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1. Abstrakt 

Igennem opgaven er der blevet set på, hvad OECD er for en organisation og hvilke projekter og områder de 

arbejder med. Mere specifikt er Projekt BEPS blevet belyst med større fokus på Aktion 1 og den dertilhørende 

kommende rapport for ”BEPS 2.0”.  

Projekt BEPS har til formål, at skulle imødegå og begrænse muligheden for udhuling og flytning af overskud 

samt finde en vedvarende løsning for at begrænse dette i fremtiden.  

Igennem projektets minimumsstandarder er der blevet skabt et langt større samarbejde på tværs af lande, der 

omfatter udveksling af store mængder data myndighederne imellem, hvilket både er data der stammer fra 

projektet selv og anden data skattemyndighederne besidder.  

BEPS 2.0 har deadline i ultimo 2020 for at finde en konsensus baseret løsning. BEPS 2.0 og løsningen dertil 

er bestemt til, at skulle adressere de problemer, den stigende digitalisering og globalisering har forårsaget. Det 

hovedsaglige problem består af at, selskaber ikke bliver beskattet hvor værdien bliver genereret. Det fordeler 

derfor ikke skatten for det genererede overskud fair i forhold til hvor værdien stammer fra. Det giver også 

digitale selskaber muligheden for at omgå de nuværende skatteregler og på den måde opnå en skattemæssig 

fordel, de mere analoge og traditionelle selskaber ikke har muligheden for. 

Derfor er OECD ved at udarbejde to principper eller spor, der skal præcisere og skabe grundlag for, hvor og 

hvordan værdi der skabes af digitale foretagender skal beskattes. De to principper har hver deres formål, hvor 

det første princip er designet til at skulle bryde med de traditionelle definitioner omkring hvornår et selskab er 

skattepligtigt i en jurisdiktion. Det andet princip er på nuværende tidspunkt designet til at være en 

minimumsbeskatning, der skal være en yderligere beskatning op til at overskuddet, er beskattet med en 

minimumsskatteprocent.  

Effekten af de to principper vurderer OECD, kan øge den nuværende virksomhedsbeskatning på globalt niveau 

med op til 4%. Det er selvom, der er mange variabler der endnu ikke er faste og kan påvirke udfaldet af tiltaget.  

Opgaven har inkluderet et eksempel på en virksomhed, der vil være omfattet og påvirket af de nye tiltag. Til 

eksemplet er der udarbejdet forskellige scenarioer i forhold til udfaldet de væsentlige variabler fra BEPS 2.0, 

der kan ændre på effekten af beskatningen til selskabet.  

I forbindelse med opgaven er en Cheføkonom fra skatteministeriet blevet interviewet, der arbejder med 

virksomhedsbeskatning. Hans viden er anvendt til vurdering af effekten, projekterne har haft på Danmark som 

medlemsland og hvilke effekter det kommer til at have. Derudover er hans viden anvendt til, at vurdere hvilke 

kriterier der i øjeblikket, kan vurderes på om projekt BEPS indtil videre har været en succes. 

Baseret på de gennemgåede områder, den indsamlede data og interviewet med en af skatteministeriets 

Cheføkonomer er der konkluderet på Projekt BEPS og BEPS 2.0’s effekter, for multinationale selskaber og 

hvordan det mere specifikt påvirker et dansk selskab der opererer digitalt. 
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2. Indledning 

Alle ting udvikler sig, nogle mere kontinuerligt end andre og det har efterhånden været sådan i en længere 

årrække. Specielt teknologien og globaliseringen har udviklet sig i stor hast, og formår man ikke at følge 

med udviklingen, er der fare for at blive forældet. At blive forældet kan medbringe en stor række af 

konsekvenser, afhængende af hvad der bliver forældet. Igennem tiden er det sket med produkter og 

selskaber, der bliver erstattet med nye selskaber og nye produkter. Innovation har af den grund, i lang tid 

været i højsædet hos selskaber. Innovationen har dog ikke kun været for produkter men også for omliggende 

faktorer såsom skat. 

Det har betydet, at selskaber har fundet nye måder at udnytte og omgå reglerne på, da reglerne ikke har 

udviklet sig på samme måde som selskaberne har med tiden. At udnytte de forældede regler betyder ikke at 

de bliver brudt, hvorfor det ikke er ulovligt at gøre men i værste fald umoralsk. Selskaber der omgår reglerne 

på lovligvis, kan skabe konkurrencemæssige fordele for dem selv sammenlignet med nogle af deres 

konkurrenter. De selskaber der særligt kan udnytte de forældede regler er i et vis omfang multinationale 

koncerner, men i høj grad digitale selskaber der opererer multi nationalt. 

Der er flere sammenslutninger af lande, der har stor interesse i at opdatere reglerne og lukke hullerne for at 

få det mest ideelle frie markedet og selvfølgelig have muligheden for, at opkræve skatten der hører til.                    

OECD, G20 og andre sammenslutninger har derfor initieret flere tiltag, for at opdatere skattereglerne hvor i 

blandt de største og mest omtalte initiativer, er projekt BEPS.                                                                           

Denne opgave har til formål at vise hvordan et dansk selskab, der opererer digitalt bliver påvirket af de 

ændringer OECD udgiver eller kommer til at udgive. Det indebærer hvordan de nuværende regler ser ud, 

samt hvorfor projekt ”Base Erosion and Profit Shifting”, herefter omtalt BEPS, blev startet og hvordan det 

har påvirket digitale selskaber indtil videre. Dertil bliver der set på hvordan de kommende tiltag, kan komme 

til at påvirke digitale foretagender.  

I forhold til projekt BEPS har opgaven særligt fokus på aktion 1 da særligt nye selskaber, med en digital 

tilgang har haft muligheden for at omgå reglerne. Aktion 1 adresserer de skattemæssige udfordringer 

teknologien og den stigende digitalisering i virksomheder har medbragt. Derfor kommer opgaven  

ind på hvordan BEPS har påvirket beskatningen af virksomheder imellem lande og hvordan den skal opgøres 

samt hvordan den kommende BEPS rapport, om den digitale økonomi kan komme til at påvirke digitale 

virksomheders beskatning i fremtiden.                                                                                                                  

Den oprindelige BEPS aktion 1 indeholdte ikke en endelig konklusion omkring beskatningen af digitale 

virksomheder, da de ikke mente at, det var muligt at afgrænse og derfor definere digitale virksomheder.                       

Hvilket er begrundet med at hele samfundet bliver mere og mere digitaliseret. Derfor blev der initieret et nyt 
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forløb, der skulle resultere i en endelig konklusion med deadline ultimo 2020 med særligt fokus på hvordan 

beskatning af digitale selskaber, kan foretages på den mest fair måde for at skabe lige forudsætninger for alle 

selskaber.  

Området er derfor meget aktuelt, som det ser ud i øjeblikket med fortsat uafklarede problemer i OECD og 

medlemslandende, der fortsat forsøger at afklare udfordringer tilhørende den kommende udgivelse.   

Derudover er det endnu uklart hvor mange de nye tiltag kommer til at påvirke, da de fleste selskaber i et vis 

omfang har et digitalt foretagende. Det kan derfor komme til, at påvirke alle selskaber og ikke kun de 

selskaber der udelukkende opererer digitalt. 

Samfundet bliver mere og mere digitaliseret, hvilket giver en større og større nødvendighed for regulering og 

mere specifikke regler, hvor éns regler imellem lande vil være det mest effektive, da konsensus baseret regler 

også vil være hvad der vurderes at være mest fair.  

For at vurdere om reguleringerne har haft nogen effekt, bliver de allerede udrullede initiativer analyseret. 

Dernæst vil der blive analyseret hvilken potentiel effekt de kommende udrulninger og tiltag kan have samt 

en analyse heraf. Det bliver baseret på data og nogle allerede foretagende analyser udgivet af OECD, 

tidsskrifter samt udtalelser med kvalificerede meninger herom. Dertil kommer eksterne kilder og analyser, da 

OECD har et bias til at få projekter til at være succesfulde. De områder og estimater tiltagende har skulle 

afklare og anvendes til analyse og diskussion omkring udfaldet af arbejdet og om det har været som 

forventet. Der kommer derudover til at blive set nærmere på Danmark som enkeltstående land og om 

OECD’s tiltag har haft nogle kvantitative effekter såvel som kvalitative. De kvantitative tal bliver belyst ved 

en kombination af data fra Skat og fra Danmarks statistik, hvor en eventuel effekt vil kunne udledes. 

For de kvalitative faktorer bliver her belyst, hvad man kan opnå af disse samt hvad det kan bruges til og 

hvornår BEPS har været en succes på dette område.  

Efter gennemgangen af forskellige områder og perspektiver i opgaven, er der konkluderet på hvorledes 

digitale forretninger der placeret i Danmark, er påvirket af OECD’s nuværende tiltag, samt hvordan de 

kommende initiativer kan komme til at påvirke dem. Slutteligt vil initiativerne være diskuteret for at 

konkludere om de virker som tiltænkt af OECD, eller om de har haft en mindre effekt end forventet indtil 

videre.                                                       
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2.1 Problemformulering 

Igennem en teoretisk analyse af et moderselskab med base i Danmark der opererer digitalt, vil opgaven belyse 

hvordan OECD’s allerede udgivende og kommende projekter skal behandles og implementeres, samt hvordan 

forskellige udformninger i selskabet vil påvirke udfaldet af behandlingen. Hertil vil opgaven diskutere 

oprindelsen af projekt ”Base Erosion and Profit Shifting”, hvorfor projektet var en nødvendighed, om det 

virker som tiltænkt af OECD og hvad for en effekt BEPS 2.0 kommer til at have.  

For at besvare ovenstående vil nedenstående underspøgsmål, blive undersøgt og besvaret. 

Underspørgsmål 

- Hvad er baggrunden for projekt ”Base Erosion and Profit Shifting”? 

- Virker BEPS som tiltænkt af OECD og hvad er Action 1? 

- Hvordan skal et digitalt selskab, der opererer ud fra Danmark gebærde sig i forhold til 

reglerne i OECD’s tiltag og BEPS 2.0? 

- Hvorfor kommer ”BEPS 2.0”, og hvad vil det have af effekt på digitale selskaber? 

2.2 Metode  

I opgaven vil der blive taget udgangspunkt i en teoretisk tilgang i stedet for en praktisk. Det gøres da tiltagene 

der bliver omtalt i opgaven, endnu ikke er endelige og flere antagelser er nødvendige. Den mængde data der 

skal bruges, til at udføre en praktisk opgave er meget begrænset i forhold til offentlig tilgængelighed. En 

praktisk tilgang kan yderligere øge kompleksiteten unødvendigt, i forhold til at kunne konkludere og analysere 

om tiltagene, har haft effekt og om det er den ønskede effekt.   

Yderligere bliver en holistisk tilgang sammen med den deduktive metode anvendt, for som tidligere nævnt 

kendes teorien men der er flere variabler der ikke er endelig bestemt grundet at nogle af de adresserede tiltag 

endnu ikke er endelige. På baggrund af dette bliver der taget udgangspunkt i den teori, der på nuværende 

tidspunkt er tilgængelig, samt der gøres visse nødvendige antagelser, der sammenlagt bliver forsøgt 

implementeret på en teoretisk virksomhed for at kunne analysere tilgangen og effekten sammenholdt med 

hvordan det har set ud tidligere. 

Ved indsamlingen af materiale til teorien vil, der blive anlagt en kritisk tilgang i forhold til de anvendte kilder. 

Kilderne hvorfra materiale er anvendt i opgaven, er anerkendte medmindre andet er indikeret i opgaven. Da 

den primære kilde for teorien, stammer fra den oprindelige kilde, OECD, anses det for værende pålideligt og 

anderkendt. Af anden materiale udover den grundlæggende teori fra OECD, er blevet anvendt til udfordring 

og kritisk stillingtagen i forhold til udarbejdede analyser og estimater. Ved brug af de eksterne kilder hvorved 
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der menes andet end OECD er både forlag, tidsskrift og forfatter taget i betragtning, for at kunne etablere 

pålideligheden omkring kilden og i hvilken grad materialet kan anvendes. Det gøres for at opnå de mest 

pålidelige data og derfor også den mest korrekte tilgang i opgaven til at opnå det højeste potentiale i forhold 

til udarbejdelse af konklusion.  

Slutteligt er der foretaget interview med fagperson fra skatteministeriet, der specifikt er udvalgt til opgaven 

for at kunne bidrage med ekspertviden på området, hvilket er en primær kilde til data hvortil en kritisk tilgang 

haves. 

Gennemgangen af alt materiale skulle sikre en pålidelig opgave med de bedste forudsætninger for det mest 

optimale resultat.

2.3 Afgrænsning 

Opgaven fokuserer på beskatning af digitaliserede foretagender og hvordan det kan komme til at se ud med 

”BEPS 2.0”. Det betyder at opgaven afgrænser sig fra de historiske ændringer, der har været i transfer pricing 

guidelines og fokuserer på hvordan det ser ud nu og de ændringer der er på vej.  

Derfor afgrænser opgaven sig også i forhold til typen af virksomhed, der kommer til at blive berørt af de 

kommende tiltag, da der tages udgangspunkt i en virksomhed der opererer digitalt fra en placering i Danmark. 

Opgaven afgrænser sig yderligere fra historiske ændringer i dansk lovgivning samt andre medlemslandes. 

Dertil kommer afgrænsningen i forhold til projekt BEPS’ 15 aktioner, da opgaven kun kort vil redegøre herfor, 

men fokusere hovedsageligt på aktion 1, der også er tilknyttet til den kommende rapport, der er kendt som 

”BEPS 2.0”. Dybere redegørelse og tilhørende effekter fra de resterende aktioner, vil derfor ikke blive 

foretaget.  

Opgaven tager derfor udgangspunkt i indgående kendskab til transfer pricing og projekt BEPS.  

Afgrænsningen foretages for at kunne fokusere på de aktuelle områder omkring aktion 1 og effekter der kan 

komme heraf.  

Ud over afgræsningen omkring ovenstående, afgrænser jeg mig til skatte delen af aktion 1 i BEPS, hvilket 

betyder at alternative skatter og afgifter ikke vil tages med i betragtning heriblandt moms.  
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2.4 Struktur og opbygning 

Opgaven er struktureret således, at der til en start vil blive redegjort for det teoretiske, der introducerer den 

initierende og nødvendige viden for emnet og identificeringen af problemstillingen. Det er for at sætte 

rammerne, for hvordan og hvorfor der er lavet retningslinjer omkring transfer pricing og hvorfor disse bliver 

nødt til at blive opdateret løbende. Det indebærer redegørelser af, hvad OECD er for en type organisation, hvad 

de foretager sig og hvad deres udgivelser omhandler og slutteligt hvad de bliver brugt til.                                      

Af deres udgivelser, vil der i opgaven blive fokuseret på projekt BEPS. Det inkluderer en kort redegørelse 

omkring deres effekt på nuværende tidspunkt og hvorfor projektet var den nødvendighed og videre arbejde er 

en nødvendighed. Dertil bliver deres kommende rapport omkring beskatningen i forhold til den digitale 

økonomi også kendt som BEPS 2.0, redegjort for samt effekterne rapporten forventes at have på digitale 

selskaber.  

Efter der er redegjort for teorien og historikken, der har forårsaget problemer i forhold til håndteringen af 

beskatningen fra den digitale økonomi, vil det belyst og analyseret hvordan OECD mener at deres tiltag har 

haft effekt indtil videre. Efter deres vurdering er blevet analyseret, bliver kvalitative såvel som kvantitative 

data fra både OECD og eksterne kilder fra andet end OECD blive taget i betragtning med samme formål. Det 

giver en vurdering fra flere perspektiver og derfor en mere kritisk vurdering i forhold til det foreløbige resultat 

fra OECD’s initiativer. Dernæst, kommer opgaven til at se nærmere på forholdene i Danmark og om vi har 

kunne mærke effekten af de tiltag der er blevet udarbejdet og implementeret, samt i hvilket omfang effekterne 

heraf kan ses.  

Derefter vil metoderne og hvordan de skal implementeres i praksis blive gennemgået igennem et teoretisk 

eksempel. Det skaber grundlag for analyse af hvordan den nuværende situation og beskatning for et dansk 

selskab, der driver et digitalt foretagende ser ud. Når den nuværende situation er gennemgået og hvilke 

potentielle problemer der er, vil der blive gennemgået hvordan det kan komme til at se ud for den Danske 

virksomhed der opererer digitalt efter BEPS 2.0 bliver udgivet. Det er baseret på hvordan den ser ud foreløbigt, 

hvilket inkluderer antagelser omkring endnu ikke bestemte faktorer.  

Da der stadig er mange ukendte omkring den endelige rapport for BEPS 2.0, gøres der antagelser og 

simplificeringer, for at kunne udarbejde de mest plausible scenarioer og hvilken effekt det kan komme til at 

have ved implementering. Der laves forskellige scenarioer, således at det er muligt at vurdere hvordan 

forskellige udfald af de ukendte parametre BEPS 2.0, direkte kan komme til at påvirke beskatningen af det 

Danske selskab, der inkluderer hvor og hvordan det kommer til at betale sin skat.                                               

Model 1: Egen tilvirkning.  

Hvorfor? Hvad? Hvordan?
Hvilken 

effekt?

Virker 

det?
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Model 1 er en visuel opdeling af opgavens elementer, for at kunne skabe et overblik og logisk tilgang til 

emnet. Derudover, giver et bedre flow i opgaven, da rækkefølgen er valgt for at være den mest logiske 

tilgang.  

Hvorfor? 

Første del af opgaven er allokeret til redegørelse af teori og nødvendig historik, der skaber grundlag for at 

vurderer hvorfor problemformuleringen er aktuel og hvad der har gjort den aktuel.

Hvad? 

Opgavens hvad, er dedikeret til beskrivelse af hvordan situationen ser ud lige nu, samt hvad rammerne er for 

multinationale virksomheder der opererer digitalt i forhold til beskatning. Det er for at give den nødvendige 

grundviden på området for at kunne avancere ind i analyse og diskussion omkring problemstillingen.

Hvordan? 

Derefter kommer en del af opgaven, der forklarer hvordan de nuværende initiativer og regler faktisk er 

implementeret og relevante samt hvordan selskaber følger dem og hvordan BEPS har påvirket det.   

