøge om skatteafgørelserne udgør ulovlig statsstøtte, er det hermed væ-

sentligt at analysere, om der foreligger en selektiv begunstigelse. Dette er især også 

blevet fremhævet af Kommissionen i Apple-sagen, betragtning 48: 

“The main question in the present case is whether the rulings confer a selective ad-

vantage upon Apple in so far as it results in a lowering of its tax liability in Ireland.” 

Her påpeger Kommissionen allerede, at betingelsen for selektivitet altså er afgørende 

for vurderingen. Det næste afsnit vil således baseres på selektivitetstesten.   

Det er dog væsentligt at pointere, at skatteafgørelser ikke i sig selv kan anses for se-

lektive, alene derved, at der er tale om en individuel aftale mellem en skattemyndig-

hed og en enkelt virksomhed. Hvis alle virksomheder har mulighed for at indgå en 

sådan aftale med skattemyndighederne, vil dette ikke per se være selektivt, jf. MOL-

dommen, præmis 26:166 

 “The General Court, however, pointed out that the fact that only one operator has 

concluded an agreement of that type may result, inter alia, from an absence of inter-

est by any other operator, and is not sufficient therefore to establish the selective na-

ture of that agreement.”  

Med andre ord siger Domstolen, at det er forkert at konkludere, at én aftale mellem en 

skattemyndighed og en virksomhed alene anses som selektiv. Grunden til, at der ikke 

																																																								
166	Jf. Dom af 4. Juni 2015 i sag C‑15/14 P, MOL mod Kommissionen.	
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er andre aftaler (med andre virksomheder) kan jo være, at andre virksomheder ikke 

haft interesse for at indgå en sådan aftale.  

 

5.4 Selektivitetstesten og skatteafgørelserne  
Som specialet allerede har fremhævet, findes der altså en bestemt fremgangsmåde, når 

Domstolen skal vurdere, om der foreligger en selekiv begunstigelse. Denne frem-

gangsmåde, også kaldet for selektivitetstesten, foretages på baggrund af tre trin: 

 

5.4.1 Etableringen af referencerammen  

Ifølge domspraksis foretages selektivitetsvurderingen som udgangspunkt ud fra en 

fastlæggelse af den normale skatteordning som referenceramme, når det skal undersø-

ges om der er undtagelser og byrder tilstede.167 Med andre ord er det det overordnede 

formål med skatteordningen, som skal udgøre rammen for selektivitetstesten, hvilket 

også er belyst i afsnit 3.9.1. Formålet med skatteafgørelserne og APA-aftalerne er at 

forhindre tvister mellem skattemyndigheden og virksomhederne, som f.eks. opstår 

gennem dobbeltbeskatning. Ved at danne en forhåndsvished om, hvilke metoder der 

anvendes på de interne afregningspriser, vil det således eliminere de risici, der kan 

forekomme mellem parterne og på den måde forbygge beskatningen i medlemslande-

ne, jf. Afsnit 4.1.  

Det er derfor medlemsstaternes individuelle skattesystemer, der skal sammenholdes 

med APA-aftalerne. Selektivitetstesten skal således iagttage, om en hvilken som helst 

anden virksomhed i en sammenlignelig faktisk og retlig situation i overensstemmelse 

med formålet vil kunne opnå samme lave skattebyrde. Dette skal således ses ud fra 

medlemsstatens skattesystem, såfremt øvrige virksomheder henvender sig til skatte-

myndigheden (referencerammen). 

Dette er specielt udtrykt af Kommissionen, jf. Starbucks-sagens betragtning 75: 

																																																								
167	Jf. Poulsen, Sune Troels, Statsstøtteret i EU (2015), s. 179.	

1 Etablering af referenceramme på baggrund af et overordnet formål 

2 Forskelsbehandling af faktisk og retlig sammenlignelig situationer (inden 

for referencerammen) 

3 Retfærdiggørelse af forskelsbehandling 
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“Thus, where an APA concerns transfer pricing arrangements between related    

companies within a corporate group, that arrangement should not depart from the 

arrangement or remuneration that a prudent independent operator acting under  

normal market conditions would have accepted.”  

Ligeledes anvendes armslængdeprincippet som målstok til støtte for selektivitetsvur-

deringen. Bagrunden herfor skyldes, at armslængdeprincippet anvendes som en allo-

keringsnorm for at kontrollere af koncerninterne transaktioner foretages på samme 

måde, hvis transaktionen foretages mellem to uafhængige parter. 

 

5.4.2 Forskelsbehandling af faktisk og retlig sammenlignelige situationer  

Det altafgørende for selektivitetstesten er at undersøge, om visse virksomheder opnår 

en privilegeret stilling i forhold til andre virksomheder i en sammenlignelig faktisk og 

retlig situation168. Som allerede nævnt foreligger der ikke ulovlig statsstøtte, såfremt 

en foranstaltning er åben for alle virksomheder, er baseret på objektive kriterier, og 

anvendes logisk og konsekvent i forhold til formålet med ordningen.169 Nærmere 

præciseret skal de sammenlignelige virksomheder alle udgøre multinationale virk-

somheder i samme medlemsstat.170 

Kommissionen understreger både i Apple-, Starbucks- og Fiat-sagen, at skatteafgørel-

ser ikke skal have en effekt, hvor disse kan tildele virksomheder en lavere beskatning 

i forhold til andre virksomheder i en sammenlignelig faktisk og retlig situation. 

Ydermere fastslår Kommissionen også, at medlemsstater har et ansvar for at koncern-

interne transaktioner sker på markedsmæssige vilkår. Ved at iagttage disse forhold, vil 

det således mindske risikoen for at give afkald på skattepligtige indtægter.171 

Det afgørende forhold i skatteafgørelserne er således, om den består af en generel el-

ler selektiv karakter. Dette baseres ud fra om betingelserne for indgåelsen af aftalen er 

begrundet ud fra subjektive eller objektive kriterier. De objektive kriterier danner en 

central rolle for tilstedeværelsen af selektivitet. I henhold til de nævnte skatteafgørel-

ser bør dette også være de væsentlige overvejelser for skatteafgørelserne. Nedenstå-

ende afsnit vil således inddrage forskellige synspunkter i skatteafgørelserne, som sy-

nes at være centrale for den nævnte overvejelse. Formålet er ikke at analysere alle 

																																																								
168	Jf. Poulsen, Sune Troels, Statsstøtteret i EU (2015), s. 179.	
169	Jf. Poulsen, Sune Troels, Statsstøtteret i EU (2015), s. 200.	
170	Jf. Dom af 7. November 2014 i sag T-399/11, Santander mod Kommissionen, præmis 79.	
171	Jf. SA.38373, betragtning 53, SA.38374, betragtning 74 og SA.38375, betragtning 59.	
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forhold, der gør sig gældende i hver enkel skatteafgørelse, men i stedet udplukke de 

mest relevante aspekter i afgørelserne, således specialets problemstilling kan besva-

res. Følgende forholdene vil analyseres i forhold til de objektive contra subjektive 

kriterier: 

§ Royalties 

§ Armslængdemetoderne 

§ APA-aftalernes tidsmæssige udstrækning 

 

Royalties 

Denne afvejning kan diskuteres i Starbucks-sagen. Her mente Kommissionen bl.a., at 

royalties betalt til Alki for knowhow til kafferistning ikke afspejlede den reelle mar-

kedsværdi, idet det oversteg markedsprisen.172 Det medførte bl.a. til at SMBV’s skat-

tepligtige overskud fra Holland uretmæssigt blev overført til Alki. Kommissionen 

mente, at royaltybetalingen ikke var proportionel i forhold til brugsværdien på bag-

grund af store svingninger i royaltybetaling i løbet af en længere periode. Især i perio-

den 2010, 2011 og 2012 var royaltybetalingen fra SMBV til Alki angiveligt på hen-

holdsvis 1 million EUR, 12 millioner EUR og 6 millioner EUR, hvor salget hos 

SMBV ikke afspejlede det samme.  

