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0. Forkortelser  

BEPS: Base Erosion and Profit Shifting  

EU: Den Europæiske Union  

Grl: Grundloven (Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849) 

LL: Ligningsloven (Lovbekendtgørelse 2016-09-01 nr. 1162 om påligning af indkomstskat til staten) 

OECD: Organization for Economic Co-operation and Development  

SEL: Selskabsskatteloven (Lovbekendtgørelse 2016-09-06 nr. 1164)  

SL: Statsskatteloven (Lov 1922-04-10 nr. 149 om indkomst til staten)  

1. Indledning  

Globaliseringen har fortsat større og større påvirkning, og landegrænserne nedbrydes. Der er samhandel i større 

grad end tidligere, hvad både gælder varer og tjeneste ydelser1. Derudover er påvirkningen af den digitale 

verden forsat stigende, og virksomheder som leverer digitale ydelser bliver brugt i større grad.  

Sådan skriver OECD indledningsvist på deres hjemmeside om skatteundgåelse: ”Indenlandske 

skattebaseerosion og overskudsændring (BEPS) på grund af multinationale virksomheder, der udnytter huller 

og uoverensstemmelser mellem forskellige lands skattesystemer, påvirker alle lande. Udviklingslandenes 

højere afhængighed af selskabsskat betyder, at de lider under BEPS uforholdsmæssigt. 

Forretningen opererer internationalt, så regeringerne skal handle sammen for at tackle BEPS og gendanne 

tilliden til indenlandske og internationale skattesystemer. BEPS-praksis koster lande 100-240 milliarder USD 

i tabte indtægter årligt, hvilket svarer til 4-10% af den globale selskabsindkomstskat. 

Samarbejdet i OECD / G20 inklusiv ramme om BEPS implementerer over 135 lande 15 aktioner for at tackle 

skatteundgåelse, forbedre sammenhængen i internationale skatteregler og sikre et mere gennemsigtigt 

skattemiljø.2” 

Skatteundgåelse er virksomheder som udnytter den nuværende lovgivning, men henblik på at skulle betale 

mindre skat. Virksomhederne holder sig derfor, inden for den gældende lovgivning, og forsøger ikke er bryde 

denne, men at udnytte lovgivningen til at skulle betale mindre skat. Selvom der ikke er tale om et brud på 

lovgivningen, mener man at dette underminerer retfærdigheden og integritet i skattesystemerne. BEPS er de 

strategier der forsøger at lukke huller og uoverensstemmelser der er mellem de forskellige landes 

skattesystemer.  

Denne opgave vil omhandle aktion 1 ud af 15, som omhandler skatteudfordringer som opstår grundet 

digitalisering.  

1 Danmarks Statistik (2020), Handel med tjenester steg i fjerde kvartal, Danmarks Statistik 

2 OECD (2020), International collaboration to end tax avoidance, OECD
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1.1. Digitalisering  

I denne moderne verden arbejdes på et udspil om et fælles beskatningsgrundlagt for de store Tech giganter. 

Professor Schröder, der er professor i økonomi ved Aarhus Universitet og med i Djøf’s Tech DK-Kommission, 

håber at man fra EU og OECD’s side kommer med et fælles system, da det kan gå hårdt udover for de 

virksomheder som i dag ikke magter at købe og sælge på tværs af landegrænser3. 

Tilbage i 2014 skrev EU-Kommissionens ekspertgruppe vedrørende baskatning af den digitale økonomi ”Det 

internationale fællesskab er i proces med at tilrette internationale skatteregler”. Mere end et halvårti efter denne 

rapport, er der endnu ikke kommet et svar4. 

I forsøget på at forstå de digitaliseret virksomheder er det vigtigt fremhæve de mest fremtrædende og fælles 

egenskaber ved disse. Egenskaberne inkluderer: krydsjurisdiktion uden masse, stor afhængighed af 

immaterielle aktiver, og vigtigheden af data, brugerdeltagelse og deres synergi med IP5.  

I en analyse fra EU-Kommissionen, vises det er den effektive selskabsskat for traditionelle forretningsmodeller 

i EU er 23,2 %, hvor for digitale internationale forretning modeller er den effektive selskabsskat på kun 9,5 

%6.  