Hvilken effekt? 

Derpå kommer analyse og diskussion af hvordan effekten af de allerede implementerede tiltag har været 

indtil videre og hvordan BEPS 2.0, muligvis kan komme til at påvirke situationen. Det er både i forhold til 

hvordan OECD selv vurderer at det er gået indtil videre, samt hvordan eksterne kilder mener at det har virket 

indtil videre.  

Virker det? 

Slutteligt vil det blive det afklaret om tiltagene der er implementeret eller kommer til at blive implementeret, 

virker som det var tiltænkt og hvis ikke, hvilken effekt har det i så fald har på selskabernes gebærden deres 

følgen af retningslinjerne. Hvis det ikke har virket som intentionen, har det så løst de problemer som der har 

været og hvis ikke hvordan ser situation så ud nu.  
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3. Hvad er OECD 

”Organisation for Economic Co-Operation and Development” er hvad OECD står for, hvilket I sig selv ikke 

er selvforklarende. Det er en sammenslutning af lande der blev stiftet tilbage i 1961, hvilket i 2020  inkluderer 

37 medlemslande på tværs af hele verden. Udover medlemslandene er der flere partnere, der er med i arbejdet 

vedrørende forskellige projekter men som ikke er en del af OECD. OECD’s medlemslande går sammen for at 

finde konsensus baserede løsninger omkring økonomiske problemstillinger der går på tværs af landegrænser, 

hvor i blandt beskatning af multinationale koncerner er inkluderet.1 For at give en udsnit af hvilke andre 

problemstillinger OECD beskæftiger sig med i øjeblikket, er det meget aktuelt med problemstillinger og de 

effekter Corona-virussen medbringer. De forsøger at finde ud af hvilken effekt det kommer til at have, samt 

hvordan lande skaber de bedste forudsætninger til at komme igennem med mindst mulig negative 

konsekvenser.2 For at fortælle det kort, arbejder OECD på at forbedre verdensøkonomien ved at adressere de 

mest presserende og aktuelle problemstillinger og finde en fælles løsning, alle lande kan være med på. Deres 

løsninger er baseret på konsensus fra alle medlemslande og deltagende parter, hvilket kan gøre det til at være 

tidskrævende og omfattende proces for at opnå optimale resultater indenfor de ønskede tidsrammer. At alle 

beslutninger tages i konsensus medbringer også lettere abstrakte eller vagt formulerede resultater. Det er for 

ikke at udelukke noget, men samtidig være præcis nok til at inkludere hvad der er formålet. Alle lande og 

parter der arbejder med projekterne, skal kunne bruge løsningerne i mange forskellige omstændigheder i mange 

forskellige lande. Her kan et eksempel være OECD’s modeloverenskomst artikel 9. Uden at gå yderligere i 

dybden med artiklen, kan det siges at den har krævet dybere fortolkning, der også viser sig da der for at 

implementere den i praksis har været stor nødvendighed for fortolkning. OECD har derfor udgivet deres 

OECD’s Transfer Pricing Guidelines, hvilket er fortolkning og en mere praktisk tilgang til hvordan artiklen 

skal behandles. Nødvendigheden for fortolkningen af artiklen, afspejles utroligt godt ved omfanget af Transfer 

Pricing guidelines der fylder 612 sider, imens artikel i sig selv ikke fylder mere end en enkelt side.3

I forhold til det udførte arbejde OECD foretager, vil opgaven fokusere på deres arbejde omkring 

problemstillinger der oprinder i den stigende globale og digitale økonomi.  

Arbejdet er foretaget for at opnå en enighed omkring hvordan multinationale selskaber, skal behandles 

skattemæssigt og  derfor også hvor de skal beskattes henne.  

1 https://www.oecd.org/about/members-and-partners/

2 https://www.oecd.org/coronavirus/en/

3https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-

administrations-20769717.htm
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Det gør sig derfor også gældende for det det Danske Selskab A/S, der er et fiktivt selskab der senere i opgaven 

bliver brugt som eksempel, for hvordan BEPS har og senere kan komme til at påvirke skatten i et multinationalt 

selskab der driver forretning digitalt.  

OECD udgav d. 21. november 2017, den tiende version af ”Model Tax Convention on Income and on Capital” 

rapport, der på dansk er kendt som modeloverenskomsten. Det er retningslinjerne de enkelte medlemslande 

følger ved beskatning af selskaber der opererer på tværs af landegrænser og for at undgå eventuel dobbelt 

beskatning.  

Dobbelt beskatning kan påvirke handel og relationer på tværs af lande og have negative effekter, ved at et 

selskab kan komme til at skulle betale skat to steder for den samme indtægt i samme periode. Det minimerer 

selskabets eget overskud og derfor konkurrenceevne, hvilket er en af de negative effekter der kan forekomme 

ved dobbeltbeskatning.4 OECD’s modeloverenskomst, består af i alt 32 artikler. De vedrører alt fra hvem der 

er skattesubjekter, hvor de skal betale deres skat til og hvordan skatten skal opgøres.5 Af de 32 artikler, er der 

en der er blev slettet i år 2000 og der er derfor kun 31 aktuelle artikler. Det dog tidligere nævnte artikel 9 der 

er vigtig for beskatningen af multinationale koncerner i forhold til transaktioner imellem koncernens selskaber. 

Modeloverenskomsten i sin helhed, er udarbejdet for at undgå skadelige dobbeltbeskatninger for selskaber. 

Overenskomsten oprinder i gamle dobbeltbeskatningsoverenskomster, hvor OECD udgav deres første udgave 

af modeloverenskomsten i 1963. En dobbeltbeskatningsoverenskomst, er en aftale imellem to lande, der sætter 

rammerne ud fra nogle predefinerede retningslinjer for hvordan beskatning skal opgøres i tilfælde af 

multinationale selskaber skal beskattes i begge lande, for at undgå beskatning af det samme overskud. De fleste 

dobbeltbeskatningsoverenskomster i dag, de er baseret på modeloverenskomsten der gør processen nemmere 

og mere strømlinet og skaber færre uenigheder landende imellem.  

Deres modeloverenskomst har over årene set tilpasninger og opdateringer, hvor en af de mere nævneværdige 

er den opdatering der kom i 2017,  da opdateringen var baseret på resultaterne af projekt ”Base Erosion and 

Profit Shifting”, der i 2015 kom med endelige rapporter. Projekt BEPS er stadig et igangværende projekt, hvor 

effekter kan begynde at blive betragtet og analyseret.  

Udviklingen i samfundet og teknologien gjorde det muligt for multinationale selskaber at skabe uretfærdige 

skattemæssige fordele, hvorfor der var enighed om at projekt BEPS skulle initieres. 

For at opsummere, er OECD en sammenslutning af lande, der beskæftiger sig med globale økonomiske 

problemstillinger. De er yderligere ansvarlige for udarbejdelsen af projekt BEPS og de kommende tiltag 

omkring beskatningen af den digitaliserede økonomi.  

4 OECD, ”Model Tax Convention on Income and on Capital”, OECD, 2019 s.1 

5 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2060677&chk=216701
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3.1 Hvad er BEPS? 

Base Erosion and Profit Shifting, det er navnet på det projekt OECD udgav deres endelige rapporter på tilbage 

i 2015.6

Da rapporterne for hver af projektets 15 aktioner den gang var nyligt udgivende, blev de betragtet som radikalt 

ændrende i forhold til hvordan man kunne imødegå overskuds udhuling og overskudsflytning. De 15 rapporter 

dækker hver for sig en aktion, hvilket er hvad projektet er opbygget af.7 Projektet blev lanceret for at mitigere 

udnyttelsen og undgåelsen af de forhenværende regler og lovgivning, der var for beskatning af multinationale 

selskaber.  

Inden projektets endelige rapporter med resultater blev udgivet, havde store multinationale selskaber fundet 

mange metoder til at omgå skatteregler på lovligvis, for at opnå en lavere eller helt at undgå at skulle betale 

skat.  

Grunden til at de har haft muligheden for at undgå at betale skat eller opnå en lavere skat, kan henføres til at 

verden over en længere årrække har set en hurtigt voksende globalisering og digitalisering. Det har forårsaget 

koncerner til at udvikle sig og til at strukturere sig på helt nye måder der ikke tidligere har været nødvendigt 

eller fordelagtigt. Det har ligeledes givet helt nye muligheder for koncerner på tværs af lande, til at skabe 

værdikæder og foretage transaktioner der ikke tidligere har været foretaget.  

Da der tilbage i tid skulle laves skattelovgivning, blev det ikke reflekteret eller overhovedet overvejet, at 

lovgivningen og retningslinjerne skulle inkludere at samfundet kunne udvikle sig i den retning det har gjort.  

Reglerne på området er derfor gået hen og blevet lettere ”forældede” og giver koncerner muligheder for at 

udnytte dem.  

Reglerne inden projekt BEPS, afspejlede hvilket var aktuelt engang for alle selskaber og stadig er delvist 

gældende for mange selskaber i dag. I takt med at der kommer flere og flere selskaber til, der gør brug af nye 

strukturer eller forretningsmodeller, vil reglerne hvis ikke de blev opdateret, gælde for færre og færre selskaber.  

Det er tilfældet for lovgivningen i mange lande, at flere og flere selskaber udformer sig på nye måder med nye 

forretningsmodeller, hvorfor den del der udgør de mere analoge og traditionelle virksomheder bliver mindre 

og mindre.  

Dertil er det tilfældet for mange af OECD’s medlemslande og deres lovgivning, at det ikke afspejler det 

stigende antal af nye selskaber der er tilstede digitalt, der også udgør en problematik i forhold til beskatning. 

Selv hvis det ikke er tilfældet i det enkelte land at der bliver oprettet selskaber, er der høj sandsynlighed for at 

selskaber udefra opererer i landet, hvilket gør at de genererer en profit på baggrund af værdi der bliver skabt i 

landet men ikke tilsvarende beskattet i det land.  

6 https://www2.deloitte.com/ke/en/pages/tax/articles/transfer-pricing-beps-base-erosion-and-profit-shifting-practical-

guide.html

7 https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/
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Netop på grund af den udvikling i selskaberne, deres strukturer og transaktioner, har der været en stigene fokus 

på lovgivningen og de retningslinjer der er på området. Det kan ikke løses at et land alene, da selskaberne i så 

fald vil kunne omgå det ved at operere i andre lande, hvorfor alle lande bliver nødt til at gå sammen i enighed 

for at skabe de bedste forudsætninger til at opdatere lovgivning succesfuldt uden at der opstår konflikter på 

tværs af lande.   

Mere digitale og online virksomheder har muligheder for at skabe en anden og mere aggressiv vækst end de 

fleste fysiske butikker, da internettet skaber muligheder for at operere globalt og kun lokalt. Det skaber store 

muligheder og flere selskaber har oplevet den voldsomme vækst der hører med. Ser man på Forbes liste over 

de største selskaber i verden, er der flere digitalt og online opererende selskaber imellem. Blandt de allerstørste 

er Alphabet, Amazon, Alibaba og Facebook, der over en årrække har set en enorm vækst.8 At de har vundet så 

meget frem og skabt den størrelse selskab der har en markant indflydelse på økonomien, har været med til at 

give et øget fokus på reglerne herfor. I mellem reglerne der bliver nødt til at være for selskaberne er specielt 

skatteregler af interesse for mange lande. Der har været stigende interesse omkring deres beskatning, hvor og 

hvor meget de betaler i skat, da det er betydelige summer der kan have en væsentlig indflydelse for landes 

skatteindtægter. Det er både medier og politisk at der har været stigene fokus fra, hvorfor at det blev besluttet 

at der skulle gøres noget ved situationen og multinationale og digitale selskaber skal have samme vilkår for 

beskatning der også er gældende for alle andre.  

Grundet de ”forældede” regler, har selskaber ligesom de ovenfor nævnte, haft muligheden for at omgå 

skatteregler og skabe fordele for dem selv, der ikke er hensigtsmæssigt i forhold til konkurrenceevne eller fair 

i forhold til hvor skatten bliver betalt. Målet er at alle selskaber skal beskattes ligeligt og at den skat der bliver 

betalt fordeles fair, hvorfor lovgivning og retningslinjer var nødsaget til at blive opdateret igennem projekt 

BEPS, for at give de bedste muligheder for at opnå dette.9

Inden projekt BEPS blev lanceret, havde de store selskaber ved kreativitet fundet mange forskellige muligheder 

for at omgå loven på lovligvis. Et selskab der på lovligvis kan opnå mere favorable skatteomstændigheder ved 

at betale mindre eller ingen i skat, vil tage den mulighed for at opnå den fordel over deres konkurrenter.  

Hvis deres konkurrenter gør det og et selskab ikke selv gør det, vil de modsat have en konkurrencemæssig 

ulempe.                                                                                                                                                                    

8 https://www.forbes.com/global2000/list/#tab:overall

9 https://www.oecd.org/tax/beps/about/
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I mio. DKK Skattely  almindelig skat 

Omsætning 100,00 100,00

Omkostninger 65,00 65,00

Overskud 35,00 35,00

Skattesats 0% 20%

Skat 0,00 -7,00

Resultat efter skat 35,00 28,00

Model 2: Egen tilvirkning, forskel imellem normal beskatning og skattely. 

For at vise hvordan en fordel kan udspringe sig, er der vist et meget forsimplet eksempel i model 2 ovenfor. 

Eksemplet viser forskellen imellem den skat der bliver betalt i et skattely land og i et land med en lignende 

skattesats sammenlignet Danmarks. Skatten der bliver betalt i model 2, eller mangel herpå i skattely landet, 

kunne illustrere en koncern der succesfuldt har formået at flytte deres overskud til et skattely igennem de 

muligheder der har været i lovgivningen inden projekt BEPS. Det er sammenholdt med et selskab der ikke har 

formået det eller ikke har muligheden for at udnytte reglerne på samme måde. 

En ”Safe haven” eller et ”skattely”, er lande i verden med mere liberale skatteregler. Det er steder hvor der 

betales meget lidt eller ingen skat og skattemyndighederne ikke udveksler information med andre 

skattemyndigheder. Det gør det utroligt svært at vide hvordan selskaberne bliver beskattet, om de overhovedet 

bliver beskattet og om de bliver beskattet korrekt. 

Der er flere lande der betragtes som værende skattely lande, eksempler på det kunne være Bahamas, Panama 

eller Caymanøerne, hvilket bare er eksempler da der findes flere steder der kan kategoriseret som værende 

skattely.10

Måderne hvorpå multinationale selskaber har kunne undgå at betale mere i skat, er mange og grundet de meget 

komplekse selskabsstrukturer og mange forskellige skatteregler på tværs af landende er det umuligt at liste 

dem. Det kan dog siges at have taget overhånd og ikke umiddelbart særligt svært, da både selskaber og personer 

historisk har forsøgt at flytte deres skattepligtige overskud eller indkomst til skattelylande.  

Men fordi at myndighederne som nævnt, ikke udveksler informationer eller har nogen informationskrav fra 

virksomhedernes side placeret i disse lande, er det svært for andre skattemyndigheder præcist at vide hvor 

meget der bliver ”gemt” eller flyttet, da der ikke er muligt at få informationer herom. Der er laves dog analyser 

herpå og data bliver lækket fra tid til anden, hvilket kan være til overraskelse for omverden. Det har også været 

med til at understrege hvor mange penge der faktisk strømmer igennem disse lande. 

10 https://www.investopedia.com/terms/t/taxhaven.asp
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Af nyere ”overraskelser” er panamapapirerne en af de helt store, der inkluderer mere end 11,5 million 

dokumenter. Det dækker over både private personer såvel som selskaber, der belyser hvordan selskaber 

placeret i Panama er blevet brugt til at gemme skattepligtige indkomster.11

Der er flere måder at opnå de skattemæssige ”fordele”, hvor af de fleste mere anvendte metoder, er afspejlet i 

navnet af projektet. Base Erosion, betyder som navnet indikerer, at man eroderer eller udhuler det væk som 

der skal betales skat af nemlig overskuddet. I en multinational koncern er der flere forskellige måder at gøre 

det på, hvilket inden projekt BEPS, betød at selskaber helt har undgået at skulle betale skat i det land hvor 

overskuddet er blevet generet eller oprindeligt skulle have været skattepligtigt. Selskaber forsøger at eliminere 

eller erodere det overskud koncernen har placeret i højt beskattede lande, for at flytte overskuddet til lavere 

beskattede lande. Det kan gøres ved at fratrække så mange omkostninger som overhovedet muligt, hvilket 

både inkluderer gruppe interne såvel som eksterne omkostninger. Der et par metoder der har været mere 

anvendt end andre og eksempler herpå vil blive givet nedenfor. 

Det kan gøres være ved placere alle risici og funktioner andet steds i koncernen med en mindre skattesats, for 

på den måde kan man kan argumentere for at det er hvor værdien bliver skabt. Det sætter rammerne for at de 

transfer pricing mæssigt, kan opkræves store betalinger fra andre af koncernens lande i højere beskattede lande. 

Det minimerer overskuddet i de andre lande og øger overskuddet i lav skattelandet. Det kan inkluderer betaling 

for royalties, finansiering eller andre omkostninger der kan forbindes med andre dele af koncernen. Det kan 

også være services, gebyrer eller management fee, da selskabet placeret i lav skatte landet håndterer disse 

services for koncernen. På den måde de andre selskaber en masse omkostninger der kan trækkes fra i skat, der 

minimerer basen for beskatning.  

Anden del af projektnavnet, ”Profit shifting” kan ligeledes gøres på flere måder, lige som første del. Her kan 

hybrid mismatch blandt andet nævnes, der udnytter forskellige skatteregler i forskellige lande. Det kan betyder 

at en finansiel omkostning til et selskab i koncernen kan være fradragsberettiget, hvor det selskab der modtager 

det, modtager det skattefrit. Derfor bliver der ikke betalt skat af det beløb og det trækkes fra i skat. Lige præcis 

dette problem er adresseret i BEPS aktion 2. 

En anden mulighed er at selskabet placeret i lav skattelandet, tilbyder finansiering til andre af koncernens 

selskaber. På den måde kan overskuddet kunstigt flyttes fra et land til dette, ved at fastsætte renten kunstigt 

højt. Det gøres da alle de andre selskaber får en højere end normalt omkostning og selskabet i lav skatte landet 

har det tilsvarende som en indtægt. Det kan være at finansieringsrenten sættes så højt, at omkostningerne i det 

højt beskattede land, udligner det overskud som der tidligere var tilfældet.   