Ifølge OECD Guidelines C.2.6.16 baseres en værdiansættelse for IP-rettigheder ud fra 

forbrugerens output, salg eller i nogle få tilfælde profit. Starbucks påpegede dog, at 

udregningen af royalties var kalkuleret som en residual i P&L (profit og loss) og ikke 

på baggrund af vederlag fra IP-rettighederne. Udregningerne af P&L syntes dog efter 

Kommissionens mening at være baseret på en formodning om at tallene opfyldte 

armslængdeprisen, men ikke indeholdte en decideret beregning eller øvrige oplysnin-

ger, der kunne dokumentere, at de havde foretaget en sådan sammenligning.173  Kal-

kulationen af P&L indeholdte en mark-up på 9-12%, hvilket ikke syntes at være i 

overensstemmelse med de frembragte beregninger i APA-aftalen. Hverken den hol-

landske myndighed eller Starbucks kunne dokumentere, at royalties betalt til Alki var 

forholdsmæssigt afvejet på baggrund af et output, salg eller profit, som SMBV opnå-

ede ved at anvende denne knowhow.174  

																																																								
172	Jf. SA.38374, betragtning 115.	
173	Jf. SA.38374, betragtning 58.	
174	Jf. SA.38374, betragtning 119.	
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“The Commission considers it questionable whether an independent economic actor 

would accept such variable royalty payments, both from the perspective of the holder 

of the IP as from the perspective of the user of that IP.”175  

De faktuelle omstændigheder i Starbucks-sagen er både komplekse mht. forståelsen af 

beregningerne, men også mht. SMBV’s virksomhedsstruktur. Derfor kan det være 

begrænset, hvorvidt det er muligt for Starbucks at dokumentere, at samme royaltybe-

taling vil finde sted, hvis der var tale om to uafhængige parter der indgik samme afta-

le. Som en tilføjelse har Starbucks kalkuleret en mark-up på henholdsvis 9-12%, ved 

at finde sammenlignelige virksomheder via. en bestemt database. Kommissionen har 

dog på baggrund af de samme udregninger i stedet kommet frem til en mark-up på 

14,66%, hvilket betyder, at den skattepligtige indkomst i stedet skal forhøjes med 33-

66%. Forskellen på de to mark-ups skyldes at den hollandske skattemyndighed ikke 

har taget udgangspunkt i et hypotetisk afkast (MEIP).176  

På baggrund af de nævnte forhold kan det således tyde på, at Starbucks-sagen udgør 

en selektiv fordel. Dette skyldes, at det kan være begrænset, hvorvidt andre virksom-

heder ud fra skatteafgørelsen, vil opnå samme gunstige skattefordele, eftersom bereg-

ningerne ikke kan retfærdiggøres ud fra armslængdeprincippet.  

 

Ligeledes kan samme problemstilling om royalties nævnes i Amazon-sagen. Her kun-

ne Amazon EU Sarl heller ikke dokumentere en nærmere beregning af royaltybetalin-

gen til LuxSCS. Royaltybetalingen var bestemt ud fra en procentdel af alle indtægter-

ne i Amazon EU Sarl. Kommissionen fremhævede specielt, at der ikke forelå bereg-

ninger, som dannede grundlag for den benyttede procentdel. Derudover fremhævede 

Kommissionen også, at den manglende Transfer Pricing rapport indikerede, at oplys-

ningerne ikke var frembragt ved at benytte et testselskab.177 På baggrund af dette 

mente Kommissionen, at skatteafgørelsen var foretaget ud fra ikke saglige oplysnin-

ger, der kunne retfærdiggøre den lave skattepligtige indkomst til Luxembourg.178 

																																																								
175	Jf. SA.38374, betragtning 122.	
176	Jf. SA.38374, betragtning 109-110.	
177	Begrebet testselskab skal forstås som et vilkårligt selskab, der anvendes som benchmark for at se                                                                                   
       om en overdragelse sker på markedsmæssige vilkår. Det omfatter således et uafhængigt selskab i    
       en sammenlignelig faktisk og retlig situation som selskabet ønsker at holdes op mod.	jf. OECD  
       Guideline 3.18: “as a general rule, the tested party is the one to which a transfer pricing method  
       can be applied in the most reliable manner i.e. it will most often be the one that has the less com- 
        plex  functional analysis” 
178	Jf. SA.38944, betragtning 65.	
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I denne skatteafgørelse har Amazon således også haft problemer med at dokumentere 

deres koncerninterne transaktioner ved hjælp af konkrete beregninger. Det kan derfor 

indikere at APA-aftalen ikke er blevet udarbejdet på baggrund af objektive kriterier. 

Derudover har det heller ikke været muligt for Amazon at dokumentere, at prisfast-

sættelserne er foretaget ud fra armslængdeprincippet, hvorfor denne royaltybetaling 

også kan indikere for at være selektiv begunstigende.179   

 

Apple-sagen indeholder også interessante synspunkter vedrørende de objektive contra 

subjektive kriterier omkring royalties. Her omhandlede problemet om en beregning af 

fortjenesten på baggrund af en mark-up på forholdsvis 65% og 20%, afhængig af om 

driftsomkostningerne var under eller over 60-70 mio. Prisfastsættelsen af Apple’s 

koncerninterne transaktioner var baseret på to forhandlinger. Ud fra et udkast til én af 

forhandlingerne blev mark-up’en på de 20% begrundet ud fra et beskæftigelsesmæs-

sigt hensyn. Målet med hensynet bestod i, at en yderligere ekspansion ikke blev for-

hindret i Irland.180 Dette hensyn mente Kommissionen dog ikke kunne begrundes ud 

fra et armslængdeprincip. Kommissionen fandt ligeledes frem til at udregninger for 

1991-afgørelsen mht. AOE var baseret på reversed engineereing, hvor formålet var at 

opnå en fastsat skattepligtig indkomst på 28-38 millioner USD således, at skattebeta-

lingen var stabil. Dette forhold havde heller ikke basis for nogen økonomisk bereg-

ning.181 Ifølge oplysningerne fra Apple steg ASI’s indkomst ligeledes med 415% i 

perioden fra 2009-2012 til en værdi af 63.9 billioner USD.182 I samme periode foregik 

en stor del af driftskapaciteten i den irske filialer, hvor driftsudgiften hos ASI i samme 

periode kun steg med 10-20%.  Ud fra af den forhøjede skattepligtige indkomst til 

ASI udtalte Kommissionen i betragtning 68: 

“If the sales volumes increased, the operating costs of either the Irish branch of ASI 

or the operating costs that ASI incurs outside of Ireland should have increased signif-

icantly as well. At this stage, the increase in sales cannot be related to a comparable 

increase in operating costs, which could point to an inconsistency in the profit alloca-

tion to the Irish activities.”   