Der er fokus på at selskabsskatten skal betales, der hvor værdien skabes. Der er dog ikke enighed om, hvor 

værdien skabes.  

Arbejdet fra OECD er blevet struktureret i 2 søjler:  

1. Vedrørende arbejdet om justering af hvor virksomheder er skattepligtige og opgørelse af den indkomst 

som er skattepligtig i det enkelte land. 

2. Vedrørende minimumsbeskatning af udenlandske datterselskaber.  

Begge søjler omhandler landenes fordeling af beskatningsretten, og retten til af fastsætte en 

selskabsbeskatning.  

3 Rasmus Lehmann Hyllebjerg (2020), SET UDEFRA For at kunne beskatte techgiganterne skal vi først definere, hvad 

en digital ydelse overhovedet er, Karnov, TAXO 

4 Dan Poulsen (2020), TEMA fuld fart frem i ukendt farvand, Karnov, TAXO 

5 OECD (2018), Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework on 

BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing 

6 Sune Heier Bertelsen (2020), GLOBUS særlige skatteregler for techgiganter, Karnov, TAXO 
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2. Problemstilling   

Digitale er vokset i ufattelig fart på tværs af  landegrænserne. Det er dog svært at definere, hvor det præcist er 

de skaber værdi, og hvor de sælger den. 

Udviklingen har skabt udfordringer for beskatning af selskaber, som driver virksomhed indenfor den digitale 

økonomi, da disse selskaber kan drive forretning i et land uden at have fysisk tilstedeværelse, hvilket gør at 

beskatningen skal ske efter de nuværende regler i domicilstaten. Digitale virksomheder har således mulighed 

for at være fysisk tilstede i et land med lav selskabsbeskatning, og drive sin virksomhed herfra, hvilket giver 

en lavere beskatning.  

Motivationen er at undersøge de skattemæssige problemstillinger der er opstået grundet udviklingen af den 

digitale økonomi. Problemstillingen relaterer sig til definitionen af hvilken ydelse selskaberne leverer og 

fastdriftssted. Det er en problemstilling som har været i mange år, men hvor der endnu ikke er kommet en 

fælles løsning på dette. Formålet er på teoretisk vis at analysere problemfeltets udfordringer.  

Der vil i hovedopgaven blive undersøgt de løsningsforslag af OECD fremsat i forbindelse med BEPS-

projektet. 

2.1. Problemformulering 

Med udgangspunkt i ovenstående problemstilling ønskes der at undersøge begrebet for ydelser og fast 

driftssted, og hermed kunne analysere de muligheder der er for beskatning af den digitale økonomi.  

Hvilke udfordringer og løsningsmuligheder er der i forbindelse med beskatning af de digitale virksomheder? 

3. Afgrænsning  

Hovedopgaven er motiveret af OECD’s BEPS-projekt, hvorfor at det er denne der vil blive belyst i opgaven.  

Ved beskatning, vil der kun blive behandlet beskatning er indtægter fra salg af tjenesteydelser. Opgaven vil 

derfor ikke behandle andre indkomsttyper eller moms. De skatteretlige aspekter som kan opstå i forbindelse 

med transfer-pricing, vil ikke blive behandlet i hovedopgaven. Disse ses som selvstændige problemstillinger, 

som vil kræve selvstændig analyse. 

Grundet de mange typer sammenslutninger og virksomhedstyper, og disses forskellige regler om beskatning 

er der valgt i opgaven kun at tage udgangspunkt i aktie- og anpartsselskaber, da det vurderes at det vil kræve 

selvstændig analyse at behandle, belyse og analysere andre typer af virksomheder og sammenslutninger.  
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4. Hovedopgavens struktur  

Hovedopgaven består af i alt 15 hovedafsnit, hvoraf afsnit 0-5 er vedrørende indladning, problemstillingen, 

afgrænsningen og metode. Afsnit 6-13 er vedrørende den egentligt hovedopgave og afsnit 14 er litteraturliste.  

Opgaven vil førsøge at inkludere beskrivelsen af et emne der hvor det giver mening.  

Hovedopgavens første afsnit vil være en introduktion til den digitale økonomi, og der vil i dette afsnit blive 

behandlet den økonomiske udvikling. Afsnittes afsluttes med en definition af den digitale økonomi. Denne 

definition er væsentlig i forståelse af hvordan problemstillingen er opstået. Dette afsnit er 6. Den digitale 

økonomi.  