11 https://panamapapers.sueddeutsche.de/articles/56febff0a1bb8d3c3495adf4/
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Ligesom ovenstående eksempler, har der været mange andre måder at skabe en lavere skattepligtig indkomst 

i nogle lande og flytte det overskud til andre mere fordelagtige lande, da selskaber har haft muligheden for at 

udnytte eller omgå reglerne i de fleste lande. Fælles for alle måderne, er at det ikke er en ulempe eller kræver 

så meget arbejde for selskaberne til at det ikke kan betale sig for dem at gøre det. I nogle tilfælde kan det gøres 

ved noget skrivebordsarbejde og andre tilfælde kræver lidt mere planlægning for at kunne eksekvere.  

Principal strukturen er en anden metode, der baserer sig på at du har to selskaber, hvor det ene har de alle de 

store aktiver placeret og har rettighederne hos sig. Det samme gør sig gældende for immaterielle aktiver, de er 

ejet af det selskab der er kaldt for principalen. Principalen er placeret i et land med lav skatteprocent. De andre 

underliggende selskaber, er beliggende i højere beskattede lande, har begrænsede funktioner, aktiver og risici. 

Det der kan ske i praksis, er dog at selskabet der er placeret i landet med den højere skat, i realiteten udfører 

flere funktioner hvad der er lagt op til. Den principal struktur giver derfor en god mulighed for at flytte en stor 

del af overskuddet, ved kun at konstruere sit selskab på den måde.12

Det vil være en lang liste, hvis alle de forskellige metoder hvorpå selskaber har kunne opnå en lavere 

beskatning eller slet ingen beskatning.  

De ovennævnte muligheder har ikke tidligere været dækket af lovgivning og som nævnt, har aktion 2 været 

designeret til at skulle give en løsning på hybride mismatch. Lovgivning imellem lande har ikke været 

strømlinet nok, sammen med at datagrundlaget og udvekslingen ikke har været på et niveau der har gjort det 

muligt at imødegå de huller, de multinationale selskaber har udnyttet.  

På baggrund af de ovennævnte muligheder for selskaber, der tidligere har gjort det muligt at undgå at betale 

skat og den stigende handel imellem lande, har givet det øgede fokus på at reglerne har haft behov for 

tilpasning. De mange muligheder for de multinationale selskaber, har været med til at forvrænge det 

konkurrencemæssige billede og fået det til at se ud som om at de er blevet favoriseret i forhold til de mere 

lokale selskaber. Få meget store selskaber betalte den skat der var proportional med den værdi der var skabt i 

det enkelte land, hvilket ikke giver en fair allokering af skatten. Dertil, niveauet af skatte og de fordele store 

selskaber har, heller ikke fair men nærmere skadeligt, både for velfærden i de enkelte lande men også 

konkurrencemæssigt.  

Alle mulighederne og den øgede fokus, gjorde at der var enighed imellem OECD’s medlemslande til at initiere 

projekt BEPS og udarbejde den dertilhørende aktions plan, der skulle opdatere og præcisere reglerne for 

beskatning af de multinationale selskaber. Der skulle resultere i mindre udhuling af overskuddet og 

overskudsflytning der har været tidligere og ultimativt en højere global skatteindtægt og fair allokering heraf.  

12 https://www.forbes.com/sites/lowellyoder/2012/02/01/global-services-delivered-through-principal-structures-leads-

to-business-and-tax-efficiencies/#3f4682ca4744
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Dertil skulle det stoppe den aggressive skatteplanlægning der var tilfældet i flere store selskaber tidligere og 

samtidigt undgå skadende dobbeltbeskatninger fra flere lande samtidigt af den samme indkomst. For 

selskaberne skulle det betyde at i stedet for at fokusere energi på at strukturere selskabet på en bestemt 

skatteoptimeret måde, vil der blive lagt energi i at planlægge hvordan man optimerede præstationen i selskabet. 

Med skatteoptimering, menes der at man kan betale så lidt skat som muligt og derfor beholde den største del 

af overskuddet selv, ved strukturelle ændringer igennem planlægning.  

Måden hvorpå det skaber en forvrængning i konkurrencen, er da selskaber der opererer på tværs af 

landegrænser og udnytter disse huller, har en lavere effektiv skatteprocent. På baggrund af den lavere skat er 

de mere konkurrencedygtige end hvad selskaber der kun opererer lokalt i det enkelte lande eller selskaber som 

ikke på samme måde har haft muligheden for at udnytte reglerne for at opnå en skattefordel.  

3.2 Udfordringer ved digitale virksomheder 

Et andet problem der oprinder i mangel på tilpasset og opdateret lovgivning, er beskatning af digitale 

foretagender. Den nye teknologi og globalisering, har gjort at nogle af de helt store multinationale selskaber 

har skabt en ny form for forretningsmodel, der gør at de har en stor del af deres tilstedeværelse online. Mange 

lande, inklusiv OECD’s medlemslande og derfor også Danmark, har en skattelovgivning der kræver et selskabs 

fysiske tilstedeværelse, for at de kan være skattepligtige i landet. Har et selskab derfor ikke en fysisk 

tilstedeværelse af en art eller et fast driftssted, er det som oftest ikke skattepligtigt i det land.  

Der er dog flere ting der påvirker det, da der i den forbindelse også oftest er tale om permanente etablissementer 

også bedre kendt på dansk som faste driftssteder jf. selskabsskatteloven §2.13 Skat henviser yderligere direkte 

til OECD’s artikel 5 i modeloverenskomsten, for hvad der kan definere et fast driftssted. Dette er et godt 

eksempel på hvordan OECD påvirker medlemslandenes lovgivning, samt hvor meget nogle lande læner sig op 

af de anbefalinger der kommer fra OECD’s udførte arbejde.14

Den nødvendighed omkring fysisk tilstedeværelse eller fast driftssted, er derfor blevet udfordret i takt med at 

de nye typer af selskaber er kommet frem og fået en væsentlig størrelse.  

Strukturen hos større digitale virksomheder udfordrer definitionen af et fast driftssted, da de typisk ikke har en 

fysisk tilstedeværelse eller et incitament til at have det. Nogle af udfordringerne herved, er dog blevet 

adresseret af kommentarerne 122-131 tilhørende til modeloverenskomstens artikel 5, fra OECD. Der kort 

redegører for hvad faste driftssteder ved online handel kan være, hertil hvordan online spillesider skal 

behandles.15

13 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1164#P1

14 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1899847

15 https://skat.dk/skat.aspx?oID=2061348&chk=216701
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For at E-handel eller online drevet forretning skal kunne betragtes til at have et fast driftssted i Danmark og 

derfor falder under selskabsskatteloven §2, der også betyder at være et skattepligtigt selskab i Danmark, skal  

to forskellige dele betragtes. Det er henholdsvis det hardwaremæssige og placeringen af aktiviteten, der 

betragtes hvert i sæt når det skal vurderes om der er et fast driftssted og derfor om de er skattepligtige.  

Starter vi med det fysiske, er der krav om at virksomheden selv skal kunne disponerer over sine servere og de 

skal stå et sted fast er en længere periode. 

Hele operationen af selskabet skal kunne vurderes om det er drevet fra en bestemt beliggenhed, om det så er 

på grund af udstyr eller anden årsag, skal der være en konkret lokalitet hvorfra selskabet bliver drevet.  

Derudover, gælder det også for e-handel at lokaliteter der kan betragtes som kun at have hjælpende eller 

forberedende karakter ikke anses som et fast driftssted, hvilket er det samme som traditionelle virksomheder. 

Slutteligt skal aktiviteten der bliver drevet skal kunne betragtes som en væsentlig del af operationen.  

Det er de mest essentielle kriterier der skal være opfyldt før e-handel bliver skattepligtigt i Danmark.              

Kriterierne dækker dog ikke de mere komplekse områder af digital forretning og omfatter derfor langt fra alle 

online virksomheder. Det kræver stadig delvist en fysisk tilstedeværelse for et selskab, for at være skattepligtig 

i Danmark, hvilket ikke er tilfældet for mange selskaber der har online virksomheder eller brugere i Danmark.   

Projekt BEPS’ formål er baseret på de problemstillinger der er nævnt og flere til, for at klarificerer og afklare 

dem og opnå en enighed omkring hvordan disse skal behandles. Det indebærer hvor digitale foretagender skal 

betale skat og hvordan den skat der skal betales, skal opgøres. For at imødegå de skattemæssige problemer 

udviklingen i multinationale selskaber har forårsaget, har OECD inddelt projektet i forskellige dele for at 

håndtere problemerne på bedst mulig måde. De udarbejdede en aktionsplan, der består af 15 aktioner. Hver af 

de aktioner, præciserer og imødegår de ”huller” der har været førhen. De 15 aktioner og derfor hele projektet 

er opbygget omkring tre hoved principper, sammenhæng, dokumentation og gennemsigtighed, der er vurderet 

til at være nøglen for en optimal beskatning for store multinationale selskaber.  

De 15 aktioner har hver fået udarbejdet en rapport, der er det endelige resultatet af projektet. Alle aktioner er 

designet til at understøtte et af de tre principper, fordelingen af aktionerne kan ses på model 3 nedenfor. Der 

er to aktioner der ikke understøtter principperne, hvilket er aktion 1 og 15, der begge er kategoriserede som 

værende mere analytiske i sin natur.                                                                   

Aktion 1 der ikke kom med et endeligt resultat tilbage i 2015, der vedrører problemerne omkring den digitale 

økonomi, blev vurderet at kræve videre arbejde. Denne aktion er endnu ikke endelig men den forventes færdig 

ultimo 2020, med en endelig rapport der kommer med radikalt ændrende tiltag for beskatning af virksomheder 

af digital karakter.                                                           
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            Model 3: Overblik over formål for BEPS’ 15 aktioner.16

Af de 15 aktioner, er fire af dem minimums standarder, medlemslandende skal implementere. 

Minimumsstandarderne er de mest essentielle og derfor dem der skal implementeres først. aktionerne 5, 6, 13 

og 14, er hvad der minimum skal implementeres og som det kan ses i model 3 er der standarder i hvert af de 

tre principper.  

Efter offentliggørelse af rapporterne og resultaterne heraf, har OECD fortsat med at udarbejde vejledninger til 

praktisk implementering og faser med overgang til de nye regler, således at strømlinet implementering 

foretages på den mest smertefrie måde.  

Grundet det meget omfattende projekt og dertilhørende rapporter, er det ikke forventet at implementeringen 

sker over en kort periode. Det samme gælder effekterne heraf og derfor også at monitorere effekterne heraf.  

Grundet det lange implementering og den manglende data har det været en proces, der har skabt en masse ny 

data grundet implementering af standarderne, er data først nu ved at blive tilgængeligt for flere områder af 

projektet. 

Projekt BEPS’ resultater har forårsaget en række ændringer til Transfer pricing guidelines som de så ud, således 

at de nu var mere reflekterende i forhold til den mere aktuelle verdenssituation. Ændringerne til 

modeloverenskomsten og transfer pricing guidelines er alt sammen reflekteret igennem de 15 aktioner, der 

inkluderer de forhøjede dokumentationskrav til tranfer pricing, de nye betragtninger omkring hvor selskaber 

skal beskattes af deres indtægter og slutteligt hvordan den skattepligtige indkomst i landet skal opgøres. Det 

indebærer også hvordan gruppe transaktioner mere præcist skal fastsættes ud fra armlængde princippet.  

16 Ukraine’s Finans Ministerie,  “Implementation Guidance Action Plan on BEPS (Minimum Standards)”, s.6 
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Ændringer til transfer pricing, bliver mere præcist udarbejdet af aktion 8-10 i projekt BEPS. 

OECD’s oprindelige estimat omkring tabt beskatning på årlig basis, der ikke bliver beskattet på grund af 

udhuling og overskuds flytning, var vurderet til at ligge på 100-240 milliarder amerikanske dollars. Det er et 

sted imellem 4-10% af den globale virksomhedsbeskatning, der ikke bliver beskattet korrekt eller slet ikke 

beskattet. Det kan siges at være et væsentligt beløb og for mange lande kunne det have en effekt i forhold til 

velfærd eller anden gavn.17

For at sætte det i perspektiv, blev der i 2019 i Danmark betalt tæt på 71 mia. kroner i virksomhedsskat. 

240 mia. amerikanske dollar, er tilsvarende 1,7 billioner danske kroner, eller tæt på 23 gange den totale 

beskatning af selskaber i Danmark. Et andet perspektiv, er at det svarer til 1,5 gange den totale samlede skat 

betalt i Danmark af både borgere og virksomheder, med alt inkluderet. 

Skatter og afgifter efter type og tid 

t.dkk 2015 2016 2017 2018 2019

Skatter og afgifter i alt 963 758 053 973 461 327 1 010 591 776 1 010 128 792 1 089 674 078

1.1. Personlige indkomstskatter 529 160 244 517 996 701 537 481 296 549 219 385 570 562 457

1.2. Selskabsskat mv. 57 722 454 60 243 262 71 928 200 65 206 473 71 296 236

1.3. Pensionsafkastskat 22 831 823 33 993 533 32 197 646 13 764 358 63 232 250

2. Obligatoriske bidrag til sociale 

ordninger i alt 
1 377 480 1 196 701 1 060 025 1 061 282 928 613

3. Andre arbejdsmarkedsbidrag 

i alt 
5 894 076 5 902 586 5 494 201 6 313 970 6 563 556

4. Skat af formue, ejendom og 

besiddelse i alt 
49 357 712 48 504 137 48 481 592 50 268 754 51 319 668

5. Afgifter af varer og tjenester i 

alt 
294 192 626 304 149 175 312 268 442 321 905 201 323 433 416

6. Andre produktionsskatter i alt 3 221 638 1 475 232 1 680 374 2 389 369 2 337 882

Model 4: Danmarks statistikbank18

Implementeringen af BEPS og effekterne heraf er begyndt at blive belyst af OECD, der er begyndt at udgive 

mere omfattende rapporter og statistikker herpå. Det er alt imens at de fortsat har fokus på udfordringerne fra 

den digitale økonomi og finde en fælles løsning omkring den digitale økonomi og beskatningen heraf. I 

forbindelse med det fortsatte arbejde er der dog lavet flere estimater fra OECD. 

17 https://www.oecd.org/tax/beps/

18 https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/nationalregnskab-og-offentlige-finanser/skatter-og-afgifter/skatter-og-afgifter
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For at opsummere, er Projekt BEPS et projekt der er blevet lanceret for at imødegå de globale skattemæssige 

problemer der har været tidligere omkring udhuling af overskud og flytning af overskud. Det har de gjort ved 

at udgive rapporter der skal hjælpe medlemslandende med at opnå mere ens skatteregler landende imellem. 

Det gøres igennem gennemsigtighed, substans og dokumentation. Udover det, har projekt BEPS til formål at 

imødegå specifikke problemstillinger der stammer fra digitaliseringen og globaliseringen der har været 

igennem, efterhånden en længere årrække.                                                                                                             

3.3 Aktion 1 

Aktion 1 var tiltænkt til at specifikt imødegå de skattemæssige problemstillinger globaliseringen og den 

stigende digitale økonomi har medført. Resultatet kom dog ikke ud med det resultat der først var forhåbningen. 

Derimod, blev det konkluderet at det ikke var muligt at lave særskilte regler for digitale virksomheder, der 

ikke kræver en fysisk tilstedeværelse for at drive sin virksomhed, da det var svært eller næsten umuligt at 

definere sådanne selskaber. 

“As digital technology is adopted across the economy, segmenting the digital economy is increasingly difficult. In other 

words, because the digital economy is increasingly becoming the economy itself, it would be difficult, if not impossible, 

to ring-fence the digital economy from the rest of the economy.”19

Dog blev det yderligere konkluderet at de 14 andre aktioner, der er en del af BEPS projektet også vil kunne 

anvendes på digitale virksomheder, hvorfor der alligevel var ændringer i måden hvorpå sådan en virksomhed 

skal beskattes. På den måde blev problemerne til fra den digitale økonomi alligevel delvist adresseret til en 

start, med mere arbejde og resultater til at komme efterfølgende. 

Den store udvikling i samfundet og den online tilstedeværelse har skabt mange udfordringer. Som nævnt 

ovenfor er udhuling af overskud og overskudsflytning en del af de problemerne, det har den digitale økonomi 

kun været med til at forværre.  

Den digitale økonomi medbringer nye måder at sælge produkter på, men medbringer også nye former for 

”varer” eller tjenesteydelser, der er med til at skabe problemerne i forhold til beskatningen. I problemerne er 

både hvor og også hvordan online foretagende skal beskattes. Termer som ”internet of things”, der 

efterhånden er blevet et velkendt term, der bliver mere og mere aktuelt, samt påvirker og udfordrer reglerne 

som de ser ud i dag.  

19 OECD, “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy ACTION 1: 2015 Final Report”, s.54 
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Online foretagender har medbragt mange forskellige slags ydelser og produkter, der ikke tidligere har været 

aktuelle. Det er effekter af IoT, flere og flere enheder der kommer online og et større og større krav om 

online services såsom cloud lagring, online marketing, streaming services og sociale medier.  

Af de mange nye omsætningsstrømme, kommer også en masse Big data, da den indsamles af alle de andre 

typer af services. Big data i sig selv er ved at blive en af de største og mest værdifulde produkter i verden. 

Der bliver handlet mere og mere med Big data, hvilket bliver brugt mere og mere til at tilpasse 

markedsføring og produkter til de ønskede målgrupper. Ligesom de andre typer af produkter, skaber denne 

ligeledes udfordringer i forhold til hvordan den skal behandles.20

Big data er data der kan bruges til at analysere brugeradfærd og på den måde skræddersy produkter og andet 

til det brugere. Information omkring brugerne og den tilhørende værdi må derfor være tildeles lokaliseret 

hvor brugeren befinder sig. Data er ikke brugbart i råt format og derfor er kan alt værdien ikke allokeres til 

hvor brugeren befinder sig, men en del af værdien burde blive allokeret dertil. 