																																																								
179	Jf. Kommissionens meddelelse om statsstøttebegrebet i TEUF artikel 107, betragtning 174.	
180	Jf. SA.38373, betragtning 37 og 63.	
181	Jf. SA.38373, betragtning 62.	
182	63.9 billioner USD i 2012 sammenlignet med 12.4 billioner i 2009 USD.	
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På baggrund af ovenstående synes det således at indikere, at APA-aftalen mellem 

Apple og den irske skattemyndighed ikke indeholder væsentlig dokumentation der 

kan understøtte transaktionerne mellem de irske filialer og ASI. Såfremt det ikke er 

muligt at dokumentere både for en mark-up på 65% og 20% eller den uproportionelle 

stigning af ASI’s indkomst, kan det tyde på, at transaktionerne ikke er foretaget i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet. Ydermere kan det indikere, at den hol-

landske myndighed har accepteret beregningerne på baggrund af skønsmæssige vur-

deringer.   

 

Ud fra ovenstående oplysninger har det ikke været muligt for virksomhederne at 

godtgøre, hvorfor indkomstgrundlaget hos henholdsvis den irske (Apple), hollandske 

(Starbucks) og luxembourgske (Amazon) filial, er blevet mindre i takt med at virk-

somhederne har flyttet et større indkomstgrundlag til øvrige filialer. Derudover har 

det heller ikke været muligt at retfærdiggøre indkomstfordelingen ved hjælp af test-

selskaber til at understøtte, at transaktionerne har været markedskonforme. 

Udgangspunktet er, at der bl.a. skal foreligge objektive kriterier før skatteafgørelsen 

er forenelig med statsstøttebegrebet. Ligeledes er det nødvendigt at en uafhængig 

virksomhed vil opnå samme lave effektive beskatning i en sammenlignelig situation.  

Det er dog vigtigt at pointere, at der sjældent findes en fuldstændig sammenlignelig 

uafhængig part, som passer til alle typer af koncernforbundene transaktioner. Diffe-

rentierede markeder kan have betydning for prisen, hvorfor der bl.a. bør lægges vægt 

på den geografiske beliggenhed, om der findes reelle substitutionsvarer, markedets 

størrelse, niveauet for udbud og efterspørgsel. Der er således mange forskellige fakto-

rer der er værd at bemærke, når der skal findes den korrekte armslængdemetode.  

 

Armslængdemetoderne 

Fælles for alle skatteafgørelserne er, at de alle sammen benytter TNMM-metoden. 

Som beskrevet i afsnit 4.3.1 fremhæver OECD Guidelines fem generelle armslæng-

demetoder, som efterprøver, om kontrollerede transaktioner iagttager armslængde-

princippet. De traditionelle metoder anbefales dog klart af OECD Guidelines, men 

benyttelsen af de øvrige metoder findes også forsvarlige, såfremt de giver det bedste 

estimat af armslængdeprisen (best method rule). Ud fra alle skatteafgørelserne har 

Kommissionen specielt været kritiske for anvendelsen af TNMM-metoden, hvorfor 



Side	57	af		76	

det skal undersøges, om anvendelsen af TNMM-metoden i de konkrete afgørelser 

udleder visse forhold, som ikke sker på baggrund af objektive kriterier. 

F.eks. i Starbucks-sagen begrundes anvendelsen af TNMM-metoden med følgende, 

betragtning 40: ”The TNMM was selected by the tax advisor over other transfer pric-

ing methods because in Starbucks’ specific circumstances the net margin used in the 

TNMM would be less affected by transactional differences and functional differences, 

as compared to standard traditional methods.” 

TNMM-metoden indebærer en sammenligning af nettoresultatet i den kontrollerede 

transaktion og referencetransaktionerne, hvor nettoresultatet skal forstås som regn-

skabspostens resultat af den primære drift.183 Under denne metode skal der benyttes et 

testselskab, hvis nettoresultat fra den kontrollerede transaktion kan verificeres ved 

hjælp af de mest pålidelige oplysninger med de færreste og mest pålidelige justerin-

ger.184 I Starbucks-sagen mente Kommissionen, at anvendelsen af TNMM-metoden 

ikke indeholdte de rigtige estimater for armslængdeprisen, idet de efterfølgende juste-

ringer ikke kunne bruges i forhold til testselskaberne, som Starbucks lagde til grund 

for armslængdeprisen.185 Efter Kommissionens vurdering var CUP-metoden den rig-

tige metode at anvende. Her begrundede Kommissionen, at benyttelsen af CUP-

metoden gav et væsentligt højere skattepligtige overskud på baggrund af at 1) royal-

ties betalt til Alki var for højt og 2) betalingen af kaffebønner til Starbucks Coffee 

Trading SARL ligeledes var sat for højt.   

 

Ydermere kan Fiat-sagen også nævnes. Her var virksomhedens valg af TNMM-

metoden begrundet med, at denne metode på bedste vis afspejlede armslængdeprisen 

for deres koncernstruktur. Under anvendelsen af TNMM-metoden var profitallokerin-

gen bestemt ved at benytte Capital Asset Pricing Model (herefter CAPM).186 På bag-

grund af oplysningerne fremstillet både af Fiat og den luxembourgske myndighed, 

mente Kommissionen alligevel ikke at anvendelsen af TNMM-metoden kunne retfær-

diggøres. Dette begrundes med, at skattebasen udregnet på baggrund af CAPM var sat 

for lavt. Dette gav således forkerte estimater, der ikke var i overensstemmelse med 

																																																								
183	Jf. OECD Guidelines (2010), 2.58.	
184	Jf. OECD Guidelines (2010), 2.59.	
185	Jf. SA.38374, betragtning 121.	
186	Jf. SA.38376, betragtning 38.	
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armslængdeprincippet ved benyttelsen af TNMM-metoden.187 Ud fra Transfer Pri-

cing-rapporten var der heller ikke oplysninger der kunne retfærdiggøre det lave be-

skatningsgrundlag. Af den grund, mente Kommissionen, at disse beregninger ikke var 

valide, da de var baseret på skønsmæssige vurderinger og tilfældige tal.188 

 

Kommissionen har således i sagerne jf. afsnit 5.2 forholdt sig kritiske for anvendelsen 

af TNMM-metoden. Dette er begrundet i, at Kommissionen har vurderet, at en øvrig 

armslængdemetode kunne give et bedre estimat. Ligeledes skal virksomhederne, såvel 

som skattemyndigheden kunne retfærdiggøre de valgte armslængdemetoder ud fra 

armslængdeprincippet. Dette er specielt fremhævet i Kommissionens meddelelse til 

statsstøttebegrebet, betragtning 171: 

“The search for a ‘reliable approximation of a market-based outcome’ means that 

any deviation from the best estimate of a market-based outcome must be limited and 

proportionate to the uncertainty inherent in the transfer pricing method chosen or the 

statistical tools employed for that approximation exercise”  

Det afgørende er, virksomhedernes dokumentation for den korrekte valgte metode. 

Eksempelvis kan anvendelsen af TNMM-metoden godt begrundes i Starbucks-sagen, 

men grundet justeringerne i APA-aftalen i 2004, kan der rejses spørgsmål om, hvor-

vidt disse justeringer bevirker, at den anvendte armslængdemetode er anvendt korrekt.  