Afsnit 7. Digitale forretningsmodeller tager udgangspunkt i den digitale økonomi, og anerkender er denne er 

grundlaget for at disse nye forretningsmodeller er opstået. Afsnittet er delt i tre underpunkter, som alle har til 

formål at give en forståelse af disse forretningsmodeller.  

Det første underpunkt beskriver karakteristika ved digitale markeder. Det andet underpunkt definerer de nye 

forretningsmodeller der er opstået. Det sidste afsnit giver en forståelse for hvordan værdi skabes i en digital 

forretningsmodel.  

En definition af forretningsmodellerne og værdiskabelse er vigtig for opgaven og belysning af den identificeret 

problemstilling.  

Afsnit 8. Nuværende lovgivning er en gennemgang af de skatteregler der er gældende i Danmark. 

Gennemgangen af lovgivningen vil blive udført med udgangspunkt i de digitale forretningsmodeller. 

Afsnit 9. er Ottawa-principperne. Fastsættelse af disse er gjort med øje for anvendelse senere i opgaven. 

Ottawa-principperne er principper til brug for skattelovgivning for at opnå optimal beskatning.  

Afsnit 10. er BEPS, og hermed al der arbejde der er udført af OECD. Afsnittet starter med at identificere 

beskatningsproblemstillingen, og med udgangspunkt i denne foretagere gennemgang af det arbejde og de 

forslag der er fremlagt. I gennemgangen foretages en vurdering om egnetheden af denne og de fordele og 

ulemper der finder sted. I dette afsnit indgår konkrete løsningsforslag fra OECD, som kan findes anvendelse i 

beskatning af den digitale økonomi.  

Afsnit 11. Beskatning af den digitale økonomi, er en sammenfatning af forslag i relation til den identificeret 

problemstilling.  
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5. Metode  

Dette afsnit har til formål at belyse de fremgangsmåder  der vil blive anvendt i hovedopgaven til at besvare 

hovedopgavens problem, identificeret i problemformuleringen.  

Dette er en teoretisk hovedopgave, som vil blive baseret på både primær og sekundær informationskilder. Da 

dette er en teoretisk opgave, vil der blive taget udgangspunkt i gældende lovgivning og retspraksis på 

tidspunktet for hovedopgaven.  

Der vil i hovedopgaven blive anvendt det rets dogmatiske metode til at vurdere og bedømme den gældende 

skattelovgivning. Lovgivningen vil blive behandlet, systematiseret og forkolet. Den metodiske tilgang finder 

anvendelse på den nuværende skatteret, men der kan drages lighed til arbejdet fra OECD, hvor for at metoden 

også kan findes anvendelse på denne.  

5.1. Kildekritik  

Litteratur kan i mere eller mindre grad være påvirket af subjektivitet, som kan være vist ved at litteraturen 

indeholder forfatterens holding eller synspunkt. Ved anvendelse af litteratur forholdes der kritisk til det skrevne 

og de holdninger og synspunkter der er.   

6. Den digitale økonomi  

Afsnittet behandle udviklingen af den digitale økonomi, og herunder vil afsnittet behandle definitionen af 

digital økonomi. 

At få klarlagt hvem der driver virksomhed inden for dette felt er en central del af hovedopgaven, for at kunne 

bedst behandle de skattemæssige problemfelter der er med beskatning af disse.  

Udviklingen af den digitale økonomi har til formål at identificere markedets størrelse, og hermed relevans. 

Efter at have fået forståelse af den digitale udvikling, vil definition af den digitale økonomi blive gennemgået.  

6.1. Den digitale udvikling  

Gennem de seneste år har alle EU lande forbedret deres digitale resultat. I opgørelsen af The Digital Economy 

and Society Index (DESI) fra 2019, viser denne at Finland, Sverige, Holland og Danmark har den bedste 

rating7.  