Ovenstående er et par eksempler og nye måder at drive virksomhed på og handle med varer og 

tjenesteydelser. De nye metoder og produkter har dog ikke nogen dedikerede retningslinjer, der er med til at 

sørge for at de beskattes de steder hvor værdien faktisk skabes. I øjeblikket vil alt overskud der genereres fra 

brugere, blive beskattet hvor selskabet er lokaliseret, der ikke nødvendigvis er der hvor værdien bliver skabt. 

Som det ser ud nu, kræver det at der kan identificeres et fast driftssted i landet hvor brugeren er lokaliseret, 

hvis ikke det er muligt vil alt overskud blive beskattet hvor selskabet ellers er placeret eller registreret. 

Faktiske selskaber der er gode eksempler på denne problemstilling, er Facebook eller google der udbyder de 

her services og beskattes i andre lande end hvor brugerne og derfor dele af værdien faktisk bliver skabt. Det 

er grundet placeringen af brugeren kontra placeringen af selskabet, der giver en forvrængning i allokeringen 

af overskuddet og derfor også allokeringen af den tilhørende beskatning.  

Som nævnt tidligere, er det store tal som OECD vurderer at der går tabt på grund af BEPS, et sted imellem 4-

10% af verdens virksomhedsbeskatning. Skattemyndighederne i de forskellige lande, er alle interesseret i at 

få tildelt deres del af overskuddet og ikke blive snydt for hvad der kunne tilfalde dem.  

Specifikt til den digitale økonomi, vurderer OECD at op imod 4% svarende til 100 mia. amerikanske dollars, 

kan beskattes. 

For at lave et illustrativt eksempel for nogle af problemerne der opstår ved globaliseringen, opstilles et 

eksempel på hvordan beskatningen af sådan en virksomhed kan se ud. Det er både med de nuværende regler, 

uden brug af nogen faktiske tal men fiktive tal. For at kunne illustrere hvor problemerne kan komme fra og 

hvilke der skal adresseres for at opnå fair omstændigheder for selskaberne. 

20https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/big-data-the-next-frontier-for-innovation
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I eksemplet bliver der taget udgangspunkt i en Dansk koncern med moderselskab i Danmark, samt fire 

underliggende selskaber der er placeret i forskellige lande.  

I praksis er der ikke en begrænsning i forhold til antallet af selskaber og lande koncernen kan være spredt 

udover, men for eksemplets skyld bruges fire yderligere lande med anderledes skattesatser end Danmark 

hvor hovedkontoret for koncernen vil være placeret. For eksemplet er der anvendt fire yderligere lande, men 

samme tilgang og problem være tilstede ved yderligere lande og selskaber der typisk vil være tilfældet i 

praksis. 

Når der i eksemplet er skrevet enten høj eller lav skat, er dette holdt oppe imod det gennemsnitlige niveau for 

selskabsbeskatning. På verdensplan er den gennemsnitslige procent for virksomhedsbeskatning 23%. Høj 

skat vil derfor være væsentlig højere end de 23% og lav skat vil være væsentligt lavere.21

Artiklen til at understøtte de 23% er fra 2018, men da det kun er et eksempel og der kan have været 

ændringer i mellemliggende periode, ser vi bort fra dette da det blot er for at illustrere allokeringen.  

Selskabet i eksemplet sælger digitale services, de kan køres automatisk online og brugere har fri adgang til 

deres services hele tiden. At udbyde disse services, kræver ikke at selskabet er fysisk tilstede i de enkelte 

lande. Brugere og kunder kan derfor benytte disse services, der alle er placeret på servere der er lokaliseret i 

land B i model 5.  

I land C og D er lande hvor i selskabet har brugere, brugerne er ligeligt fordelt imellem de to lande. Antaget 

at land C og D har de samme regler for skattepligtig e-handel, er der ingen skattepligt i de lande da der ikke 

er nogen form for fysisk tilstedeværelse. Alle servere og andre ting der måtte kræves for at services fungerer 

som de skal for kunderne og brugerne er placeret i land B, der er et lavt beskattet land.  

Model 5: Egen tilvirkning.  

Det betyder at selvom kunderne udelukkende er placeret i land C og D, er der ingen skattepligt heri, da 

selskabet er oprettet i land B og alle aktiver og dele af foretagendet er placeret her. Det er et problem, da det 

21 https://taxfoundation.org/corporate-tax-rates-around-world-2018/
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skattemæssigt ikke giver et retvisende billede af hvor værdien skabes. Der vil ikke være nogen virksomhed 

hvis ikke brugere og kunder i land C og D var tilstede. Derfor må noget af værdien være skabt i disse lande, 

hvilket grundlæggende er hvad aktion 1 skulle lave om på og forhåbentligt kommer til at ændre på i fremtiden, 

antaget at der bliver fundet en fælles løsning af OECD.  

Baseret på resultatet af den første rapport for aktion 1, bliver digitale selskaber fortsat beskattet på lige fod og 

efter de samme regler som mere traditionelle selskaber, der er baseret på deres fysiske tilstedeværelse og faste 

driftssted.  

Problemet er derfor fortsat, at et selskab med digitale services, ikke nødvendigvis er et skattesubjekt for den 

enkelte skattemyndighed selvom de opererer i landet. Det digitale selskab behøver ikke at have en fysisk 

tilstedeværelse eller på anden måde et fast driftssted der falder indenfor den nuværende definition af selskaber 

der er skattepligtige for de enkelte myndigheder. Fordi de fortsat har muligheden for at undgå at blive beskattet 

af deres profit i de enkelte lande, og fortsat kan blive beskattet i landet hvor de har deres hovedkontor, der som 

regel vil være placeret i et land med lavere eller ingen selskabsskat.  

Det første resultat af aktion 1 var derfor ikke tilstrækkeligt baseret på håndteringen af problemstillingerne, da 

der stadig er uligheder i hvordan den digitale økonomi bliver beskattet og er en stor del af den 

overskudsflytning der sker. Det er grunden til at der fortsat bliver arbejdet med aktion 1 og den bliver relanceret 

i udgangen af 2020, hvilket indebærer nye måder at beskatte på samt opdatering af definitionen af fast driftssted 

der omfatter en digital virksomhed og derfor hvor den kan og skal beskattes henne.  

Aktion 1 specifikt, er den aktion der er designeret til at skulle imødegå problemerne der kommer fra den 

digitalisering der har været af økonomien. Rapporten kom i 2015 med et ikke endelig resultat og problemerne 

krævede yderligere arbejde. Med deadline i 2020, skal BEPS 2.0, der er baseret på aktion 1, komme med en 

ny rapport der inkluderer hvordan digitale selskaber eller dele af forretninger skal defineres og beskattes. 
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4. Virker BEPS? 

Der har hele tiden været en del af projekt BEPS til at skulle følge og monitorere det arbejde der er udført og 

hvordan det har effekt medlemslandende. Det er en del af Aktion 11, der har til formål at indsamle data og 

analysere den data projektet afføder.  

Når man skal vurdere om projektet har været en succes bliver man nødt til at definere hvilke kriterier kan 

betragtes som værende succeskriterier. Hertil kan succeskriterier af OECD være anderledes for det enkelte 

land i forhold til hvornår de vurderer at BEPS har været en succes. I forhold til kriterierne, vil vi opdele dem i 

kvantitative og kvalitative kriterier, der hvert indikerer om projektet har haft den forventede og ønskede effekt.  

Startes der med de kvantitative kriterier, er der flere ting der skal tages i betragtning. De målbare kriterier, der 

viser om det har været en succes eller ikke, skal være direkte relateret til selve problemet projekt BEPS er 

blevet udarbejdet til at imødegå.  

Oprindeligt blev det estimeret af OECD, at overskud der bliver flyttet eller udhulet var et sted imellem  

4-10% af den globale virksomhedsbeskatning. Det er tilsvarende til at det beløb der ikke bliver beskattet 

korrekt er et sted mellem 100-240 milliarder Amerikanske dollar.  

Det er en af de kvantitative faktorer der kan anvendes til at måle mere præcist på og bruges til ved det udlede, 

om projektet har virket hensigtsmæssigt og efter planen. Da de har foretaget estimater omkring hvor meget, 

for lidt skat der bliver betalt, vil en stigning med det beløb kunne anses som en succes kriterie. Derudover, 

forsøger de at opnå en fair beskatning og skabe ens retningslinjer, hvilket vil kunne afspejles antallet af 

uenigheder imellem skattemyndigheder og imellem selskaber og skattemyndigheder. En højere beskatning og 

færre sager, vil afspejle en mere fair fordeling af overskuddet alle vil være enige i og derfor vil der værre færre 

sager. Det vil være den mest ideelle og optimale måde at konkludere om initiativerne har været en succes.  

I praksis er det dog ikke helt så enkelt, da der kan være mange ting som spiller ind når effekten skal forsøges 

at kvantificeres. 

Projektet forsøger som tidligere beskrevet, at ændre rammerne til det bedre, så de er ens for alle og det ikke er 

forhold omkring beskatning der skal have tænkes ind i stratetiske beslutninger en multinational virksomhed 

skal tage. Virksomhedsbeslutninger skal ikke tages på baggrund af de afledte skatteeffekter beslutningerne 

medbringer men fordi det er det bedste for selskabet uanset.  

Det betyder også i praksis, at det er ikke fordi at skatten skal forhøjes, eller selskaber skal betale mere i skat. 

men at den bliver betalt til de rette skattemyndigheder og på det rette grundlag set med et værdiskabelses 

perspektiv. Projektet har udarbejdet tiltag for at monitorere effekten af projektet, der vil blive set nærmere på, 

sammen med tredjeparts kilder der har foretaget vurderinger af effekten.  
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Tredje partskilder inkluderer interview med en Cheføkonom fra Skatteministeriet, der arbejder med 

selskabsbeskatning og effekter af lovforslag og andre initiativer der kan have effekt på den danske 

selskabsbeskatning.  

I forbindelse med interviewet, blev et grundlag omkring pålidelighed og kompetenceniveau etableret på 

baggrund af hans 17 års erfaring, hvilket betyder at han har været tilstede i hele forløbet og har set på mange 

forskellige initiativer igennem perioden. Han har været en del af skatteministeriet igennem hele perioden hvor 

projekt BEPS blandt andet er blevet implementeret.  

For initiativerne kalkulerer de mulige effekter det han kan på den danske økonomi og ligesom OECD foretager 

de også adfærdsanalyser baseret på udfaldet af de forskellige initiativer der bliver eller skal implementeres.  

I forbindelse med BEPS projektet, vurderer han at det er svært at foretage konkret analyse og kvantificere 

hvilken effekt projektet har haft indtil videre. Det er der flere årsager til, hvilket inkluderer eksterne faktorer 

der kan påvirke målingen af den effekt projektet har haft. Herudover, er projektet stadig i et tidligt stadie hvor 

minimumsstandarder for flere lande først blev endeligt implementeret i 2018 og 2019, hvorfor der er begrænset 

data til rådighed for vurdering af hvilke effekter de har haft. Yderligere kan der være globale tendenser eller 

trends der kan påvirke effekten, hvilket ligeledes kan være komplekst at tage højde for.  

Specifikt for Danmark mener han ikke at de allerede implementerede BEPS tiltag vil have stor kvantitativ 

effekt på selskabsbeskatningen, da vi i Danmark allerede har lovgivning der dækker over blandt andet CfC 

regler. 

Det største succes kriterie der i øjeblikket kan konkluderes på, vil være mængden af data der bliver udarbejdet  

og udvekslet nu, der er en direkte attribut af projektet.  

Skattemyndighederne har en langt højere udveksling af data, der kan henføres til at der er opsat automatisk 

udveksling imellem mange lande, der sørger for at store mængder af data er tilgængeligt på tværs af 

myndigheder. Yderligere, er der Country-by-Country rapporterne, der inkluderer store og omfattende mængder 

af data, der øger gennemsigtigheden af virksomhedsstrukturer og hvor deres aktiver og overskud er placeret.  

Det er ligeledes CbC rapportering OECD har udarbejdet deres estimater på baggrund af til deres BEPS 2.0 

rapport. Da en database med tilstrækkelig data ikke er tilstede, har OECD kombineret flere datasæt og CbC 

rapporter for at kunne skabe et pålideligt og mere fuldstændigt datagrundlag, hvilket også giver en højere grad 

af sikkerhed i forhold til de estimater de udarbejder og hvilke effekter de forventer at rapporten kommer til at 

have.                                             

Før der bliver set dybere ind i hvordan projektet har opereret indtil videre, vil opgaven redegøre for de punkter 

der gør det mere komplekst at måle på i forhold til kvantitative effekter, samt hvad for datakilder eller 

begrænset heraf, der er til rådighed på området. Inden projekt BEPS blev lanceret, var der meget begrænsede 
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datakilder omkring beskatningen af selskaber på tværs af lande, hvilket også viser hvorfor en af OECD’s 

principper for hele projektet er gennemsigtighed. Der har historisk ikke været udvekslet meget information 

imellem lande og skattemyndigheder, der har gjort det svært at have de samme holdninger og sørger for at der 

var fuldstændighed i de selskaber der bliver beskattet i flere lande.  

De nye tiltag og ikke mindst Country by Country rapportering, ændrer drastisk på de data der er tilgængelige 

om selskaber på tværs af lande grænser. Det giver mulighed for at sikre fuldstændigheden, få overblikket 

igennem en højere gennemsigtighed og sørger for at alle selskaber bliver beskattet jævnfør deres faktiske 

værdiskabelse. I forhold til indrapporteringer heraf og brug til analyse, er vi stadig i de tidligere faser da den 

første periode der skulle indrapporteres var for kalender året 2016 med frist 12 måneder senere efter sidste dag 

i rapporteringsåret. 

Det giver rapporter for 2016-2018 da 2019 ikke har frist før ultimo 2020.  

Når der er så begrænset data, gør det det også mere komplekst at estimere hvad ligger som ikke bliver beskattet 

korrekt, så kommer der flere skøn og antagelser ind der gør det mere upræcist.  

OECD’s estimat afspejler derfor også en stor usikkerhed og en stor grad af skøn. De forventer et sted imellem 

4-10% af det globale overskud til beskatning, der giver et spænd på 140 milliarder Amerikanske dollar, eller 

et spænd på 140% sammenlignet med minimums estimatet. Det faktiske kan være 140% forbi den estimerede 

skatteindtægt og stadig være inden for det faktiske skatteprovenu der tidligere er blevet tabt i forbindelse med 

BEPS, hvilket ikke er noget præcist. 

OECD’s egne tiltag, for at se ind i hvordan projektet udvikler sig og for at sikre at deres tiltag bliver ved med 

at være aktuelle, udgiver en gang årligt en rapport der opsummerer hvilken effekt der har været det seneste år 

og hvilke fremskridt der har været.  

Til en start vil der blive set nærmere på rapporten der dækker fra Juli 2018 til Maj 2019.  

Rapporten tager hovedsageligt udgangspunkt i de kvalitative faktorer og berør ikke så meget de kvantitative 

faktorer.  

Nogle af de præstationer der er blevet opnået, er blandt andet CbC samarbejde, der er imellem mere end 2000 

EU medlemsstater.22 Der er yderligere over 90 skattemyndigheder der har sat forbindelser op med automatisk 

udveksling af data. Alt sammen skaber mere gennemsigtighed og grundlag for videre analyser af hvor meget 

skat der bliver betalt og hvor den skat bliver betalt henne.  

Udover den her store udveksling af data, bliver aktion 14 også omtalt i rapporten da denne vedrører ”Mutual 

agreement procedures” forkortet MAP. Som er procedurer er blevet implementeret for at opnå enighed i 

mellem to skattemyndigheder omkring beskatningen af et selskab.  

22 OECD, “OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS Progress report July 2018 – May 2019” s. 7 
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Alle de nye tiltag, regler og metoder at skulle indrette sig efter, betyder også mere ensrettede og strømlinede 

processer på tværs af lande hvilket, var målet at det skulle hjælpe med at nedbringe behandlingstiden for en 

MAP sag. I begyndelsen af 2017 var der over 7000 MAP sager afventende med en gennemsnitslig 

behandlingstid på 30 måneder for sager der om handlede transfer pricing. I 2018 var antallet sager faldet til 

under 7000, dog var behandlingstiden steget til 33 måneder i gennemsnit. Det skal dog siges at sager der ikke 

omhandler transfer pricing, er i samme periode gået fra 17 måneder til 14 måneder. Af de omkring 7000 sager, 

der er over halvdelen transfer pricing sager.23 Tallene her, kommer ikke fra rapporten, da rapporten 

implementeringen af minimumsstandarden fokuserer mere på hvor langt de er i implementeringen i stedet for 

de faktiske MAP sager. De fortæller omkring hvor langt de er i ”peer”  reviews og hvilken af de to stadier de 

er i. Hertil er værd at nævne, at fem ud af seks myndigheder var under stadie 1 af reviewet i stand til at minimere 

behandlingstiden til 24 måneder. 

Rapporten omhandler implementeringen af de fire minimums standarder og omtaler ikke hvordan den 

overordnede effekt som BEPS har haft indtil videre. Der er ingen indikationer omkring hvor stor en effekt der 

har været indtil videre på de 100-240 milliarder dollars. Det nemmeste målbare til det, vil være at kunne sige 

at der i verden nu bliver betalt 10% mere i virksomhedsskat, det er bare ikke så simpelt som først antaget. 

For det første er det tabte skatte provenu et estimat fra OECD’s side, for at få en ide om BEPS faktisk er et 

problem i samfundet, hvilket tydeligt blev konkluderet at det var.  

Derudover er der flere aspekter man skal tage med i sine betragtninger af de præstationer som er opnået indtil 

videre. 

Man kan drage paralleller til sammenlignlighedsanalysen for transaktioner, hvor der tages udgangspunkt i ni 

punkter. Mere specifikt tænker jeg på perioden for hvornår estimatet er foretaget, det er de 

konkurrencemæssige vilkår også til sidst er det de omstændigheder der var på tidspunktet for estimatet. 

For at sætte det på spidsen, så kunne et meget forvrænget estimat for digitale services ydet mm., formentlig 

laves ved at tage udgangspunkt i 2020, da det meste af verden vil have et unaturligt forbrug grundet Corona 

pandemien på verdensplan. 