 

APA-aftalernes tidsmæssige udstrækning 

Et væsentligt aspekt fra de forskellige skatteafgørelser er specielt varigheden på APA-

aftalerne. Både i Apple- og Amazon-sagen har Kommissionen således været kritiske 

over for varigheden af deres APA-aftaler.189 Som beskrevet i afsnit 4.1 er en APA-

aftale ofte tidsbegrænset i en periode på 3-5 år, men kan i visse tilfælde udstrækkes i 

en længerevarende periode.  

Baggrunden for at inddrage en analyse af den tidsmæssige udstrækning er relevant, 

idet varigheden af en APA-aftale kan give visse problemstillinger. Disse problemer 

kan opstå mht. armslængdeprincippet, men også hvorvidt skatteafgørelserne kan an-

vendes logisk og konsekvent på øvrige virksomheder i en sammenligelig situation. 

Dette begrundes f.eks. med, at markedet kontinuerligt ændrer sig, hvorfor en fastsæt-

																																																								
187	Jf. SA.38376, betragtning 66.	
188	Jf. SA.38376, betragtning 74.	
189	For Apple var APA-aftalen gyldig i 15 år og 10 år for APA-aftalen for Amazon.		
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telsen af en bestemt armslængdemetode i visse tilfælde ikke vil afspejle det samme 

marked, som virksomheden opererede i under aftaleindgåelsen.  

I Apple-sagen havde Kommissionen bl.a. stillet spørgsmål til, om denne manglende 

justering af APA-aftalen svarede til markedsvilkårene over årenes løb. Her mente 

Kommissionen ligeledes, at der var tvivl om, hvornår den tidsmæssige udstrækning af 

APA-aftalen til Apple kunne retfærdiggøres både i lyset af virksomhedens omsætning 

og den økonomiske udvikling på markedet.190 Ligeledes bemærkede Kommissionen 

også i Amazon-sagen, at der var tvivl om, hvorvidt en langvarig APA-aftale var mar-

kedskonform, hvis ikke parterne løbende foretog justeringer.  Dette begrundes især 

med, at markedet og prisniveauet for de koncerninterne transaktioner kunne foran-

dres.191 

Kommissionens kritik af APA-aftalernes tidsmæssige udstrækning synes at støtte op 

om den fordel, der kan forekomme ud fra et skattemæssigt hensyn. Hvis det antages, 

at strukturen for Apple-koncernen i løbet af de 15 år ændres, vil dette ligeledes påvir-

ke forudsætningerne og omstændighederne, der gør sig gældende for APA-aftalen. 

Dette kan dermed ændre vilkårsfastsættelsen for APA-aftalen.  

Ud fra et økonomisk hensyn vil det ikke blot påvirke både myndighedens incitament, 

men også virksomhedens, da en manglende korrektion af APA-aftalen både kan med-

føre fordele og ulemper for begge parter. Ulemperne kan f.eks. afspejle manglende 

gennemsigtighed, hvormed det ud fra myndighedernes hensyn kan lede frem til at 

beskatningsgrundlaget opgøres ud fra et forkert grundlag. 

Såfremt en APA-aftale på baggrund af dens varighed ikke er proportionel med mar-

kedsforholdene og dermed giver en økonomisk fordel, kan dette bevirke, at der tilde-

les støtte. Konstateringen af støtte må således også vurderes ud fra sammenlignelig-

hedshensynet, men også om objektive eller subjektive kriterier lægges til grund for 

vurderingen.  

 

Som et sidste punkt vedrørende selektivitetsvurderingen kan der nævnes Fiat-sagen, 

hvor den luxembourgske skattemyndighed accepterede en fast skattebase på 2.542 

millioner med en margin på +/- 10 %, som udgjorde en fast skattebetaling til Luxem-

bourg. Dette syntes Kommissionen, ikke var tilstrækkeligt, da Luxembourg ikke hav-

de undersøgt, om skattebasen var betinget af en stabil eller svingende omsætning, som 
																																																								
190	Jf. SA.38373, betragtning 65.	
191	Jf. SA.38944, betragtning 76.	
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derved kunne påvirke beskatningsgrundlaget. Ligeledes har Kommissionens medde-

lelse til statsstøttebegrebet udtrykt følgende, betragtning 74:  

“The same applies if the ruling allows its addressee to use alternative, more indirect 

methods for calculating taxable profits, for example the use of fixed margins for a 

cost-plus or resale-minus method for determining an appropriate transfer pricing, 

while more direct ones are available.”  

 

Opsummering 

Ud fra en analyse af de forskellige sager er det klart, at det kan være vanskeligt for 

medlemsstaterne og virksomhederne at bevise, at deres indbyrdes APA-aftaler er ba-

seret på objektive ræsonnementer. Ligeledes kan det være vanskeligt for skattemyn-

dighederne at bevise, at skatteafgørelserne begrundes ud fra afvejede hensyn i form af 

nøje vurderinger af omstændighederne, der har været gældende i APA-aftalen. For at 

disse skatteafgørelser ikke skal udgøre en selektiv begunstigelse, skal medlemsstater-

ne således dokumentere, at afgørelserne baseres ud fra både objektive vurderinger, der 

er i overensstemmelse med armslængdeprincippet, men også overholder de EU-retlige 

hensyn. Det skal således begrundes, at den lave skattepligtige indkomst, som virk-

somheden har fået godkendt hos skattemyndigheden, ikke har været tilsigtet af skat-

temyndigheden. Dette påhviler altså skattemyndigheden at dokumentere.  

På baggrund af de ovenstående forhold er retstilstanden på nuværende tidspunkt såle-

des, at skatteafgørelser ikke udgør en selektiv begunstigelse, såfremt følgende forhold 

er opfyldt: 1) når det er muligt, at frembringe oplysninger der kan legitimere forhol-

dene, således at de koncerninterne transaktioner er baseret på objektive kriterier, 2) 

når de koncerninterne transaktioner er blevet udfærdiget ved en sammenligning mel-

lem en uafhængig part, ifølge armslængdeprincippet og 3) når skatteafgørelsen er i 

overensstemmelse med markedsforholdene.  

Selvom det kan konstateres, at en skatteafgørelse er baseret på skønsmæssige vurde-

ringer og dermed selektive, skal det altså vurderes, om denne selektiv begunstigelse 

alligevel kan retfærdiggøres. Dette vil blive analyseret i nærværende afsnit.  

 
5.4.3. Retfærdiggørelsen af forskelsbehandling 

Lovlig statsstøtte er som udgangspunkt hjemlet i undtagelsesbestemmelserne oplistet i 

TEUF art. 107, stk. 2 og stk. 3. Disse bestemmelser suppleres ligeledes i Kommissio-

nens meddelelse om statsstøttebegrebet. Her fremhæves det f.eks., at en forskelsbe-
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handling kan begrundes i skattesystemets logik, karakter og opbygning. Dog er dette 

betinget af, at der skal være en direkte sammenhæng mellem den tildelte fordel og 

formålet, som støtten bygger på. Det følger af Kommissionens åbningsskrivelser, at 

forskelsbehandling kan begrundes, såfremt støtten ønsker at fremme den økonomiske 

udvikling i områder med usædvanlig lav levestandard, har karakter af social sikring 

og lignende.192 På det skatteretlige område kan forskelsbehandlingen retfærdiggøres, 

når støtten tildeles med formålet om at bekæmpe skattebedrageri, skatteunddragelse, 

sikre skatteneutralitet mm.193 Mht. ovenstående skatteafgørelser er Kommissionen 

ikke af den opfattelse, at den selektive begunstigelse kan retfærdiggøres ud fra de 

fremførte oplysninger i åbningsskrivelserne til skattesagerne.194 

Der kan imidlertid heller ikke identificeres en sammenhæng mellem at tillade en virk-

somhed at opnå særlige begunstigelser gennem en skatteafgørelse og et formål, der 

kan medføre en overensstemmelse med statsstøttereglerne.  