7 European Commission (2020), The digital Economy and Society Index (DESI), European Commission 
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Figur 1 - DESI 2019 ranking af DESI 

I både 2019 og 2018 var Danmark placeret som nummer 4 på opgørelsen af DESI, hvor i 2017 var Danmark 

placeret som nummer 1. Stort set alle i Danmark gør brug af internettet, og kund2% af befolkningen har aldrig 

anvendt internettet. De danske virksomheder omstiller sig og følger den digitale udvikling. Danmark tog i 2019 

første pladsen med hensyn til brugen af internettjenester.  

Som del af den politiske aftale har regeringen i Danmark afsat næsten 1 mia. DKK frem mod 2025 til 

gennemførsel af digitale initiativer, dette indgår i aftalen ”Strategi for Danmarks digitale vækst”8.  

I Danmark har 99,5% af husstande fast bredbåndsdækning og 99% har 4G-dækningen, hvilken giver rig 

muligheder for danskerne at bruge tid på internettet. Den gode konnektivitet er grundet aftalen i maj 2018, 

hvor alle partier i Folketinget blev enige om en ny politisk ramme for telekommunikationssektoren, som skal 

sikre at alle husstande og virksomheder bør være dækket af bredbåndshastigheder med mindst 100/30 Mbps 

downlink/uplink inden 2020, og at der skal være en god mobildækning.  

For de danskere der ikke har internetforbindelse i hjemmet er de mest udbredte svar at de enten ikke har behov 

for internet (33%) eller de ikke kan bruge internettet (30%). Af de personer der aldrig har brug internettet er 

størstedelen mellem 74-89år, af denne befolkningsgruppe har 29% aldrig været på internettet.  

Danskerne bruger internettet flittigt, og 90% af befolkningen mellem 16-34 år logger på flere gange dagligt9.  

8 Ministry of Industry, Business and Fiancial Affairs(2018), Strategy for Denmark’s Digital Growth, The Danish 

Government 

9 Agnes Tassy m.fl. (marts 2020), It-anvendelse i befolkningen – 2019, Danmarks Statistik, s. 18-22 
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Nedestående tabel viser udvalgte formål ved internet forbrug for private i 2019.  

Figur 2 - Formål ved internetbrug af Danmarks Statistik 

Europa-Kommissionen har i 2017 udarbejdet en analyse af det digitale marked som fremhæver at denne i de 

seneste år har vundet store markedsandele. Analysen viser at en tredjedel af al industriel output i Europa er 

grundet digital teknologi. I 2006 var der kun et selskab ud af de top 20 største virksomheder som var et 

teknologiselskab og denne udgjorde kun 7% af markedsværdien. I 2017 er ni af de top 20 største virksomheder 

teknologi selskaber og disse udgør 54% af den samlede markedsværdi. Den samlede markedsværdi er beregnet 

af summen af markedsværdien for de enkelte selskaber som indgår i top 20 største selskaber. Omsætningen 

for de 5 største forhandlere på e-markedet er i perioden for 2008 til 2016 vokset med 32% om året, hvorimod 

omsætningen i hele detailsektoren i Europa i gennemsnit er vokset med 1% om året10.  

6.2.  Net neutralitet  

Net neutralitet refererer til den måde internet udbydere håndterer data eller trafik, når denne data efterspørges 

af bredbåndskunderne – slutbrugerne. Internet udbydere skal behandle al lovlig data ens, hvilket betyder for 

slutbrugeren at data har samme hastighed uanset til hvilket formål det anvendes – om dette er sociale medier, 

10 European Commission (2017), A Fair and Efficient Tax System in the European Union for the Digital Single 

Market, European Commission, s. 4 
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online shopping eller andet. Neutraliteten betyder at virksomheder ikke kan købe sig til ret for hurtigere data, 

hvilket kunne give en konkurrencefordel,  ved at datahastigheden var hurtigere på deres hjemmeside/online 

platform frem for konkurrenterne.  

Net neutraliteten er et vigtigt element i opretholdelse af et frit marked. I Danmark udarbejder Energistyrelsen 

årligt en rapport om forskelsbehandling af data, kaldet zero-rating. I rapporten fra 2019 konkluderer 

Energistyrelsen af der ikke er væsentlige problemer med opretholdelse af reglerne om net neutralitet i 

Danmark11.  