Med det i tankerne, kan det være at estimatet er foretaget i en høj eller lav ”konjunktur” for digitale services 

og derfor ikke er repræsentativt. Udover det, kan en service der ikke tidligere har været tilstedet i markedet, 

være kommet til og haft en væsentlig indflydelse. I skrivende stund er Zoom’s aktie steget med over 100% 

siden lancering d. 15.01.2020.24

23 https://www.oecd.org/tax/dispute/mutual-agreement-procedure-statistics.htm

24 https://www.euroinvestor.dk/markeder/aktier/zoom-video-comm-a-001/102216
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Alt andet lige må det indikerer at de tjener flere penge end hvad der var tilfældet ved første estimat udarbejdet, 

hvorfor deres profit må have en indflydelse på de virksomhedsskatter der bliver betalt og derfor bliver 

monitoreret af OECD’s tiltag og aktion 11. Omvendt kan selskaber med online services også tabe deres 

overskud ved skift i trends eller lignende, hvilket der ligeledes burde blive taget højde for i det optimale 

scenarie, når man prøver at måle den kvantitative effekt af projekt BEPS over tid.                                              

Yderligere, er det vanskeligt at vurdere graden af succes, da der fortsat er lande der ikke er samarbejdsvillige 

og udveksler information. Det er derfor ikke til at vide hvor meget overskud der fortsat er udsat for BEPS. Det 

faktiske overskud der er subjekt for BEPS, kan være markant højere end hvad OECD har estimeret, men da 

det ikke er muligt at måle herpå grundet den manglende viden, kan man konkludere at projektet har været en 

succes, selvom man ikke har haft effekt på halvdelen af overskuddet udsat for BEPS. Det er ikke muligt at 

skabe sig et overblik over dette, hvorfor beløbet kan være højere og lavere men igen, så er det ikke kun den 

kvantitative del der indikerer om projektet har været en succes.  

BEPS aktion 11 går som tidligere nævnt, på monitoreringen af effekten som BEPS har haft, og leveringen af 

deres database og tilhørende statistikker blev lanceret i januar 2019. Database og statistikker bliver udarbejdet 

for at assistere de enkelte lande og OECD med at følge processen om hvad de foretager sig har nogen effekt i 

skatten.  

For at se nærmere på om de allerede implementerede tiltag har haft en effekt, vil opgaven opsummerer hvordan 

mere kvantitative data udgivet af OECD ser ud sammenholdt med data som er udgivet af Danmarksstatistik 

og skat. For Skat bliver transfer pricing sager samt forhøjelser af indkomster taget i betragtning og 

sammenlignet over perioden for implementeringen. Dertil bliver der set på niveauet af den betalte 

virksomhedsskat der er blevet betalt henover de sidste par år for alle selskabstyper i Danmark. De ny regler vil 

ikke have en effekt på små lokale selskaber, men da de er så små og i det store billede ikke vil have nogen 

effekt der er nævneværdig, ses der bort fra dette. Det antages altså, at  multinationale selskaber betaler langt 

størstedelen af den virksomhedsskat der samlet bliver betalt i Danmark og mindre selskaber derfor ikke vil 

have effekt herpå.  

Derudover er data opgivet af skat enten i millioner af kroner eller i milliarder af kroner. Så for at have en effekt 

på 1 mDKK, skal et selskab have et skattepligtigt resultat på 4,5 mDKK, der igen kræver en vis størrelse af 

selskab. For yderligere at understrege pointen, blev der i 2018 betalt 60.811 mDKK i selskabsskat i Danmark, 

på tværs af alle selskabstyper. For at ændre den betalte skat med 1%, skal et selskab således betale 608 mDKK 

i skat, der i de fleste tilfælde kræver at de er multi nationale selskaber.25

25 https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/saveselections.asp
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Baseret på dette, mener vi godt at Danmarks samlede betaling i virksomhedsskat kan anvendes som indikator 

på eventuelle ændringer foretaget hertil hvis det sammenlignes henover en årrække.  

Nedenstående er hentet fra Danmarksstatistik, der viser både den virksomhedsskat der har været betalt for det 

enkelte år, antallet af selskaber der har været skattepligtige det enkelte år og den skattepligtige indkomst for 

året. 

2014 2015 2016 2017 2018

Antal selskaber 

Alle selskaber og foreninger 67.157 72.476 71.464 83.016 75.854

8% -1% 16% -9%

Skattepligtig indkomst (mio. kr.)

Alle selskaber og foreninger 257.207 272.419 297.300 350.446 295.188

6% 9% 18% -16%

Selskabsskat (mio. kr.) 

Alle selskaber og foreninger 56.355 57.722 60.192 72.226 60.811

2% 4% 20% -16%

Model 6: Danmarks statistik26

Af ovenstående kan det ses henover årene, at antallet af selskaber er steget markant i perioden fra 2014 til 

2018, hvilket også gør sig gældende for den skattepligtige indkomst. De to behøver ikke at være korreleret, 

men stigningen i selskaber kan have en effekt i forhold til den skattepligtige indkomst.  Den betalte 

selskabsskat er også steget hvilket kan skyldes afledte effekter fra BEPS, men den betalte skat er ikke steget i 

samme grad som den skattepligtige indkomst. Det er dog kun i 2017 hvor der er en markant stigning både i 

den skattepligtige indkomst og den betalte skat, hvilket hvis det var afledte effekter af BEPS, også vil have 

effekt i de efterfølgende år og ikke kun i et enkelt år. Samlet for perioden er den skattepligtige indkomst 

steget med 15%, hvor i mod den betalte skat kun er steget med 8%.  Det er alt imens der har været et mindre 

fald i selskabsskatteprocenten, hvilket kan forklare en mindre del af hvorfor skatten ikke er steget i takt med 

den skattepligtige indkomst. 

År 2014 2015 2016 2017 2018 

Procent 25% 24% 22% 22% 22%

Model 7: Egen tilvirkning 

26 https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/nationalregnskab-og-offentlige-finanser/skatter-og-afgifter/selskabsskatter
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Det kan ses af ovenstående, er der ikke er nogen indikationer på at Danmark og derfor den betalte skat, har 

oplevet nogen markant ændring efter de tiltag  der er blevet implementeret i forbindelse med Projekt BEPS. 

Det er udelukkende med vurdering fra et kvantitativt synspunkt baseret på den betalte selskabsskat. Da 

tiltagene fortsat er nye, vil den fulde effekt ikke nødvendigvis være at spore, men på de tal der er set på nu 

kan det ikke ses. Der er ingen korrelation med udrulningen af BEPS i 2015 og nogen form af stigninger i 

virksomhedsskatten i de efterfølgende år. Dette er kun baseret på tal i Danmark, hvilket ikke er ens 

betydning med at det ikke kan have haft anden effekt i andre lande.  

Jævnfør Cheføkonom Simon Kjær Poulsen hos skatteministeriet, var det dog forventet at de første tiltag fra 

BEPS ikke skulle have den store effekt hos Danmark, da i forhold til flere andre medlemslande har Danmark 

en stram og mere fuldstændig skattelovgivning i forhold til andre lande.27

Ses der nærmere på tallene i OECD’s database, giver disse heller ingen indikationer på at Danmark skulle 

have oplevet nogen væsentlige ændringer i den virksomhedsskat som bliver opkrævet og betalt i Danmark.  

Med udgangspunkt i ovenstående tal, ser det ikke ud som om at Danmark på nogen måde har set nogen 

væsentlige ændringer, der skulle indikerer at vi tidligere ikke har fået opkrævet den skat der ved ”fair” 

fordeling skulle være tildelt til vores skattemyndigheder.  

Effekter der skulle have påvirket de danske skattemyndigheder indtil videre, vil derfor være af kvalitativ 

karakter eftersom at der ikke er nogen markant kvantitativ effekt at spore. I forhold til den kvantitative 

effekt, er der ikke er nogen tvivl om at Danmark og de fleste andre medlemslande har fået et udbytte i form 

af information og overblik over hvordan beskatningen af selskaber bliver foretaget andet steds og hvordan 

det korrekt skal behandles. Altså er der kommet en øget gennemsigtighed igennem de øgede 

dokumentationskrav projekt BEPS har forårsaget. 

Projekt BEPS, en kvalitativ succes? 

Kvalitative data kan være mere kompleks at fortolke, da der ikke på samme måde kan udarbejdes analyser, 

det kræver at der bliver læst imellem linjerne.  

Der er ingen tvivl om at skattemyndighederne verden over har fået en masse ny viden på beskatningen af 

multinationale selskaber og derfor også er i stand til at agerer derefter.  

Den nye data der er blevet tilgængeligt og udvekslet imellem landende, har gjort det muligt for myndigheder, 

at efterfølge store selskaber og udfordrer dem på hvordan deres selskabsstruktur er sat op og om de har betalt 

tilstrækkeligt i skat baseret på et transfer pricing synspunkt ud fra placeringen af aktiver og overskud.  

Antallet af sager der har været den senere årrække er ikke overvældende, det er størrelsen af sagerne der er 

væsentlig. Det er typisk meget store beløb der bliver ændret på, der har en meget stor effekt på de 

skattemyndigheder og selskaber det omfatter.  

27 Interview med Cheføkonom Simon Kjær Poulsen, d. 04/05/2020. 
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Derudover, bliver så store sager som nævnt ovenfor, ikke løst henover natten hvilket forklarer hvorfor der er 

et begrænset antal store sager, da der skal bruges mange ressourcer til at afklare de komplekse anliggender. 

Det er svært at udlede lige præcis hvilke sager som tilfalder effekter der kommer fra projekt BEPS. Af 

væsentlige sager, er der indtil videre i 2020 kun sager der har været i gang over en længere periode jævnfør 

Internationaltaxreview’s Transfer Pricing Cases 2020 liste, hvilket inkluderer nogle store selskaber såsom 

Apple.28

Udover de specifikke Transfer pricing sager, har der været andre begivenheder der har haft en stor effekt og 

tiltrukket meget fokus til beskatning af både personer såvel som virksomheder. Som nævnt tidligere blev der 

smuglet omkring 11,5 millioner dokumenter ud af Panama i den såkaldte ”Panama papers” sag, der har 

tiltrukket en stor del opmærksomhed. Den har yderligere været med til at demonstrere i hvilket omfang at der 

bliver gemt penge skattely lande som Panama. 

Model 8: ICIJ, What happened after the Panama Papers?29

Da effekterne af de lækkede dokumenter stadig er i gang med at udspille sig, vides det ikke præcist hvor 

mange penge som det drejer sig om endnu. Indtil videre er der dog blevet re-allokeret 1,2 milliarder dollars, 

hvor af næsten en milliard danske kroner er skattepligtige til Danmark. 30

28 https://www.internationaltaxreview.com/article/b1k3znjpb16b3v/transfer-pricing-cases-to-watch-in-2020

29 https://www.icij.org/investigations/panama-papers/what-happened-after-the-panama-papers/

30 https://www.icij.org/investigations/panama-papers/what-happened-after-the-panama-papers/
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Det er blandet imellem selskaber og personer og derfor ikke kun multinationale selskaber. Derudover er det 

ikke i blandt alle de selskaber der er lokaliseret i Panama. Der er 78 selskaber i blandt, og af alle de 

involverede er der sendt skatteregninger ud for 411 millioner danske kroner.  

Panama Papers er ikke en direkte effekt af BEPS og det er ikke til at sige om det de skattepligtige beløb var 

blevet fundet hvis ikke dokumenterne var blevet lækket. Selvom flere og flere lande inden og udenfor OECD 

får istandsat aftaler omkring udveksling af skatteinformationer, er der stadig skattely lande der ikke 

udveksler informationer. Der er stigende pres for omverden for at landende skal indgå udvekslingsaftaler 

imellem skattemyndighederne, dog er der ingen samarbejdsvillighed, hvilket har gjort at EU har lavet en liste 

over landende.31

Tiltag som projekt BEPS og sager ligesom Panama Papers, har yderligere en skræmme effekt der bidrager til 

kampen imod BEPS. Det er ikke noget der kan måles præcist, men resultatet heraf tilfalder stadig projekter 

såsom BEPS. 

4.1 BEPS 2.0 

Det der efterfølgende er blevet kendt som BEPS 2.0 er ”relanceringen”, eller genudgivelsen af aktion 1 i 

forbindelse med projekt BEPS, der kommer til at adresserer de skattemæssige problemer den digitale økonomi 

har kreeret.32

Konklusionen i den originale rapport, var at det ikke var muligt at afgrænse digitale selskaber da samfundet i 

helhed bliver mere og mere digitaliseret. Raffaele Russo, Head of BEPS project, sagde i forbindelse med 

OECD’s tekniske præsentation af BEPS i ”BEPS Webcast #8: Launch of 2015 BEPS reports”: 

”… that it is not possible to ring fence the digital economy for tax purposes, so special tax on digital 

economy are out.”33

Med det sagt af den ansvarlige for projektet, blev det understreget at der til en start ikke kom noget særskilt 

regelsæt for selskaber der opererer digitalt. Det betød at selskaber der er digitale kunne fortsætte med samme 

struktur og fremgangsmåde som hidtil, da alle de andre aktioner også rette ind efter de andre aktioner og nye 

retningslinjer.  

31 https://www.consilium.europa.eu/da/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/

32 https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/insight-what-does-beps-2-0-mean-for-your-business

33 https://www.oecd.org/tax/beps-2015-final-reports.htm, tid: 01:05:02 
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Især aktion 8-10, har haft effekt på hvor og hvordan skatten af selskaber og derfor også digitale selskaber har 

skulle opgøres i den efterfølgende periode. Aktion 1 konkluderede at det ikke var muligt at definere selskaber 

der opererer digitalt og derfor er de resterende aktioner ens for alle og alle selskaber betragtes fortsat over en 

kam. På den måde havde aktionerne 2-15 alle sammen effekt for både de såkaldte analoge og digitale selskaber, 

der alle sammen har de samme retningslinjer og forudsætninger. Med konklusionen, blev det dog bestemt at 

yderligere arbejde omkring beskatning af digitale selskaber var nødvendigt. Efter at de andre aktioner vil blive 

implementeret og mere data vil blive tilgængelig, skulle der komme en ny rapport for aktion 1 i 2020.  

Vi er nu i 2020 og der er mere data tilgængeligt omkring beskatning af multinationale selskaber end 

nogensinde. At der er mere data tilgængeligt end nogensinde, er ikke tilsvarende med at vi har nok data til 

rådighed. Der er stadig mangler i dataen og den data vi begynder at få fra CbC rapporterne er en start hvorfor 

data også er forholdsvist nyt og begrænset.  

Det betyder også at OECD i øjeblikket arbejder på at få en endeligt version af rapporten, der er vedrørende 

problemstillingerne i forhold til beskatning stammende fra den digitale økonomi. Målet med rapporten er at 

den skal udgives ultimo 2020, og adressere de problemer som der på nuværende tidspunkt er identificeret fra 

digitale operationer.  

De har indtil videre udgivet nogle indledende udtalelser omkring rapporten og hvordan deres tilgang har 

været til den. Derudover, kender man tidsplanen og teorien for hvordan selskaber der kommer til at blive 

omfattet af definitionen at være et digitalt selskab skal beskattes.  

Ultimo januar 2020, kom OECD med en udtalelse, hvilket er ny information, der er det mest beskrivende på 

rapporten indtil videre. Tiltagene er endnu ikke endelige, men rammerne for problemerne er sat og den 

generelle teori er beskrevet og principielt på plads.  

Der er dele af rapporten der er mere konkret og andet er stadig på et mere abstrakt niveau. Udtalelsen giver 

indblik i hvordan det er opbygget, hvor langt de er i processen og i hvilken retning de forventer resultatet af 

rapporten kommer til at gå. I forbindelse med den digitale økonomi, har OECD estimeret at omkring 100 

milliarder amerikanske dollars ikke bliver beskattet korrekt og relaterer sig til digitale selskaber.  

I forhold til udtalelsen omkring hvordan deres proces har været indtil videre og hvordan resultatet kommer til 

at se ud lige nu, vil opgaven opsummere de væsentligste pointer til brug for senere analyse og 

sammenligning af hvordan den nuværende beskatning af et overvejende digitalt selskab lokaliseret i 

Danmark og hvordan det kan komme til at blive beskattet i fremtiden ved udgivelse af BEPS 2.0. 

Ligesom projekt BEPS var blevet opbygget omkring tre principper eller tre søjler hvis det oversættes direkte, 

så er denne rapport ligeledes opbygget omkring to principper. Supplerende til det er denne rapport ligesom 

alle de andre rapporter. Den bliver det først udgivet ved konsensus fra alle deltagende lande. Det er noget der 
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bliver lagt stor vægt på og at delene i rapporten ikke er endelige endnu og kræver at der er konsensus herom. 

De har valgt at fokusere på en ”Unified Approach”, der er vedrørende det første princip.34

De foreløbige resultater omkring de to principper har OECD talt om på en af deres Webcast fra d. 13. 

Februar 2020, hvor i de kommer nærmere på deres foreløbige resultater, hvilken effekt de regner med at det 

kommer til at have samt hvad der er af udestående ting før de kan komme med noget endeligt.35

De to principper som rapporten er bygget op omkring vil blive uddybet nedenfor og adresserer hver deres 

ting af problemstillingerne der kommer fra den digitale økonomi. 

Princip 1: 

Det første princip, er udarbejdet for at definere mere præcist hvor indtægter er skattepligtige, baseret på hvor 

aktiviteten fra kunder og brugere og den tilhørende profit opstår. Princip 1 har til formål tilpasse definitionen 

for hvor selskaber er skattepligtige, således at selskaber er skattepligtige hvor brugere og kunder er placeret i 

stedet for hvor selskabet nødvendigvis er placeret, hvis ikke det er det samme.                                                    

Som oftest vil det være i det land forbrugeren er i, hvor dele af indtægten skal være skattepligtig da det er der 

hvor værdien der skabes stammer fra.  

For at opnå den nye allokering af skattepligtig indkomst, deler princip 1 profitten i tre forskellige dele, der 

alle behandles forskelligt. Beløbene kaldes indtil videre for beløb A, B og C, og repræsenterer hver en del af 

profitten der skal allokeres på en ny måde.  