Af den grund kan skatteafgørelser, der tildeler skattemæssige begunstigelser på bag-

grund af skønsmæssige vurderinger, således ikke retfærdiggøres ud fra de ovennævnte 

betingelser. I tilknytning til de frembragte oplysninger af de ovenstående skatteafgø-

relser, kan følgende på nuværende tidspunkt konstateres: Der foreligger ikke omstæn-

digheder, som kan retfærdiggøre forskelsbehandling på baggrund af en skatteafgørel-

se, som begunstiger visse virksomheder. Skatteafgørelserne jf. afsnit 5.2 er således 

uforenelig med statsstøttereglerne.  

	  

																																																								
192	Jf. SA.38374, betragtning 128.	
193	Jf. Kommissionens meddelelse om statsstøttebegrebet i TEUF artikel 107, betragtning 139.	
194	Jf. SA.38373, betragtning 78, SA.38374, betragtning 132, SA.38375, betragtning 93 og SA.38944,  
      betragtning 85.	
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5.5 Sammenfatning 
Formålet med analysen har været at undersøge, hvornår en medlemsstats skatteafgø-

relse er i strid med EU’s statsstøtteregler. Besvarelsen af denne problemstilling er 

blevet analyseret ud fra Apple-, Starbucks-, Fiat- og Amazon-sagerne samt gældende 

ret. I alle nævnte skatteafgørelser har medlemslandene accepteret vilkår, der er blevet 

fremlagt i den indbyrdes APA-aftale. Disse skatteafgørelser har givet virksomhederne 

mulighed for at opnå en lavere skattebetaling ved at allokere koncerninterne transak-

tioner til filialer placeret i øvrige medlemslande. Det er ud fra disse overvejelser, at 

analysen har haft til formål at undersøge, hvornår en skatteafgørelse er strid med 

statsstøttereglerne.  

Som fremhævet i analysen følger skatteafgørelserne de almindelige kumulative betin-

gelser i statsstøttereglens art. 107. En skatteafgørelse vedrørende en APA-aftale mel-

lem en multinational virksomhed og en medlemsstat udgør i sig selv en økonomisk 

aktivitet, når virksomheden tilbyder varer og tjenesteydelser på markedet. Skatteafgø-

relserne giver ligeledes virksomheden en økonomisk fordel i form af statslige midler. 

Dette sker ved at den indbyrdes aftale accepteret af skattemyndigheden, hjælper virk-

somheden gennem en skattebegunstigelse, som letter en byrde der almindeligvis bela-

ster virksomhedens budget. Ligeledes skal en skatteafgørelse fordreje eller true med 

at fordreje konkurrence i det indre marked, og påvirke samhandlen, for at være omfat-

tet af statsstøttebegrebet. Muligheden for at opnå en lavere selskabsbeskatning gen-

nem en skatteafgørelse, kan påvirke konkurrencen. Dette kan ske ved, at de involve-

rede virksomheder opnår en bedre økonomisk position i forhold til sine konkurrenter. 

Ydermere kan det motivere øvrige multinationale selskaber til, at placere deres filialer 

i lavskattelande for dermed at kunne konkurrere på samme vis.  

Gennem analysen er det bevist, at en skatteafgørelse er selektiv begunstiget, såfremt 

det ikke er muligt at tildele samme lave selskabsbeskatning til øvrige virksomheder i 

samme faktiske og retlige situation i forhold til det overordnede mål. Formålet med 

skatteafgørelserne skal både ses i lyset af det nationale skattesystem og APA-aftalens 

formål. En skatteafgørelse i forbindelse med en APA-aftale er selektiv, når den er ba-

seret på skønsmæssige vurderinger frem for objektive kriterier. Ligeledes kan en se-

lektiv begunstigelse opstå, når skattemyndighederne afsiger en skatteafgørelse, som 

ikke indeholder væsentlige dokumentationer til støtte for den anvendte armslængde-

metode eller udregning af armslængdeprisen. Såfremt det kan bevises, at der forelig-
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ger en skattemæssig begunstigelse, som ikke kan retfærdiggøres ud fra armslængde-

princippet, og ikke er ens for alle virksomheder i en sammenlignelig situation, er der 

således tale om en selektiv begunstigelse i forhold til statsstøttebegrebet. 

Slutteligt er det blevet belyst at statsstøtte i visse tilfælde kan retfærdiggøres. Umid-

delbart synes det ikke muligt, at retfærdiggøre statsstøtte til enkelte virksomheder, 

hvorfor statsstøtte i form af skatteafgørelser til visse virksomheder ikke kan retfær-

diggøres.  
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Kapitel 6: Skatteafgørelsernes påvirkning af skatte- og mar-

kedskonkurrencen  
Specialet har gennem de ovenstående kapitler frembragt forskellige overvejelser om 

statsstøttebegrebet og dens anvendelse på de direkte skatter. Hertil er de generelle 

hensyn for skattekonkurrencen blevet introduceret med det formål at forstå gældende 

ret for statsstøttebegrebet og dens tilknytning til skatteområdet. På baggrund af de 

verserende skattesager og spørgsmålet omkring deres forenelighed med statsstøttereg-

lerne, er det ligeledes interessant at se på, hvilke konsekvenser disse skatteafgørelser 

kan have for konkurrencen. Dette skyldes, at forbuddet mod statsstøtte netop har til 

formål at beskytte konkurrencen i det indre marked. Da der endnu ikke er truffet en 

endegyldig afgørelse på de forskellige skattesager, er det derfor uvist, hvorvidt Dom-

stolen finder frem til, at sagerne er i strid med statsstøttereglerne eller ej.  

Dette kapitel har til formål at besvare sidste del af specialets problemformulering, på 

baggrund af de forhold, der ind til videre er frembragt. Problemformuleringens sidste 

del lyder således: Hvilke konsekvenser kan skatteafgørelserne på baggrund af stats-

støttereglerne have for skatte- og markedskonkurrencen i det indre marked? 

Besvarelsen af ovenstående spørgsmål foretages ud fra af et retsøkonomisk perspek-

tiv. Her vil kapitlet tage udgangspunkt i, hvilke udfald Domstolen kan nå frem til. 

Dette skyldes, at analysen er udarbejdet på baggrund af Kommissionens åbningsskri-

velser, hvor alle oplysninger for sagerne endnu ikke er blevet offentliggjort. Kapitlet 

har ligeledes til hensigt at inddrage et hensyn til virksomhedernes risikovillighed. 

Udfaldet af skatteafgørelserne kan enten være at; 1) skatteafgørelserne er forenelige 

med statsstøttereglerne eller 2) skatteafgørelserne er ikke forenelige med statsstøtte-

reglerne. Det skal holdes for øje, at vurderingen af udfaldet af sagerne og deres på-

virkning af skatte- og markedskonkurrence er baseret på antagelser. Formålet er at 

inddrage økonomiske perspektiver ud fra mikroøkonomien og industrieløkonomien. 