6.3. Definition af den digitale økonomi  

Der findes ingen fast definition for den digitale økonomi. The Digital Economy and Society Index (DESI), 

som følger den digital udvikling i Europa , har inddelt denne i 5 hovedpunkter:  

1. Connectivity  

Forbindelse måler implementeringen af bredbåndsinfrastruktur og dens kvalitet. Adgang til hurtige 

bredbåndstjenester er en betingelse for en nødvendig konkurrence evne.  

2. Human Capital/Digital skills  

Menneskelig kapital måler de færdigheder, som er nødvendige for at drage fordel af de muligheder det 

digitale tilbyder.  

3. Use of Internet Services by citizens  

Borgernes brug af internettjenester omfatter en række online aktiviteter som forbrug af online indhold 

(videoer, musik, spil osv.), videoopkald samt online shopping og brug af online banktjenester.  

4. Integration of Digital Technology by businesses  

Integration af den digital teknologi måler digitalisering af virksomheder og e-handel. Ved anvendelse 

af digitale teknologier kan virksomheder forbedre effektiviteten, reducerer omkostningerne og 

engagere kunder og forretningspartnere bedre. Internettet som salgssted tilbyder adgang til bredere 

markeder og potentiale for vækst.  

5. Digital Public Services  

Digitale offentlige tjenester måles som digitaliseringen af offentlige tjenester med fokus på e-

forvaltning og e-sundhed. Modernisering og digitalisering af offentlige tjenester kan føre til 

effektivitetsgevinster for både den offentlige administration, borgere og virksomheder.  

Grundlaget for den digitale økonomi består derfor af adgang til internettet og kompetencer til af bruge 

internettet.  

11 Energistyrelsen (2019), Energistyrelsens tilsyn med EU-forordningen om adgang til det åbne internet, Energi Styrelsen 
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Den digitale økonomi er karakteriseret ved krydsjurisdiktion uden masse, stor afhængighed af immaterielle 

aktiver, og vigtigheden af data, brugerdeltagelse og deres synergi med IP12.  

6.3.1. På tværs af lande grænser  

Et af elementerne i den digitale økonomi er muligheden for at drive virksomhed fra et land (hvor virksomheden 

er registreret), have deres produktion/servere i et andet land (fysisk tilstedeværelse), men have kunder fra 

overalt i verdenen (ingen fysisk tilstedeværelse).  

Et af hovedelementerne i den digitale økonomi er derfor ”scale without mass”, som er økonomisk indtjening 

fra et land, hvor virksomheden ikke fysisk er tilstede.  

6.3.2. Immaterielle aktiver  

Den digitale økonomi er yderligere kendetegnet ved stor investering i immaterielle aktiver, hvor 

internetprotokol (IP) aktiver er blandt de vigtigste. IP aktiver dækker blandt andet over software, websider og 

algoritmer, som understøtter deres platforme.  

6.3.3. Data, brugerdeltagelse og IP  

Det sidste element i den digitale økonomi er data, brugerdeltagelse og det som bliver skabt ved 

brugerdeltagelse.  

Af den data som bliver indsamlet, har virksomhederne mulighed for at lave analyser og derved tilpasse indhold.  

Uden disse elementer vil den digitale virksomhed ikke eksisterer, i det omfang som de gør.  

12 OECD (2018), Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework on 

BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing 
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7. Digitale forretningsmodeller 

Danskerne bruger internettet ofte, og der har mange formål. Danskernes favorit online-tjenester er – lytte til 

musik, se videoer og spille computerspil. Hele 90% af internetbrugerne gør brug af disse online-tjenester, 

markedet for digitale virksomheder er stort.  

EU-kommissionen har anført at den effektive selskabsskat for traditionelle forretningsmodeller er 23,2%, 

hvorimod at den effektive selskab skatteprocent for digitale internationale forretningsmodeller er kun på 

9,5%13. Ud fra denne forskel i den effektive selskabs skatteprocent tyder det derfor på at der er nogle væsentlige 

forskelle mellem traditionelle forretningsmodeller og digitale forretningsmodeller. Det er derfor vigtigt at 

forstå hvad en digital forretningsmodel er og hvad der kendetegner denne. Inden gennemgang af 

forretningsmodellerne er det dog vigtigt at forstå infrastrukturen for den digitale økonomi.  