Hvis vi starter med beløb A, der er klart den mest betydelige i det nye tiltag. OECD har forsøgt at begrænse 

det så meget som muligt indtil videre, for kun at ramme relevante virksomheder og ikke skabe unødigt 

arbejde for alle selskaber. Derfor er der udarbejdet nogle grænser for hvornår selskaber er omfattet af beløb 

A, der endnu ikke er fastsat men kommer til kun at omfatte de allerstørste multinationale selskaber. OECD 

har ligeledes udarbejdet et beslutningstræ der kan ses i bilag 2, der viser om et selskab er eller ikke er 

omfattet af beløb A. Der er dog stadig blanke variabler da beløb og procenter endnu ikke er fastlagt.36

Beløb A er en residual baseret allokering, der tager udgangspunkt i det samlede overskud for koncernen og 

ikke for en enhed eller et land alene. Det betyder at på baggrund af det overskud koncernen genererer, 

udregnes der på baggrund af en formel, et overskud der direkte allokeres til en bestemt jurisdiktion hvor det 

er vurderet at værdien er skabt og derfor skal beskattes. På den måde imødegår det specifikt digitale 

forretninger, der ikke kræver en fysisk tilstedeværelse, der kører per automatik eller der kan skabes ved at 

34 OECD, “Statement by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS on the Two-Pillar Approach to Address the Tax 

Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy”, OECD, 2020, s. 8. 

35 https://www.oecd.org/tax/beps/webcast-economic-analysis-impact-assessment-february-2020.htm

36 Bilag 2. 
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være tilstede udelukkende online. Allokeringen af beløb A sker på baggrund af overskuddet før skat. Af det 

overskud før skat, er der hvad de kalder rutine profit der ikke allokeres men bliver beskattet efter den 

nuværende definition. Grænsen for rutine profit er endnu ikke er bestemt, men resterende ikke rutine profit 

bliver allokeret på baggrund af hvor værdien er skabt, der er tilsvarende til hvor kunder og bruger aktivitet er 

placeret og det respektive overskud vil blive beskattet af de enkelte jurisdiktioner.  

Af overskuddet der skal allokeres, kan der differentieres imellem flere forskellige ting og der kan tages højde 

for flere forskellige parametre der afspejler niveauet af digitalisering eller aktivitet. Det alt sammen spiller en 

rolle i hvor stor en del af ikke rutine profitten der skal allokeres til andre skattemyndigheder end hvor 

selskabet er placeret. 

Når der er konkluderet hvor meget af overskuddet der skal allokeres til andet steds, skal det allokeres på 

baggrund af hvor aktiviteten faktisk sker henne. Det betyder at hvis det er online lagring, så bliver det fordelt 

baseret på hvilke områder der har købt online lagring.  

Tages der udgangspunkt i model 5 ovenfor, og der totalt for koncernen bliver solgt lagring for 100 tusinde 

terabyte. I land C købes der 40 tusinde og i land D købes der 60 tusinde, betyder det at den del der skal 

allokeres bliver fordelt henholdsvis 40% til land C og 60% til land D af ikke rutine profitten. I deres webcast 

anvender de i deres eksempel en rutine profit på et sted imellem 10% til 30%.  

Beløb A er således den nye måde at allokere selskabers skat på, der derfor ikke behøver at overholde det der 

tidligere har været problemet, definitionen fast driftssted og derfor også fysisk tilstedeværelse af selskabet.37

Man kan sige at det ikke længere afhænger af den fysiske tilstedeværelse af selskabet men af forbrugeren og 

i den forstand fortsat tager udgangspunkt i en fysisk tilstedeværelse. 

Målgruppen for beløb A er delt op i to forskellige typer af selskaber, der henholdsvis udbyder automatiske 

standardiserede services og det OECD kalder ”cosumer-facing” foretagender.38

Josh White, Deputy editor for International tax review, skrev tidligt I 2019 en artikel baseret på de foreslåede 

fremgangsmåder, hvilket indikerede mere end bare armslængdeprincippet. I meddelelsen fra OECD står der:  

”In all cases, these proposals would lead to solutions that go beyond the arm’s length principle.”39

Hvorfor han rigtigt nok fortæller at de ikke længere kun baserer sig på armslængde princippet, men har nu 

kombineret hvordan indkomsten til beskatning skal opgøres. Det er en stor ændring i forhold til hvordan det 

37 OECD, “Statement by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS on the Two-Pillar Approach to Address the Tax 

Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy”, OECD, 2020, s. 9 

38 38 OECD, “Statement by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS on the Two-Pillar Approach to Address the 

Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy”, OECD, 2020, s. 10 

39 OECD, ” Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy – Policy Note” OECD, 2019, s.2. 
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bliver gjort på nuværende tidspunkt. Beløb A er yderligere den komponent der forventes at have størst effekt 

for princip 1.                                                                                                                     

Beløb B og C, tager fortsat udgangspunkt i armslængdeprincippet og er derfor mere en mere traditionel 

bestanddel af beskatningen. Beløbene B og C skaber heller ikke nye beskatningsrettigheder for 

skattemyndigheder og har derfor ikke ligeså stor effekt som beløb A har, i allokeringen af overskuddet.  

Beløb B bliver omtalt som værende en ”fixed remuneration”, hvilket betyder at det bliver et ”fast” beløb der 

allokeres til beskatning. Beløbet kommer til at være baseret på armslængde princippet i form af en fast 

procentsats, der vurderes rimeligt baseret på de ydelser Beløb B kommer til at omfatte. Indtil videre er 

services som distrubution og marketing der bliver nævnt, men hvilket ydelser og services det præcist 

kommer til at omfatte er ikke fastlagt og er noget OECD fortsat arbejder på.  

Det betyder at de holder fast i armslængdeprincippet, der har potentiale til at forsimple i hvert fald en del af 

beskatningen markant.  

Under normale omstændigheder vil det være en mere omfattende proces at fastlægge hvad der er inden for 

armslængde, men hvis der bliver fastlagt en fast procent på ydelserne. I forhold til Beløb B, kan der trækkes 

paralleller til Transfer pricing guidelines afsnit 7.6, der omhandler interne service ydelser med lav værdi.  

Det er specielle ydelser i en koncern der vurderes ikke at skabe høj værdi i koncernen og derfor ikke er lige 

så væsentlige som andre led af værdikæden. Det er derfor bestemt at services af sådan karakter kan 

simplificeres for at nå hvad der er armslængde. Der kan tillægges en fast procentsats, der for disse services er 

5%.40

Beløb C, er betragtes som en slags residual og består af ting ud over det normale som gør at der er mere af 

overskuddet som skal allokeres til det enkelte land. Dog er beløb C endnu ikke fastlagt og et af de 

udestående punkter som OECD skal nå til enighed om før den endelig rapport afgives.  

Ser man på de tre opdelinger, kan det siges at kun beløb A er nyt, da det allokerer overskud på en ny måde 

imens B og C følger de gamle retningslinjer mere, hvilket også kan ses på at armslængdeprincippet er 

inkluderet i beløb B.  

Den nye metode skal ikke anvendes på alle selskaber, men på et specifikt scope af selskaber der ligeledes er 

defineret i meddelelsen.  

Definitionen er præcis nok til at ramme de fleste digitale selskaber, men samtidig vag nok i sin formulering 

til ikke at udelukke nogen.  

Det er gældende for alle de selskaber som kan på en vedvarende og væsentlig måde, være tilstede i en 

økonomi. Første gruppe af selskaber, er selskaber der har en standard automatisk service til kunder og eller 

40 https://www.royaltyrange.com/home/blog/how-to-analyze-intra-group-services-for-transfer-pricing-purposes
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brugere, der ikke kræver deres fysiske tilstedeværelse. Den anden gruppe der bliver omtalt er mere salg af 

varer eller ydelser direkte til forbrugeren.  

Efter at grupperne er blevet defineret, bliver en række eksempler nævnt som det er gældende for, heriblandt 

er online søgemaskiner, sociale medier, online gaming, cloud services og online marketing services.  

Det kommer til at ramme en del meget store virksomheder, der nu skal til at betragte deres beskatning på en 

helt ny måde, hvor Google og Facebook er væsentlige at nævne.41 Definitionerne er dog ikke endelige og kan 

komme til at ændre sig indtil den endelige udgivelse.  

For virksomheder der bliver ramt af ovenstående, der før blev beskattet ved deres fysiske tilstedeværelse og 

kunne derfor lave hvad der minder om et principal system og placerer deres aktiver og aktivitet i lande med 

lav skatterate og derfor betaler mindre i skat end eventuelle konkurrenter der opererer på en mere traditionel 

og fysisk vis. Det betyder det at de nu skal bruge de kommende retningslinjer. Det betyder at de skal opdele 

deres overskud i tre beløb A, B og C, der definerer hvor dette skal beskattes og kommer princip 2 samt den 

lokale skattelovgivning til at have effekt på hvordan den overskuddet allokeret dertil bliver beskattet. 

Det kan have kæmpe skift i forhold til hvordan de tidligere er blevet beskattet og kommer til at blive 

beskattet i fremtiden. Det kan betyde at de skal bruge flere penge på at opgøre indkomsten mere pålideligt i 

forhold til hvor de enkelte services er blevet ydet henne eller hvor deres kunder er lokaliseret, men det kan 

også komme til at betyde at netop selskaber som google og Facebook kommer til at skulle betale en del mere 

skat i lande som de hidtil ikke har gjort.  

Princip 2: 

Det andet princip der kommer, er baseret på en mindste beskatningsprocent for alle selskabers overskud. 

Hvis deres overskud ikke er beskattet med en vis procent, skal princip 12 slå ind og beskatte resterende 

overskud op til mindste beskatningsprocenten. Da både princip et og to begge er under udarbejdelse og der 

endnu ikke er nået konsensus omkring hvordan det definitivt skal være, er der heller ikke en mindste 

procentsats. 

I deres Webcast d. 13 februar 2020 blev der anvendt antagelser og estimater for at vurdere hvilken en effekt 

BEPS 2.0 vil have efter implementering.  

Her blev 12,5% anvendt som værende raten til princip to, hvilket er en indikation på niveauet som procenten 

vil være i men ikke endegyldigt hvad den vil være. 

Dette princip er designet til at være det af de to, som kommer til at have den største effekt på effektive 

skatterate som digitale selskaber oplever i øjeblikket.  

41 OECD, “Statement by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS on the Two-Pillar Approach to Address the Tax 

Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy”, OECD, 2020, s. 11. 
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 Princip 1 kommer ikke til at have nogen stor effekt derpå men vil mest være allokeringen og defineringen af 

hvilke skattemyndigheder der har rettighederne til at beskatte overskud fra det digitale selskab.  

Skatteprocenten i princip to, er en skatteeffekt som bliver brugt op til en mindste skat. Det betyder at såfremt 

at et selskab allerede betaler x% i skat vil kun noget eller ingen procent af princip to blive anvendt, fordi 

selskabet allerede betaler hvad de minimum skal. På den måde undgår man at straffe selskaber der allerede 

betaler en rimelig skat og på den måde forhindres konkurrencemæssige fordele baseret på beskatning også. 

Baseret på det, vil selskaber i lav skattelande formentligt blive ramt hårdere af denne skat end selskaber der 

er placeret i høj skattelande, da de allerede betaler en højere skat og derfor ikke skal bruge ligeså meget for at 

nå mindste skatten hvis overhovedet noget skal bruges.  

Mindsteskatten er dog ikke fastlagt endnu og OECD har ikke fortalt om dette bliver fælles for alle, eller om 

de enkelte lande kommer til at kunne påvirke hvad mindste skatten i deres land kommer til at blive.  

For at få den mest tilpassede skatteprocent og undgå at opnå en skadende skat over for nogle og ikke for 

andre, vil vi dog forvente at det enkelte land kan komme til at påvirke den mindste skat der skal betales. 
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4.2 Det Danske Selskab A/S 

For at vurdere effekten af BEPS 2.0 tager vi udgangspunkt i Det Danske Selskab A/S, der opererer med base 

i Danmark men leverer services til brugere og kunder i landede A, B og C. 

Jf. OECD’s statistik fra 2017, er Danmark det land i OECD med den 48’ende højeste selskabsskatteprocent 

med en procent på 22%42. Ud af de 98 lande der er med i databasen der har skatte procenter varierende fra 

0% til 47,9%, ligger Danmark meget centralt, hvilket gør at det har en neutral stilling i forhold til profit 

shifting. Betydende, at der er både lande med højere og lavere skatterater og derfor er det ikke et land der 

typisk bliver rykket overskud til, og grundet den skatteprocent der er, er det heller ikke ofte at der bliver 

rykket profitter der fra. Som nævnt tidligere, har Danmark en virksomhedsskatteprocent der er lavere end det 

globale gennemsnit på 23,09% men lidt højere end OECD’s medlemslande der ligger på 20,12% baseret på 

deres database.  

Derfor hvis vi sætter rammerne for Det Danske Selskab, at deres hovedkontor ligger i Danmark, hvor deres 

ansatte og eventuelle servere ligeledes er placeret. Da de sælger cloud services kræver de ikke en  

fysisk tilstedeværelse i de lande hvor de har kunder og brugere og er derfor kun skattepligtige i Danmark. 

Deres brugere er placeret i tre andre lande end Danmark, der alle har en lovgivning der kræver en form for 

fysisk tilstedeværelse i deres jurisdiktion for at blive til at skattepligtige, hvorfor der ikke er nogle af de lande 

hvor det Danske selskab A/S er skattepligtige og derfor bliver beskattet af alt deres overskud i Danmark.  

Model 8: Egen tilvirkning, Det Danske Selskab A/S 

Antager man derefter at de tre lande har den samme skattesats, opnår Det Danske Selskab A/S ingen 

skattemæssige fordele, da ligegyldig hvor profitten vil være allokeret til vil der skulle betales det samme i 

skat. Der ses derfor ikke yderligere ind i hvordan BEPS 2.0 vil have effekt hvis landende i koncernen har den 

samme skattesats, hvilket også er usandsynligt i praksis.  

42 https://www1.compareyourcountry.org/corporate-tax-statistics

Det Danske 
Selskab A/S
(Denmark)

Country A Country B Country C
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Overskuddet bliver ikke udelukkende skabt i Danmark, men som etableret tidligere afhænger det af kunder 

og brugers fysisk tilstedeværelse og hvor de er placeret. Deres placering definerer også hvor værdien er skabt 

og derfor hvor den skal beskattes. 

På nuværende tidspunkt vil det Danske Selskab være skattepligtigt i Danmark og grundet at de ikke har 

nogen fysisk tilstedeværelse i resterende lande, bliver alt overskuddet beskattet i Danmark.  Skal man derfor 

se på overskuddet med et andet perspektiv, der fokuserer mere på at selskabsskatten skal fordeles fair, er det 

på nuværende tidspunkt ikke fair, at overskuddet der bliver genereret i de andre lande bliver beskattet i 

Danmark og ikke i de andre lande. Det kan altså siges at allokeringen af den skat der bliver betalt ikke er 

retvisende og baseret på hvor værdien bliver skabt, hvilket ikke er ulovligt men ikke er optimalt set fra 

skattemyndighedernes øjne.  

Inden BEPS 2.0 Land A Land B Land C Moder Koncernen

Skattesats 7,5% 12,5% 30,0% 22,5% 22,5%

Omsætning 0 0 0 1.500.000 1.500.000

Omkostninger 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000

Overskud før skat 0 0 0 500.000 500.000

Skat 0 0 0 -112.500 -112.500

Resultat efter skat 0 0 0 387.500 387.500

Kunder 20% 40% 30% 10% 100%

Model 9: Egen tilvirkning, beskatning inden BEPS 2.0 

Dette scenarie er noget som BEPS 2.0 forsøger at gøre op med og allokerer mere baseret på hvor aktiviteten i 

forhold til overskuddet er placeret og allokere det dertil. For det Danske selskab betyder dette dog intet i 

dette scenario da alle landende har den samme skattesats og derfor ikke har effekt på overskuddet efter skat 

men kun hvor skatten skal allokeres til. I den nuværende situation er det derfor mest fordelagtigt at placere 

moderselskabet i et land med så lav beskatning som muligt, da det giver den laveste skatteomkostning og 

største konkurrencemæssige fordel.  

Der er dog flere perspektiver til dette,  der ikke kun vedrører selskabet.  

Ser man makroøkonomisk på det, betyder det også at landende bliver hvor i at værdien skabes bliver stillet 

dårligere da de får nogen skatteprovenu til at bruge til velstanden, selvom det er deres borgere der skaber 

værdien. Det alt sammen noget som BEPS 2.0, forsøger at gøre op med. 

Ser vi derfor nu på det, efter hvordan at skatten kan komme til at se ud efter udrulning af BEPS 2.0, baseret 

på de ting der indtil er blevet introduceret til fra OECD, sammen med basale antagelser omkring de endnu 

ikke bestemte områder, kan vi få et indblik i hvordan ændringerne kan påvirke selskabets skat og 

skattemyndighedernes rettigheder til at opkræve skat.  
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Som nævnt i afsnit ”BEPS 2.0”, så består kommer de nye tiltag til at have en stor effekt og ændre markant på 

hvordan digitale selskaber opererer på nuværende tidspunkt og hvor de betaler deres skat.  

Da der stadig er usikkerheder omkring det endelig udfald af hvordan aktion 1 kommer til at se ud, vil opgave 

belyse flere scenarioer som alle vurderes at være aktuelle med have forskellige antagelser for at se hvordan 

det kan komme til at påvirke selskabet og beskatningen.  

Princip 2 kommer til at have en større effekt på selskabsskatten, da det er en mindste skat som kommer til at 

være en minimumsprocentsats der beskatter op til en grænse. 

Model 10: Egen tilvirkning, sammensætning af BEPS 2.0 effekt  

Model 7 viser sammensætningen af effekten det forventes at de to principper fordelt beløb kommer til at 

udgøre procentvist. At Princip 1 udgør den mindste del, og den mest væsentlige faktor der i er beløb A, vil 

der i nedenstående scenarioer ikke blive inkluderet nogen antagelser omkring beløb B og C. De to 

komponenter vurderes ikke at komme til at ændre effekten af BEPS 2.0 så markant at effekten ikke bliver 

afspejlet korrekt ved brug af beløb A alene. 