Teorierne belyst i kapitel 1 vil derfor inddrages for at kunne besvare specialets sidste 

led.  
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6.1. Skatteafgørelsernes uforenelighed med statsstøttereglerne 
Hvis det antages, at skatteafgørelserne er i strid med statsstøttereglerne, er konsekven-

sen den, at den tildelte statsstøtte skal betales tilbage plus renter, jf. TEUF art. 107. 

Dette vil dermed skabe balance på markedet, hvor væksten igen skabes ud fra tanken 

om a level playing field. Dog er det alligevel værd at bemærke, at der på baggrund af 

udfaldet, kan forekomme øvrige konsekvenser for skatte- og markedskonkurrencen. 

Disse konsekvenser vil blive belyst i dette afsnit.   

Formålet med skatteafgørelserne i henhold til disse APA-aftaler er at løse skattemæs-

sige tvister for derigennem at opnå den mest hensigtsmæssige transaktion, jf. afsnit 

4.1. Såfremt det antages at skatteafgørelserne i ovenstående analyse, er i strid med 

statsstøttereglerne kan det medføre, at virksomheder vil være mere tilbageholdende 

med at indgå APA-aftaler i fremtiden. Baggrunden herfor er, at retsusikkerheden om 

skatteafgørelserne i sig selv forringer virksomhedernes vilkår, idet de skal bruge for-

muer på juridiske og finansielle rådgivere for at sikre sig holdbare aftaler med skatte-

myndighederne. Myndigheder vil også være påpasselige med at træffe skatteafgørel-

ser i fremtiden, ud fra en APA-aftale. Dette ses i lyset af risikoen for at erklære skat-

teafgørelserne ugyldige, på baggrund af retsusikkerheden som skabes. Konsekvensen 

er derudover også, at det kan forhindre et potentielt samarbejde mellem virksomheder 

og skattemyndigheder.195 

Som nævnt tidligere er en af fordelene ved en APA-aftale, at myndighederne ikke 

skal foretage en revision for at fastlægge de rigtige afregningspriser. Her behøver 

myndighederne kun at føre kontrol med APA-aftalens overholdelse. Såfremt APA-

aftaler undlades af begge parter vil der være risiko for, at myndighederne bruger flere 

ressourcer på at kontrollere hver enkel transaktion. Ligeledes vil det også påvirke 

myndighedernes forebyggelse af dobbeltbeskatning og dobbelt-ikkebeskatning.  

En anden konsekvens vil være, at virksomheder foretager skattemæssige ændringer i 

koncernen for at imødegå disse situationer. Dette er f.eks. sket for Amazon, som for 

nyligt ændrede deres skattepolitik, således at selskabet betalte skat af sine detailsalg i 

de enkelte europæiske lande i stedet for at flytte salget til Luxembourg.196  

																																																								
195	Jf. Nicole Robins og Sahar Shamsi: The European Commissin’s State Aid Clampdown: The End of  
      ”Selective” Tax Rulings? (2016) 
196	Jf. Lisa Fleisher og Sam Schechner: Amazon Changes Tax Practices in Europe Amid Investiga- 
      ions, Wall Street Journal (2015). 
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Det kan dog diskuteres, om det vil medføre en fordel eller ulempe for markedet at 

ulovliggøre disse skatteafgørelser, da omstruktureringen af koncernen ofte kan med-

føre uhensigtsmæssige og omkostningstunge faktorer, som kan påvirke markedet set 

ud fra et økonomisk perspektiv. Dette udfald kan ligeledes skabe usikkerhed på mar-

kedet for de øvrige virksomheder og skattemyndigheder, idet de skal undersøge, 

hvorvidt deres skatteafgørelser bør ændres.   

På baggrund af Kommissionens efterforskning af skatteafgørelsernes overensstem-

melse med statsstøttereglerne har der været debat om, hvorvidt Kommissionen målret-

tet har gået efter amerikanske virksomheder.197 Flere amerikanske politikere og em-

bedsmænd har specielt understreget deres utilfredshed i forhold til dette. Såfremt 

virksomhederne skal betale flere millioner USD tilbage til de europæiske myndighe-

der, kan det påvirke det amerikanske syn på det europæiske marked.198 En konse-

kvens af dette vil være, at amerikanske virksomheder vil være skeptiske over for at 

placere deres virksomheder i Europa og i stedet vælge at placere virksomheder og 

investeringer til andre lande. En anden risiko for det indre marked vil være, at de ame-

rikanske virksomheder vælger at flytte deres europæiske filialer væk. Dette vil udgøre 

en risiko for, at de europæiske virksomheder ikke fastholder deres konkurrencedyg-

tighed på det globale marked, hvorved den europæiske velfærd dermed forringes.199  

Kommissionen har dog besvaret disse kritiske udtalelser ved at pointere, at forebyg-

gelse af skattekonkurrencen på baggrund af statsstøttereglerne er baseret på overve-

jende hensyn, og dermed ikke målretter sig på amerikanske virksomheder. Kommis-

sionen udtaler yderligere, at de overvejende hensyn retter sig mod generelle undersø-

gelser af multinationale virksomheder.200 

 

6.2. Skatteafgørelsernes forenelighed med statsstøttereglerne 
Såfremt skatteafgørelserne er forenelige med statsstøttereglerne, kan der være et stør-

re incitament for flere virksomheder til at allokere deres overskud til filialer i lavskat-

telande med henblik på at nedbringe skattebyrden.  

																																																								
197	Jf.  Richard Rubin: U.S. Treasury’s Lew Challenges EU on Corporate Tax Investigations (2016) 	
198	Jf. Broe, Luc de: The State Aid Review agianst Aggressive Tax Planning: ’Always Look a Gift  
      Horse in the Mouth’ (2015)	
199 Jf. Anja Taferner & Jurjan Wouda Kuipers; Tax Rulings: In Line with OECD Transfer Pricing  
      Guidelines, but Contrary to EU state Aid Rules? (2016). 
200	Jf. Europa Kommissær Magrethe Vestagers svar til U.S. Treasury Secretary Jack Lew (2016) 



Side	67	af		76	

Resultatet af en lavere selskabsbeskatning er, at virksomheder får sænket deres om-

kostningsbyrder. Dette medfører, at virksomhederne har mulighed for at presse prisen 

ned for derigennem at producere et større output, jf. markedsligevægtsmodellen afsnit 

3.4.1. Umiddelbart vil dette ikke give problemer for markedet, hvis det antages, at alle 

virksomheder har lige adgang til denne skatterabat. Såfremt skatteafgørelserne ikke er 

i strid med statsstøttereglerne, betyder det, at virksomhederne kan prisfastsætte deres 

koncerninterne transaktioner på en måde, at de kan opnå en lavere beskatning ved at 

flytte kapitalen rundt i koncernen. Dette kan særligt være en ulempe for visse virk-

somheder, da en APA-aftale ofte ved indgåelsen kan være tidskrævende og omkost-

ningstung. Især vil mindre virksomheder blive stillet dårligere, da de har begrænsede 

ressourcer og kapacitet til at indgå disse aftaler. Ligeledes vil det også være uhen-

sigtsmæssigt for virksomheder, der ikke er omfattet af koncernforbundne interesse-

fællesskaber, da APA-aftaler ikke vil være egnet til alle virksomheder. Det vil derfor 

medføre en differentiering mellem virksomhederne, hvor de største og mest velha-

vende virksomheder har nemmere adgang til denne skattebegunstigelse i forhold til de 

mindre virksomheder. Konkurrencen mellem virksomhederne vil af den grund blive 

fordrejet, idet store multinationale virksomheder vil udkonkurrere de små virksomhe-

der. Markedet vil således søge væk fra teorien om fuldkommen konkurrence, og der-

med forhindre at maksimere velfærden, idet markedet ikke vil indeholde små virk-

somheder med samme markedsandel.  