Det Danske Selskab A/S beskattet af BEPS 2.0 

For at gøre analysen af hvilken effekt de kommende ændringer kommer til at have, vil scenarioer tage 

udgangspunkt i de foreløbige informationer der er givet af OECD omkring deres tiltag. Da det består af to 

principper, vil analysen dele dem op og foretage særskilte scenarioer for begge dele, for derefter at 

kombinere dem til at analysere de forskellige udfald der kan komme til at være det faktiske udfald.  

Princip 1, vil fokuserer på ovenstående eksempel nemlig hvor værdien bliver skabt men kun tage effekten af 

beløb A med, da den vil have den største og mest bestemmende effekt i forhold til allokeringen af 

overskuddet.  
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Scenarioerne kommer til at tage udgangspunkt i en konservativ tilgang, en mere lempelig tilgang og et der 

kommer til at være det mindst konservative.  

Grundet at OECD er en sammenslutning af mange lande og deres historik omkring deres tidligere tiltag, vil 

den første og umiddelbare antagelser være at BEPS 2.0 kommer til at være konservativ med mulighed for at 

landende individuelt selv kan stramme reglerne således at det tilpasset efter deres økonomi og individuelle 

situation.  

Igennem scenarierne benyttes forskellige udformninger af Det Danske Selskab A/S med base i Danmark og 

ingen underselskaber men kun kunder og brugere allokeret i de tre lande og Danmark.  

Da formålet er at analyserer effekten af skatten, holdes selskabernes forudsætninger konstante og kun 

skattesatser og grænser ændres.  

Beskatningen af den værdi og overskud som virksomheden nu skaber skal beskattes efter den nye BEPS 2.0, 

der har ændret i præmisserne for hvor Det Danske Selskab A/S bliver beskattet. 

Antaget at de fire lande kunderne er placeret i, alle implementerer de nye retningslinjer og opdaterer deres 

lokale skattelovgivning, giver det dem mulighed for at gøre det Danske Selskab A/S til skattesubjekt i deres 

land, selvom de ikke har en fysisk tilstedeværelse i landet. De nye princip 1, kræver ikke længere en fysisk 

tilstedeværelse og vi antager at beskatningen af værdien allokeres proportionalt med placeringen af kunder, 

selvom der i praksis kan komme til at være variabler til dette.  

I eksemplet antager vi at dette er tilfældet hvorfor de nu er skattesubjekter i landet og derfor skal betale skat 

dertil. Hvor meget skat der så skal betales til de enkelte skattemyndigheder i Danmark, land A, B og C, 

bliver først vurderet, baseret på en konservativ tilgang i rutineprofitten, betydende at rutine profitten 

fastsættes til 30% og mindst muligt derfor allokeres ud og har den mindste effekt.   

Scenario 1. Land A Land B Land C Danmark/moder Koncernen

Skattesats 7,5% 12,5% 30% 22,5% 

Omsætning 1.500.000 1.500.000 

Omkostninger 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000

Overskud før skat 70.000 140.000 105.000 185.000 500.000 

Skat -5.250 -17.500 -31.500 -41.625,00 -95.875 

Resultat efter skat 64.750 122.500 73.500 143.375,00 404.125 

Kunder 400 800 600 200 2.000 

Kunder i % 20% 40% 30% 10% 100% 

Model 11: Egen tilvirkning, 30% rutine profit 

Baseret på ovenstående scenario 1, sammenholdt med hvordan situationen ser ud på nuværende tidspunkt og 

uden en minimums beskatning, vil virksomheden som helhed faktisk se et fald i den totale skatteomkostning 
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baseret på allokeringen af kunder og der landes tilhørende skatte procenter. Det er med en rutine profit sat til 

30% der betyder at 70% af det totale overskud er defineret som værende ikke rutine baseret. Det er derfor 

hvad der bliver allokeret ud til hver af landende der har kunder. Bruges land A til forklaring af en forsimplet 

fremgangsmåde, har landet en skattesats der er forholdsvis lavt med 7,5%. 

Baseret på det totale antal kunder på 2.000, bliver der beregnet hvor stor en del af kunderne er derfor også 

værdien du har rettighed til. 400 kunder giver derfor 20% værdi, og derfor bliver 20% af de 70% allokeret til 

land af for beskatning. 20% af de alloker bare overskud, giver 70.000 der derfor skal betales 7,5% i skat af. 

På den måde har lande der tidligere ikke havde nogen rettigheder til opkræve skat, nu fået tildelt deres fair 

del af overskuddet de kan beskatte for den værdi deres borgere har skabt.  

I tilfældet med Land A, vil kan princip B omkring minimumsskatten blive aktuel, da det vil betyde at hvis 

12,5% bruges som minimumsbeskatning, yderligere 5% beskatning vil blive foretaget.  

Scenario 1. Land A Land B Land C 

Minimumsbeskatning -3.500,00 0,00 0,00

12,50% 5,0% 0,0% 0,0%

Model 12: Egen tilvirkning, Minimumsbeskatning i det konservative scenario 

Det giver samlet en skat på 95.875 + 3.500 = 99.375 der fortsat er en lavere skat end nu med 12%, selvom 

denne vurderes at være mere fair og samtidig forbedrer resultatet for koncernen som helhed.  

Scenario 2. Land A Land B Land C Danmark/moder Koncernen

Skattesats 7,5% 12,5% 30% 22,5% 

Omsætning 1.500.000 1.500.000 

Omkostninger 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000

Overskud før skat 80.000 160.000 120.000 140.000 500.000 

Skat -6.000 -20.000 -36.000 -31.500,00 -93.500 

Resultat efter skat 74.000 140.000 84.000 108.500,00 406.500 

Kunder 400 800 600 200 2.000 

Kunder i % 20% 40% 30% 10% 100% 

Model 13: Egen tilvirkning, 20% rutine profit 

Dette scenario minder scenario 1 der er vist i model 11. Dette scenario kaldes scenario 2, der er det mindre 

konservative og muligvis det mest plausible. Der viser fortsat hvad de enkelte lande genererer af overskud 

baseret på deres kunde baser, der er bestemmende i forhold til hvor meget af overskuddet der skal allokeres 

til beskatning i det land lokalt. Baseret på ovenstående scenario 2, sammenholdt med hvordan situationen ser 

ud på nuværende tidspunkt, scenario 1 og uden en minimums beskatning, vil virksomheden som helhed 
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faktisk se et yderligere fald i den totale skatteomkostning baseret på allokeringen af kunder og landendes 

tilhørende skatteprocenter. Det er med en rutine profit sat til 20% der betyder at 80% af det totale overskud 

er defineret som værende ikke rutine baseret. Det er derfor hvad der bliver allokeret ud til hver af landende 

der har kunder. 

I forhold til scenario 1, har virksomheden nu set en endnu laver beskatning for koncernen som helhed hvis 

minimumsbeskatning ikke tages i betragtning. Det er selvom de enkelte lande nu får en større del allokeret, 

hvilket også kan ses, da de har fået en stigning der passer til deres relative del af kunderne.  

Scenario 2. Land A Land B Land C

Minimumsbeskatning -4.000,00 0,00 0,00

12,50% 5,0% 0,0% 0,0%

Model 14: Egen tilvirkning, minimumsbeskatning i scenario 2. 

Implementeres minimumsbeskatningen nu for land A en gang mere, stiger beskatningen til nu at være 

10.000, Sammenlignet med før er det en stigning på 1.250 i samlet skat for land A. Det er en stigning for 

Land A på 14% selvom de overordnede koncernbeskatning kun er steget fra at være 12% til nu at være 13%.  

Den samlede beskatning ændrer sig fra på nuværende tidspunkt til scenario 2, med 15.000 der er tilsvarende 

til et fald på 15%. 

Til det sidste scenario der ændrer på forudsætningerne omkring rutine profitten, der sættes rutine profitten til 

10%.                                                                                                                                                          

Scenario 3. Land A Land B Land C Danmark/moder Koncernen

Skattesats 7,5% 12,5% 30% 22,5% 

Omsætning 1.500.000 1.500.000 

Omkostninger 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000

Overskud før skat 90.000 180.000 135.000 95.000 500.000 

Skat -6.750 -22.500 -40.500 -21.375,00 -91.125 

Resultat efter skat 83.250 157.500 94.500 73.625,00 408.875 

Kunder 400 800 600 200 2.000 

Kunder i % 20% 40% 30% 10% 100% 

Model 15: Egen tilvirkning, 10% rutine profit 

Dette scenario minder scenario 1 og 2 der er vist i model 11 og 13. Dette scenario kaldes scenario 3, der er 

det mindst konservative og muligvis det mindst plausible. Der viser fortsat hvad de enkelte lande genererer 

af overskud baseret på deres kunde baser, der er bestemmende i forhold til hvor meget af overskuddet der 

skal allokeres til beskatning i det land lokalt. Baseret på ovenstående scenario 3, sammenholdt med hvordan 
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situationen ser ud på nuværende tidspunkt, scenario 1, 2 og uden en minimums beskatning, vil virksomheden 

som helhed se endnu et fald i den totale skatteomkostning med den samme komposition af kunder og landes 

tilhørende skatte procenter. Det er med en rutine profit sat til 10% der betyder at 90% af det totale overskud 

er defineret som værende ikke rutine baseret. Det er derfor hvad der bliver allokeret ud til hver af landende 

der har kunder. 

Scenario 3. Land A Land B Land C

Minimumsbeskatning -4.500,00 0,00 0,00

12,50% 5,0% 0,0% 0,0%

Model 16: Egen tilvirkning, minimumsbeskatning scenario 3. 

Implementeres minimumsbeskatningen nu for land A en sidste gang, stiger beskatningen til nu at være 

11.250, Sammenlignet med før er det en stigning på 1.250 i samlet skat for land A. Det er en stigning for 

Land A på 13% i forhold til scenario 2 og 29% i forhold til scenario 1. Det er selvom den overordnede 

koncernbeskatning kun er steget fra at være 13% i scenario 2 til nu at være 14%.  

Beskatningen af Det Danske Selskab har som forventet forskellige udfald alt efter hvilken grænse der blev 

anvendt for rutine profit. I tilfældet med Det Danske Selskab, ud fra kompositionen af kunder og de 

skattesatser der er i landende hvor deres brugere er baseret, vil det komme til at se et samlet fald i deres 

skatteomkostninger.  

Selvom det vil skabe en mere fair fordeling af skatten, vil der blive betalt mindre i skat samlet set. Grunden 

til det, skyldes at selskabsskatte procenten i Danmark er højere end to ud af de tre lande der blev allokeret 

overskud til. Udover at der er to ud af tre lande med en lavere skatteprocent, blev største delen af 

overskuddet også allokeret dertil, hvorfor der samlet kommer en lavere beskatning.  

Det er selvom der bliver implementeret en mindstebeskatning på Land A, for at nå 12,5% beskatning.  

For Danmark specifikt, er den totale effekt af beskatning for digitale virksomheder, bestemt af nogle mere 

generelle forudsætninger. For alle selskaber der udbyder digitale services på tværs af lande grænser men er 

subjekt for dansk beskatning, vil noget af overskuddet blive allokeret til andre skattemyndigheder. Selvom 

det vil være den mest fair fordeling af skatten der skal betales, vil Danmark modtage færre skat for hvert 

selskab. Tværtimod, for hver service danskerne bruger der i øjeblikket ikke er beskattede i Danmark, vil 

Danmark nu få en del af overskuddet til at kunne beskatte. Den samlede effekt af BEPS 2.0 kommer til at 

afhænge af den totale kombination for services ydet og brugt i Danmark. Hvis der bliver brugt flere services 

eller digitale produkter end Danmark yder til andre lande, kommer vi til at se et lavere overskud der kan 

beskattes end tidligere, forudsat at alle selskaberne har det samme overskud på koncernniveau.  
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Såfremt selskaberne der yder servicesne ikke har det samme overskud, hvilket er højst sandsynligt at de ikke 

har, afhænger det af en kombination af både brugere og udbydere af services og det tilhørende overskud til 

de selskaber. Såfremt et selskab i Danmark aldrig genererer et overskud på koncern niveau, vil andre lande 

aldrig se noget overskud at beskatte, men har de tværtimod selskaber der genererer store overskud og  

Danmark har en stor andel brugere dertil, kommer vi til at se en generel stigning i selskabsbeskatning for 

digitale virksomheder.  

Det danske samfund og økonomi har en høj levestandard og vi har et stort forbrug at digitale services, der 

både inkluderer sociale medier, spille sider og andre online services. Alt andet lige, forbruger vi langt større 

mængder af services en Danmark selv udbyder, hvorfor det kan vurderes at vi ser en lettere forhøjet 

virksomhedsbeskatning i Danmark på baggrund af BEPS 2.0.  

Det samme mener Cheføkonom Simon Kjær Poulsen fra det danske skatteministerium, baseret på hans 

udtalelser igennem et interview, der var vedrørende BEPS’ effekter d. 04/05/2020.  

Det afhænger dog af omfanget af omsætningsstrømme der kommer til at blive påvirket af BEPS 2.0.  

Ud fra skatteministeriets foreløbige fortolkning af tiltaget, kommer det til at ramme alle ”comsumer-facing” 

produkter og services, hvor Danmark er store aktører på blandt andet eksport, der kunne ende med at 

Danmark mister rettighederne til at beskatte store virksomhedsoverskud og derfor også sænke den samlede 

virksomhedsbeskatning i Danmark.  

Hvis det bliver bestemt at Minimumsbeskatningen skal foretages på lande niveau i stedet for koncernniveau, 

vil minimumsskatten kun have negative effekter for Danmark. Da vi allerede i forvejen har en skat der ligger 

omkring verdens gennemsnitlige virksomhedsbeskatning, vurderer vi det højst usandsynligt at 

minimumsbeskatningen kommer til at ligge på et niveau højere end den nuværende selskabsskatteprocent i 

Danmark.  

De samme forudsætninger der gør sig gældende for Danmark gør sig selvfølgeligt også gældende for andre 

lande. Det betyder at har de hjemsted og udbyder færre services end de forbruger, kommer de til at miste 

overskud til beskatning. Som OECD nævner i deres Webcast, vil det være såkaldte ”investment hubs” der 

kommer til at lide hårdest under disse tiltag.43

Da det typisk er de lande der har fordelagtig skattelovgivning i øjeblikket og få indbyggere, vil det betyde at 

selskaberne lokaliseret der, får flyttet store dele af deres overskud ud til forbrugslandende. Desto højere 

grænse for hvad der betragtes for rutineproft, desto mindre kommer det til at betyde. Højere grænse betyder 

at mere af overskuddet kan blive i landet, men såfremt at der er 0% i skat, har det ikke nogen betydning for 

43 https://www.oecd.org/tax/beps/webcast-economic-analysis-impact-assessment-february-2020.htm
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landets skatteopkrævning men udelukkende for selskabet. I det tilfælde, kommer selskabet til at se en 

markant stigning i selskabsskat. 

Alt efter hvad minimumsskatten i princip to bliver fastsat til, kommer den til at have den største effekt på 

hvor meget skat der kommer til at blive betalt, da det er relevant for hele det overskud der behandles. 

Allokeringen af overskuddet, påvirker kun dele af overskuddet og hvor det bliver beskattet henne, hvilket 

også kan øge skatten, men behøver ikke at have effekt på det totale overskud på samme måde som 

minimumsskatten har effekt.  

Det er på det ovenstående grundlag at scenario 1, er vurderet til at være det mest konservative scenario. 

BEPS 2.0 kommer til at have en stor effekt på hvor skatten i forbindelse med digitale foretagender kommer 

til at blive betalt. Målt på hvor værdien skabes, kommer BEPS 2.0 til at skabe en langt mere fair beskatning, 

der kommer til at skabe mere ligelig konkurrence for digitale foretagender.  

Den totale effekt kommer til at være mere monitorer bar, da det omfatter færre selskaber og derfor er mere 

overskueligt, samt at datakilderne til at opsamle effekten allerede er implementeret, hvor CbC rapportering er 

inkluderet. Hvor stor effekten kommer til at være, kommer til at afhænge meget af definitioner og grænser 

som OECD endnu mangler at fastsætte og derfor kun tiden kan vise.  
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5. Hvad bringer fremtiden? 

Nu er opgaven blevet belyst flere aspekter af, hvilket inkluderer hvorfor BEPS blev initieret og hvad 

resultaterne af projekt BEPS har været indtil videre. Derudover har opgaven belyst hvordan BEPS 2.0 kan 

komme til at påvirke selskaber, hvilket også kan tages i betragtning ved vurderingen af om BEPS har været en 

succes og hvad projektet kan bibringe i fremtiden.  

Da det stadig er tidligt i implementeringen af BEPS og deres aktioner, samt at der endnu ikke er fundet en 

endelig konklusion og fælles måde, til at konfrontere de problemer der kommer fra den digitale økonomi, er 

det svært at vurdere hvad der kommer til at ske og om det der sker har været intentionen. De mange variabler 

gør at udfaldet kan variere meget og hvis der ikke kommer enighed om variablerne, kan det have store 

konsekvenser. Da projekt BEPS som sagt tidligere, ikke kun er en kvantitativ størrelse med også en kvalitativ 

størrelse, kommer det altid til at være op til diskussion om BEPS har levet op til forventningerne og 

estimaterne. Hvis du spørger OECD eller de fleste medlemslande, kommer det højst sandsynligt ikke til at 

være et spørgsmål om det har været en succes, men nærmere i hvor stor en grad det har været en succes. Der 

er politisk holdninger og magter bag ved OECD og projekt BEPS, der ikke vil være vel set hvis ikke projektet 

blev konkluderet at være en succes, så ligesom alle andre ting OECD udgiver, er der også konsensus omkring 

resultatet af projektet. 

Den kvantitative del af det, kan der indtil videre måles på og eftersom at mere og mere data kommer til rådighed 

fra både CbC rapporter og de mange udvekslinger der hele tiden sker imellem medlemslandende af både 

domme og anden data. 

Den kvantitative effekt, der inkluderer det oprindelige estimat på de 100-240 milliarder amerikanske dollar, 

kan der ikke sættes to streger under hvad effekten har været, men man kan når mere data kommer til rådighed, 

vil det være muligt at komme med et estimat på hvilken en effekt det kvantitativt har haft.  