Ulige markedsvilkår vil ikke blot forekomme hos virksomhederne. Medlemslandende 

vil ligeledes motiveres til at skabe den mest gunstige APA-aftale for derigennem at 

tiltrække flest virksomheder til landet. Konkurrencen blandt medlemslandene har den 

positive virkning til følge at en øget virksomhedsetablering kan have en positiv effekt 

på det nationale marked, gennem flere arbejdspladser, innovative løsninger, flere 

konkurrencedygtige virksomheder til landet og lignende.  

Selvom det kan være i medlemsstaternes interesse at tilbyde gunstige beskatningsafta-

ler gennem en APA-aftale, kan der imidlertid også være visse ulemper for medlems-

landet i forlængelse af aftalerne. Manglende beskatning kan medføre negative ekster-

naliteter som kan udhule den nationale velfærd gennem en ringere infrastruktur, dårli-

gere sundhedssystemer, uddannelsessystemer og ringere offentlig service mm. 201  

 
																																																								
201	Jf. Richard Wilkinson and Kate Pickett: The Spirit Level; Why Greater Equality Makes Societies  
      Stronger (2011), s. 173-185.	
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6.3 Marginal omkostningerne og risikovillighed 
De økonomiske konsekvenser, der kan forekomme på markedet, er generelt baseret på 

virksomhedernes mulighed for at profitmaksimere ved at sænke deres omkostninger 

for dermed at opnå et større output. Dette kan illustreres ud fra nedenstående figur 7, 

der viser, hvorledes virksomhedernes MC kurve bliver påvirket afhængig af, om skat-

teafgørelserne er forenelige med statsstøttereglerne. Figur 7 indeholder forskellige 

MC-kurver, som udtrykkes som følgende: MC 1 = Når skatteafgørelserne er uforene-

lig (virksomhederne skal betale skatten tilbage + renter mm.), MC 2 = Hvis virksom-

hederne opererer på markedet uden at være omfattet af skatteafgørelsernes udfald og 

MC 3 = Når skatteafgørelserne er forenelig (virksomhederne opnår en skattebegun-

stigelse).  

 

Figur 7: 

 
 

Figuren tager udgangspunkt i et fuldkomment konkurrencedygtigt marked, hvor pri-

sen er konstant, jf. afsnit 2.2.1. Såfremt afgørelserne er uforenelige med statsstøttereg-

lerne (MC 1), skal virksomhederne betale skatten tilbage ifølge TEUF art. 107. I dette 

tilfælde er teorien den, at der opnås a level playing field, hvor der igen vil være lige-

vægt på markedet. Dog pålægges der efter reglerne også en rente og evt. et erstat-

ningsansvar, hvilket er et ekstra byrde, som virksomhederne skal bære, såfremt skat-
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teafgørelsen er uforenelig. Dette er illustreret i ovenstående figur, hvor det kan ses, at 

MC stiges fra punkt B til punkt A. Dette betyder således at virksomhederne har min-

dre kapacitet til at producere den samme mængde til samme pris i forhold til, hvis de 

ikke var omfattet af afgørelserne (MC 2). Forholdet mellem A-B vil efterfølgende 

betegnes som ’tabet’. 

Ligeledes vil de marginale omkostningerne sænkes, såfremt skatteafgørelserne er for-

enelige med statsstøttereglerne. Dette skyldes, at skatte subsidiet befrier virksomhe-

den for de udgifter, som de normalt skal varetage i forbindelse med den daglige drift. 

Således vil virksomhederne have mulighed for at producere samme mængde til en 

lavere pris og dermed opnå et større output, punkt C. Forholdet mellem B-C vil be-

tegnes som ’gevinst’.  

I figur 7 ses det, hvorledes udfaldet af skatteafgørelserne kan påvirke virksomheder-

nes profitmaksimering ved at se på, hvordan de marginale omkostninger bliver for-

rykket. Umiddelbart anses skatteafgørelser i sig selv at være selektive, idet afgørel-

serne er baseret på forhandlinger mellem individuelle virksomheder og deres hjem-

mehørende myndighed(er). Dog er betingelsen, at en skatteafgørelse ikke findes se-

lektiv, såfremt effekten af skatteafgørelserne medfører, at andre virksomheder kan 

opnå samme fordel.  

Hvis det antages, at virksomhederne og myndighederne har kenskab til, at skatteafgø-

relserne muligvis udgør en selektiv fordel, kan det forestilles, at parterne har kalkule-

ret fordelene og ulemperne ud fra en cost-benefit analyse. Hertil kan figur 7 anvendes 

til at belyse virksomhedernes incitament, hvis det antages at ovenstående kriterier gør 

sig gældende. Såfremt forholdet mellem A-B < B-C vil virksomhederne altså have et 

større incitament til at få godkendt disse APA-aftaler gennem en skatteafgørelse, 

selvom der kan være en risiko for, at de er selektive. Dette skyldes, at virksomhederne 

opnår en større marginal omkostning på trods af en risiko for, at disse skatteafgørelser 

på et senere tidspunkt konstateres at være uforenelig med statsstøttereglerne.  

Omvendt hvis A-B > B-C vil virksomhedernes ’tab’ være større end den ’gevinst’, de 

vil modtage. Dette vil dermed give virksomhederne en større økonomisk byrde, hvor-

ved risikovillighed formodes at være begrænset i dette tilfælde. Formålet med oven-

stående er altså at illustrere, hvordan virksomhederne kan have kalkuleret fordele og 

ulemper ved de forskellige forhold. Ligeledes skal ovenstående illustrerer, hvordan 

virksomhederne på bedste vis kan maksimere deres profit gennem en risk manage-

ment analyse. Virksomhedernes risikovillighed kan dermed spille en rolle, hvis det 
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antages, at de har inddraget ovenstående overvejelser inden skattemyndighederne har 

truffet afgørelserne.  

Virksomhedernes risikovillighed har også betydning for, hvorvidt det kan påvirke 

deres brand value. Virksomhedernes brand value kan påvirkes såfremt der foretages 

beslutninger, som kan ødelægge virksomhedens omdømme. Dette kan således også 

medføre en konsekvens for virksomhederne, hvis det kommer frem, at de har foreta-

get særlige aftaler med myndighederne, som på en unfair måde har givet dem en bed-

re økonomisk stilling i forhold til de øvrige konkurrenter. Dette vil således medføre at 

efterspørgslen vil falde, hvilket vil påvirke virksomhedens salg.  

 

Ud fra et økonomisk hensyn kan skatteafgørelserne således medføre mange forskelli-

ge konsekvenser for skatte- og markedskonkurrencen. Ligesådan kan det også være 

problematisk, når virksomheder kan have tilbøjelighed til at anvende skattesystemet 

som en konkurrenceparameter til at opnå en bedre markedsposition. Selvom marke-

dets mekanismer i princippet er baseret på markedsadfærden, kan der alligevel være 

visse begrænsninger for dette, i form af statslig regulering. F.eks. kan lovliggørelsen 

af skatteafgørelserne give anledning til at visse virksomheder kan presse deres priser 

ned, hvilket kan fremme konkurrenternes incitament til at gøre det samme for at kon-

kurrere på samme vilkår og opretholde deres markedsandel. Dette vil således i værste 

fald motivere virksomhederne til at opnå profit ved hjælp af løsninger, som kan være i 

strid med lovgivningen (skatteunddragelse). 

Derfor kan statslige reguleringer på markedet i visse situationer være nødvendige for 

at fremme essentielle hensyn som f.eks. bæredygtighed, miljøhensyn eller beskyttelse 

af en fair konkurrence. Statslig regulering kan derfor have betydning for at opnå et 

fair- og konkurrencedygtigt marked, hvor der opnås lighed i samfundet. 

Gennem tiden har der været flere tiltag for at optimere et bedre samarbejde med lan-

dene for at bekæmpe skatteundgåelse. Et af de vigtigste tiltage der er blevet anvendt 

er adfærdskodekset. Allerede i december 1997 blev adfærdskodekset vedtaget i EU.202 

Adfærdskodekset er baseret på et ikke-juridisk bindende kodeks (soft law), som har til 

formål at imødegå skadelig skattekonkurrence inden for Unionen. I nyere tid har der 

været et massivt fokus på de skatteretlige problemstillinger, der hæmmer den effekti-

ve konkurrence i det indre marked. Et af de nye tiltag, som OECD bl.a. iværksat i 

																																																								
202	Jf. 98/C 2/01: Konklusioner vedtaget af rådet (ECOFIN) vedrørende skattepolitik.	
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2013, er den såkaldte Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).203 

Formålet med BEPS er at give medlemslandene værktøjer til at takle skadelige skat-

teplanlægning. Derudover har Kommissionen i 2015 fremlagt en handlingsplan for 

mere fair og effektiv selskabsbeskatning i EU. Kommissionen har på baggrund af 

handlingsplanen i år udarbejdet en meddelelse som at effektivisere beskatningen.204 

 

Sagens kerne er, at der ikke på EU niveau foreligger en fælles harmonisering af de 

direkte skatter. Derved har virksomheder incitament, til at foretage lovlige handlinger, 

som på bedste vis kan mindske beskatningsgrundlaget. Problemet om skatteafgørel-

sernes forenelighed med statsstøttereglerne går derfor dybt ind i nationalstaternes lov-

givningskompetence og manøvrefrihed. Derfor er problemet et aktuelt og vigtigt em-

ne, især for at kunne opretholde en fair konkurrence blandt medlemsstaterne og blandt 

virksomhederne.  

Ud fra en økonomisk og juridisk vinkel af emnet om skattekonkurrence, foreligger der 

således forskellige problemstillinger, som kun synes at afhjælpes gennem bedre gen-

nemsigtighed og fælles retningslinjer på skatteområdet.205 Fælles skatteretlige ret-

ningslinjer for virksomheder og medlemslande i EU, vil således styrke det indre mar-

ked for erhvervslivet. Dette medfører, at der opnås lavere priser, som til sidst vil mak-

simere velfærden i det indre marked.  

  

																																																								
203	Jf. OECD (2013) Action Plan on BEPS. 	
204	Jf. Kommissionens meddelelse om en ekstern strategi til effektiv beskatning (2016).  
205	Jf. Kommissionens meddelelse om en ekstern strategi til effektiv beskatning (2016).	
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Konklusion 
Formålet med specialet er at analysere, under hvilke forhold en skatteafgørelse i hen-

hold til en APA-aftale kan være i strid med EU’s statsstøtteregler. Ligeledes hvordan 

en skatteafgørelse kan udgøre en selektiv begunstigelse, som kan påvirke skatte- og 

markedskonkurrencen i EU. 

Skatteafgørelser udgør ikke problemer i sig selv, da de er skattemyndighedernes til-

sagnserklæringer om, hvorledes skattesystemet skal forstås, og benyttes ud fra kon-

krete forhold. Dog kan skatteafgørelserne være uforenelige med statsstøttereglerne, 

når staten på baggrund af disse afgørelser tildeler en selektiv begunstigelse, som på-

virker markedsvilkårene blandt virksomhederne. Disse problemer kan specielt opstå, 

når skatteafgørelserne på trods af deres overensstemmelse med de nationale rammer 

resulterer i en overtrædelse af de EU-retlige rammer.  

Bedømmelsen af skatteafgørelsernes overensstemmelse med statsstøttereglerne skal 

vurderes ud fra det nationale skattesystem, hvor skatteafgørelsen træffes. Skatteafgø-

relser er uforenelige med statsstøttereglerne, når de tildeler en skattemæssig begunsti-

gelse til visse virksomheder, hvormed det fordrejer, eller kan true med at fordreje 

konkurrencevilkårene og påvirke samhandlen i det indre marked. 

En selektiv begunstigelse i forbindelse med en skatteafgørelse forekommer specielt, 

når det ikke er muligt at tildele samme lave selskabsbeskatning til øvrige virksomhe-

der i samme faktiske og retlige situation ift. det nationale skattesystem. Skatteafgørel-

ser udgør således en forskelsbehandling, når en selektiv begunstigelse er baseret på 

subjektive kriterier, som ikke kan retfærdiggøres ud fra saglige hensyn. Ydermere er 

en skatteafgørelse i strid med statsstøttereglerne, når de koncerninterne transaktioner 

for en virksomhed, ikke er udfærdiget ved en sammenligning mellem en uafhængig 

part ifølge armslængdeprincippet. Tilsvarende når skatteafgørelsen ikke er i overens-

stemmelse med markedsforholdene.  

 

Der kan foreligge forskellige konsekvenser for skatte- og markedskonkurrencen, når 

det skal vurderes, hvorvidt skatteafgørelserne i henhold til en APA-aftale er i strid 

med statsstøttereglerne. Den afgørende konsekvens for skatte- og markedskonkurren-

cen er, hvorledes visse virksomheders markedsvilkår vil forbedres i forhold til de øv-

rige konkurrenter. 
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En skatteafgørelse i henhold til en APA-aftale kan påvirke konkurrencen på markedet, 

ved at lette de økonomiske byrder, som normalt vil belaste disse virksomheder. Dette 

kan medføre, at skatteafgørelserne skævvrider konkurrencen på markedet, idet de 

samme konkurrenceretlige parameter ikke er gældende for alle. Det vil påvirke kon-

kurrencen blandt medlemsstaterne, da de vil have større incitament til at tilbyde den 

bedste og mest gunstige beskatningsaftale, ved at tiltrække konkurrencedygtige virk-

somheder og investeringer til landet.  

Manglende gennemsigtighed og uklare retningslinjer for de direkte skatter på EU-

plan, kan motivere visse virksomheder til at foretage handlinger, der ikke på lovligvis, 

mindsker beskatningsgrundlaget. De manglende reguleringer inden for selskabsskat-

temiljøet i EU kan dermed skabe et dysfunktionelt marked.  

At skabe en fair konkurrence blandt virksomheder forekommer således, ved at med-

lemsstaterne ikke anvender statslige midler til at give visse virksomheder en favorabel 

markedsposition. Såfremt statslige midler tildeles skabes der fair konkurrence, når 

skattebegunstigelsen er ens for alle virksomheder.  

Konkurrenceneutralitet fra statens side vil dermed skabe lige konkurrencevilkår 

blandt virksomhederne, hvor lave priser og efficiens skabes på baggrund af markedets 

egne vilkår. Samfundet vil dermed komme et skridt videre hen mod teorien om fuld-

kommen konkurrence.  
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