Det oprindelige estimat kan bruges som indikation på hvordan projektet er forløbet og om det har været 

forgæves eller virket efter intentionen. Dog tror jeg ikke at det bliver muligt at kvantificerer et præcist resultat 

af effekten, grundet de mange ukendte inden projektet lancering, der fortsat er tildeles ukendte. Derudover, vil 

der skulle tages højde for mange omstændigheder for at kunne skabe et resultat, hvilket gør det til en meget 

omfattende øvelse hvortil vi ikke har alt data til at kunne gøre det.  

Dertil kommer BEPS 2.0’s estimat, med deres omkring 100 milliarder amerikanske dollars, der tilhører den 

digitale økonomi og hvad for en effekt BEPS 2.0 kommer til at have. Det kommer ligeledes til at tage tid for 

resultaterne dertil at komme ind og kunne analyseres. De skal til en start først udgive resultaterne er deres to 

principper eller spor der er fundamentet omkring BEPS 2.0, derefter skal landende implementere det og 
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slutteligt skal data udarbejdes med de nye regler så der er noget at måle på. Det betyder at der godt kan være 

relative lange udsigter for om tiltagene for hele BEPS projektet har virket som intentionen. Baseret på det 

udførte arbejde i opgaven, bringer BEPS 2.0 dog spændende konklusioner, der potentielt kan komme til at 

bryde med den måde skat bliver opgjort i dag.  

Holder man det nye estimat til BEPS 2.0 oppe imod det oprindelige, hvor i de 100 milliarder amerikanske 

dollar burde være inkluderet, så tilfalder et sted imellem 0 og 140 milliarder amerikanske dollar de allerede 

udgivende BEPS rapporter.44 Hvilket, hvis man ser på det med et mere kritisk perspektiv, var det første estimat 

de foretog meget upræcist og muligvis også optimistisk.  

For at have et kvantitativt tilfredsstillende resultat, kunne de udgive deres nye aktion 1 eller BEPS 2.0, der 

kunne skabe et skatte provenu på f.eks. 120 milliarder i amerikanske dollar, hvorfor hele projektet vil kunne 

vurderes til at være en succes. Estimatet omkring BEPS 2.0 har dog en langt højere grad af understøttelse, da 

dataen det er baseret på er langt mere pålidelig. Dataen er en kombination af store mængder data, der kommer 

fra mere end 130 forskellige jurisdiktioner. Der er data fra CbC rapporter på mere end 27.000 multinationale 

koncerner, da alt sammen er anvendt til at udarbejde det mest kvalificerede bud, på hvordan de nye tiltag kan 

komme til at have effekt.45

At vurderer på baggrund af estimatet, er selvfølgeligt kun baseret på det enkelte kriterie, men stadig aktuelt i 

forhold til vurderingen af hele projektets succes.  

Det er umuligt for nogen at sige hvordan fremtiden præcist ser ud, hvilket også gør sig gældende for den 

globale økonomi. Derfor er OECD’s forudsætninger og estimater er baseret på antagelser og forsimplinger, 

samt hvad de mener er de mest sandsynlige ændringer der kommer til at ske ved implementeringen af BEPS.  

Der er mange aspekter det er umuligt at tage højde for  der kan komme til at påvirke beskatningen på uendeligt 

mange måder. Det kan f.eks. være en total disruption af valuta som vi anvender nu, til kryptovaluta, hvilket på 

nuværende tidspunkt ikke er afklaret hvordan det skal behandles skattemæssigt. Bliver man i en tæt tilknyttet 

kategori, kan blockchain teknologi fuldstændigt på samme måde revolutionere måden hvorpå alt ting skal 

gøres. Det betyder at der er total gennemsigtighed, hvilket vil gøre det umuligt at ”gemme” noget for nogle 

skattemyndigheder.  

Det kan skabe mange komplikationer og forvrængninger af BEPS og resultatet heraf. 

Pointen er, at for 100år siden var der ikke nogen der kunne forudsige fremtiden og lave regler der fortsat vil 

være ideelle. Det samme kan gøre sig gældende for om 100år eller bare om 10år, så kan det være at BEPS ikke 

længere være aktuelt men forældet.  

44 https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a0894458-eda5-453e-9e1b-7e10a5ef6364

45 http://www.oecd.org/tax/beps/webcast-economic-analysis-impact-assessment-february-2020.htm
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Det kan ligeledes fortsætte i samme tempo det har gjort indtil videre, hvor BEPS bliver ved med at arbejde på 

løsninger til problemer der bliver ved med at udvikle sig. Skulle man lave en parallel hertil, kunne det være 

det samme som en bakterie eller virus der muterer sig og derfor bliver immun over for hvordan 

omstændighederne ser ud nu og kræver at vi igen laver nye regler for kunne adressere problemstillinger 

tilstrækkeligt.                                                                                                                                                          

Som med alt andet, ligesom det er i kriminalitet, vil der altid være nogen som forsøger at finde huller eller 

anden måde at omgå reglerne på. Ikke sagt at alle selskaber der undgår skatteregler er kriminelle, men at de 

begge forsøger at skabe bedre forhold for sig selv ved ikke at følge reglerne. Så om BEPS nogensinde kommer 

til at være implementeret ideelt og under de forhold der  giver de bedste forudsætninger herfor, det kommer 

nok ikke til at være tilfældet. Hvordan reglerne kan og vil blive omgået, det kan ikke siges men folk bliver 

betalt for det og med vilje og kreativitet kan meget opnås.  

Ikke kun tilhængere 

Der er også modstandere af BEPS, hvilket gør sig klart i en artikel fra 2015, fra udgiveren ActionAid.46

Her oplister de kort hvad nogle af problemerne herved er, og at det kun er en lappeløsning.  

ActionAid er en organisation der arbejder imod verdens fattigdom og uretfærdighed. De mener ikke at BEPS 

gør noget for de fattigste lande, selvom de ligesom mange andre lande er udsat af udhuling af overskud og 

flytning af det.  

Udover de lande som ikke er inkluderet i rapporterne og hvis problemstillinger ikke bliver adresseret af 

BEPS, er virksomheder som bliver ramt direkte af BEPS selvfølgeligt lettere utilfredse.  

I England er der også blevet ytret åben kritik af projekt BEPS. Det er ”the British Property Federation” der 

har meldt deres bekymringer om hvad projekt BEPS medbringer og hvilke konsekvenser det kan medfører 

udover de skattemæssige.  

Mere præcist har de bekymringer omkring investeringsniveauet skulle faldet grundet ændringer i 

fradragsberettigede renteomkostninger, som aktion 4 i aktionsplanen medfører.47

Det kan have konsekvenser for dem således at investeringerne kommer til at falde grundet den formindskede 

fordelagtighed i at kunne fradrage alle renterne i forbindelse med deres investeringer. På den måde vil det 

ikke kun ramme dem skattemæssigt men også på indkomsten.  

46https://actionaid.org/publications/2015/patching-broken-tax-system-why-beps-not-solution-poor-countries-tax-

problems

47 https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action4/
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De udrullede regler fra BEPS kan forekomme komplekse for deltagerlande som forsøger at implementere 

dem og derved kan der opstå endnu flere problemer omkring dobbelt beskatning som OECD ligeledes 

forsøger at forebygge.  

Som nævnt tidligere i opgaven, har der været en stigning i antallet af MAP sager, hvortil landende er blevet 

instrueret i at allokere flere ressourcer til at afklare disse. Hvis ikke retningslinjer bliver implementeret med 

konsistens og enighed samt med omfattende guidning kan det komme til at skabe flere problemer og 

resultere i mere skadende adfærd end tidligere og modarbejde hele formålet med projektet.  

BEPS 2.0 

Hele lanceringen af aktion 1 for at imødegå problemerne der kommer fra den digitale økonomi, kan man sige 

har haft en hurtig ekspedering. Det har tilmed en frist i ultimo 2020, der af flere er omtalt som værende en 

ambitiøs deadline for et så krævende projekt og med verdenssituationen som den ser ud lige nu skaber det 

ikke rammerne for det.  

Verdenssituationen har faktisk gjort lige præcis problemstillingerne fra den digitale økonomi, mere aktuelle 

end nogensinde før. Grundet de mange udgangsforbud, er mange mennesker tyet til at bruge internettet, for 

at gøre deres karantæne mere overbærende og lempelig. Som OECD selv pointerer, kan alle forsinkelser om 

tiltagene skabe flere individuelle lovgivninger fra medlemslande der potentielt skaber endnu flere problemer 

imellem landende. Udover de særskilte tiltag de enkelte lande kan, kan og vil flere lande have reaktioner til 

BEPS 2.0 i fremtiden. Allerede nu har et land som Irland meldt ud at de vil gøres sig selv mere attraktive for 

multinationale selskaber.48 Det kan komme til at have store modarbejdende effekter i forhold til hvad der er 

formålet med hele projekt BEPS til en begyndelse.                                                                                                                 

Ser man det fra Irlands perspektiv, vil man dog kunne forstå hvis der var utilfredshed omkring de nye tiltag, 

da det potentielt kan komme til at koste dem flere millioner i virksomhedsskatter. Irland er med deres lave 

virksomhedskat, meget populære for store selskaber og derfor har flere af de største selskaber deres 

europæiske hovedsæde placeret i Irland.49

Med nye tiltag som BEPS og deres kommende tiltag omkring digital økonomi, kan komme til at have store 

effekter for Irland, hvis ikke de gør noget for igen at være mere attraktive for store selskaber. Ses der på 

hvilke selskaber de huser, er mange af de største selskaber der udbyder digitale services, der bliver berørt af 

BEPS 2.0 placeret i Irland. Her er værd at nævne Google, Facebook, Microsoft, Ebay, Twitter og LinkedIn.  

48 https://www.irishtimes.com/business/economy/ireland-s-love-affair-with-multinationals-is-set-to-change-but-how-

can-we-adapt-1.3967201

49 https://www.thegreenhotel.ie/blog/major-companies-european-headquarters-ireland/
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Alle selskaberne har en form for standardiserede services, der afhænger af deres brugere, der langt fra alle 

sammen er placeret i Irland. Der er ”consumer-facing” foretagender der sælger direkte til forbrugerne, der 

også bliver berørt at BEPS 2.0, der kommer til at ændre deres måde at betale skat på og derfor muligvis også 

hvad der ansporede dem til at placere sig i Irland til at starte med. Cheføkonom Simon Kjær Poulsen fra 

Skatteministeriet, mener yderligere at alle sektorer kommer til at være berørt af de nye tiltag, da consumer-

facing er et meget bredt term og derfra kan der skabes en masse arbejde i forhold til potentielle konflikter. 

Irland er ikke alene, der er mange andre lande hvor de ligeledes gør sig gældende. Irland er et af de lande 

som er mere transparente omkring det, hvilket også gør at de ikke er på EU’s blacklist over lande som er 

kategoriseret som værende skattely.50 Derudover, har de også implementeret OECD’s retningslinjer og det er 

vurderet at de ikke kan sættes i den kategori selvom der er favorable omstændigheder for selskaber i Irland.  

Det er dog ikke en uvant situation at store selskaber har en effekt på politik i de enkelte lande.  

Det er heller ikke en ukendt situation for Danmark at store virksomheder har en finger med i spillet for 

politik, i Danmark har der været mange teorier omkring Mærsk’s indblanding i Politik. Både ved politiske 

donationer, samt hans relationer.  

Men når virksomheder har en vis størrelse, kan det også have stor betydning for et land i forhold til hvilke 

skatteindtægt de medbringer. Et andet eksempel er Amazon, der ved flere lejligheder har fået tilbudt særlige 

aftaler omkring beskatning hvis du har udført forskellige planer. De havde deres planer omkring at placere 

deres andet hovedkontor i New York og derfor skabe en masse arbejdspladser mm., imod at få en skatterabat 

på 3 milliarder amerikanske dollars. Det er det største som New York nogensinde har tilbudt, selvom 

Yderligere er der en skatte advokat, der siger at store multinationale selskaber er tilstede dagligt og har langt 

mere indflydelse end de burde have på hvordan skattelovgivningen bliver udarbejdet.51

Derfor bliver de enkelte lande også nødt til at tage højde for det når der kommer ændringer som BEPS til 

måden hvorpå skat bliver opgjort og betalt.  

Hvis BEPS havde den effekt at de multinationale selskaber ikke længere vil være placeret i Irland, kunne det 

have store konsekvenser for Irlands velfærd og infrastruktur.   

Den nye udrulning der kommer af BEPS 2.0, betyder alt andet lige at selskaber der har brugt tid og energi på 

at planlægge baseret på de første retningslinjer, kan komme til at have spildt dette. Det samme gør sig 

gældende for skattemyndigheder der har brugt tid og energi på at adresserer, hjælpe og guide selskaber 

igennem de nye retningslinjer, kan komme til at gøre det hele en gang mere. Allerede inden den fulde effekt 

af de første aktioner fra projekt BEPS har nået at udspille sig, kommer der nye retningslinjer, antaget at de 

50 https://www.independent.ie/business/world/eu-tax-blacklist-should-include-member-states-38970189.html

51 https://www.cnbc.com/2019/04/03/why-amazon-paid-no-federal-income-tax.html
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når til enighed. Der gør det endnu sværere at måle effekten af BEPS’ første initiativer og hvilket omfang 

deres tiltag kommer til at haft af effekt.  

Det kan ligeledes betyde at der skal bruges tid og energi for skattemyndigheder såvel som selskaber, på at 

implementere de nye retningslinjer, hvilket giver en forhøjet risiko for uenigheder og kontroverser der skal 

afklares. OECD forsøger at komme eventuelle kontroverser i forkøbet hver gang de søsætter nye ligesom det 

blev set med de oprindelig BEPS rapporter, og deres tiltag for at nedsætte behandlingstiden for MAP. Der 

var og er en risiko for forøgede antal sager grundet de nye tiltag, der giver en forlænget behandlingstid.  

Kan skatteautoriteterne overhovedet finde ressourcerne til at implementere flere nye tiltag af gangen, vi ser 

kontinuerligt at Skattemyndighederne falder igennem. Det er både på hvidvaskningssager og på udbytte 

sager, hvor der bliver indsat ressourcer. OECD er med til at implementere de forskellige tiltag og udarbejde 

guides hertil, hvilket er en nødvendighed hvis de enkelte skattemyndigheder skal have en chance for at følge 

med. Men med implementeringstiden for skattemyndighederne og den fortsættende udvikling, hvad er der så 

til at forhindre virksomheder i at finde nye og kreative veje til at undgå skatten ved nye koncernstrukterer. 

Der igen giver OECD mere arbejde og skattemyndighederne flere tiltag at implementere.  
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6. Konklusion 

BEPS’ implementering er stadig undervejs og de kvantitative effekter heraf er svære at konkludere på. Der er 

ingen tvivl om at projektet har haft en effekt, men grundet omstændighederne og at tiltagene stadig er relativt 

nye, er dataen for effekterne endnu ikke fuldt tilgængeligt. Projektet kan dog med sikkerhed siges at have 

skabt en højere gennemsigtighed landende imellem er har potentialet til at skabe den mest omfattende 

database på området, der kan skabe grundlag for mange fremtidige initiativer og analyser.  

Dertil kan det konkluderes at der er kommet et langt tættere samarbejde skattemyndighederne imellem og 

udvekslingen af data, har givet muligheder der ikke tidligere har været tilstede. Mængden af data der bliver 

udvekslet er steget markant, hvilket i sig selv har en skræmme effekt for selskaber og personer. Derfor kan 

det siges at projektet indtil videre har været en delvis succes med yderligere resultater at komme.  

Dertil kommer BEPS 2.0, der hvis antaget at der kommer konsensus omkring tiltaget og at det skal 

implementeres, kan komme til at have en stor effekt på selskaber der har digitale foretagender. Det kan 

komme til at have en markant effekt på den digitale økonomi som helhed, der kan komme til at påvirke 

lande, skattemyndigheder og selskaber til at lave modtræk imod dette tiltag. BEPS 2.0 kan have en stor 

effekt på allokeringen af skatten og derfor også i hvilket omfang der vil blive betalt skat for de allerstørste 

multinationale selskaber. Dog BEPS 2.0 stadig en potentiel effekt, med høj sandsynlighed. Effekten af 

arbejdet afhænger af hvad medlemslande når til enighed omkring og hvilke procentsatser og kriterier der 

kommer til at blive anvendt.  

Effekten heraf, vil umiddelbart være nemmere at måle, da det er et langt mere begrænset antal selskaber der 

berøres og derfor også nemmere at overskue og måle. Om BEPS 2.0 bliver en succes og virker som tiltænkt, 

bliver derfor en nemmere opgave at monitorere end de oprindelige BEPS rapporter, men kommer efter 

estimaterne til at have en ligeså stor effekt eller større.  

Det Danske Selskab A/S vil derfor blive påvirket af det nye tiltag, der vil ende med en mere fair og højere 

beskatning af deres overskud end hvad der har været tilfældet hidtil.  
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7. Perspektivering 

På baggrund af det udførte arbejde og de  erfaringer der er gjort igennem processen for udarbejdelse af 

opgaven, er der flere omstændigheder der vil kunne være gjort anderledes for at opnå et bedre resultat eller 

mere optimal proces. 

Emnet er meget aktuelt i øjeblikket, hvilket også gør at der er meget begrænset data tilgængeligt da det meste 

data kommer fra en kilde. Såfremt der var blevet fokuseret mere på et område, hvorpå der allerede på 

nuværende tidspunkt var data tilgængeligt at kunne foretage nogle mere dybdegående analyser, vil det have 

været at foretrække.  

Det kunne for eksempel have været en af minimumsstandarderne, der er efterhånden er implementeret i alle 

lande og data er tilgængeligt derpå. 

Yderligere, udgiver OECD rigtigt store mængder af materiale, hvilket gør at der uanede mængder af materiale 

fra OECD, der ligeledes vil have været indsnævret vil andet emnevalg.  

Så i stedet for at se på Projekt BEPS’s afledte effekter som helhed og om det har været en succes, skulle det 

have været indsnævret til for eksempel minimumsstandarderne. Det kunne også have været Aktion 1 og BEPS 

2.0, dog har tidspunktet for opgaveskrivningen gjort at der endnu ikke er specifik data tilgængeligt, men det er 

mere teoretisk, hvilket kræver nogle højere kompetencer end hvad jeg besidder, for at kunne vurdere effekterne 

på en tilfredsstillende selvstændigvis, der havde kunne udfordre OECD’s egne estimater.  
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