Som tidligere beskrevet i afsnit ”Definition af digital økonomi” er den digitale økonomi er karakteriseret ved 

krydsjurisdiktion uden masse, stor afhængighed af immaterielle aktiver, og vigtigheden af data, 

brugerdeltagelse og deres synergi med IP14.  

7.1. Infrastruktur for den digitale økonomi  

Den økonomisk effekt ved digitalisering har været analyseret i høj grad siden begyndelsen af 2000, disse 

analyser er ofte bygget på en forståelse af markedet som online og offline steder hvor der bliver handlet med 

varer og tjenesteydelser. Selvom sprog og indhold af de forskellige analyser varierer, er der dog bred enighed 

de definerende karakteristika ved digitale markeder: direkte netværkseffekter, indirekte netværkseffekter, 

stordriftsfordele, omskiftningsomkostninger og lock-in effekter, og komplementaritet. Disse karakteristika kan 

bruges til at beskrive digitale markedet, men disse er ikke eksklusiv for de digitale markeder.  

7.1.1. Direkte netværkseffekter  

Den direkte netværkseffekt er karakteriseret som afhængigheden af andre slutbruger som forbruger den samme 

vare eller ydelse, dette kaldes også for forbrug eksternalitet. Det er en positiv eksternalitet, da jo større et 

netværk jo større er slutbrugerværktøjet. Eksempler på virksomheder hvor dette har en afgørende betydning er 

sociale medier – herunder kan de mest kendte benævnes: Facebook, Twitter, Instagram.  

Applikationen giver mulighed for større samspil jo flere bruger er tilsluttet netværket, og derved øger sin værdi 

på denne måde. Applikationen vil være ubrugelig hvis der kun er en bruger af denne.  

13 Sune Heier Bertelsen (2020), GLOBUS særlige skatteregler for techgiganter, Karnov, TAXO 

14 OECD (2018), Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework on 

BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing 
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7.1.2. Indirekte netværkseffekter  

Indirekte netværkseffekter opstår i forbindelse med miltisidede markeder. Dette forekommer når en gruppe 

slutbrugere drager fordel af at interagere med en anden gruppe slutbrugere. Et eksempel på dette kunne være 

bruger af sociale medier og deres interaktion med annoncører på et socialt netværk.  

7.1.3. Stordriftsfordele 

I mange tilfælde medfører produktion af digitale varer og tjeneste ydelser relativt høje fasteomkostninger og 

lave variable omkostninger. Dette er tilfældet da software udvikling kræve betydelige investeringer i 

infrastruktur og menneskeligt arbejde. Når applikationen eller programmet er færdigudviklet kræver 

vedligehold og distribution lave marginale omkostninger.  

Digitale virksomheder kan derfor eskalere deres virksomhed, da denne i mange tilfælde vil være baseret på 

den færdigudviklet platform.  

7.1.4. Omskiftningsomkostninger og lock-in effekter  

Slutbruger enheder er ofte afhængige af forskellige operativ systemer for at de digitale transaktioner kan 

udføres. Slutbruger kan derfor blive låst til et bestemt operativsystem, grunden er erhvervning af en bestemt 

enhed. Effekten skyldes psykologiske og monetære omskriftningsomkostninger, som slutbruger skal pådrage 

sig for at skifte system. Eksempler på dette kan være skift af e-mail tjeneste, ny social media profil, eller 

telefon. Skriftet fra et system til et andet vil ofte medføre overførsel af personlige data og kontrakter, derudover 

kan skriftet også medføre tab af tidligere akkumuleret data.  

7.1.5. Komplementaritet  

Mange af de vare og tjenesteydelser der handles på digitale markeder supplerer hinanden, hvilket betyder for 

slutbrugeren for mere nytte ved at benytte to eller flere komplementære vare. Eksempler på dette kan være 

brugen og nytten af sociale medier kan stige hvis den bruges på en mobil, hvor ved brug af andre applikationer, 

tillader slutbruger at dele mere indhold.  

De lave marginale omkostninger og den globale ud bredning af internettet har været faktorer, der har haft stor 

betydning for at digitale virksomheder har kunne opnå den størrelse de har. Direkte on indirekte 

netværkseffekter har haft den indflydelse på de digitale virksomheder at de er med til at øge deres værdi, da jo 

flere bruger, jo større netværk, og derved værdi. Hertil har komplentariteten mellem digitale virksomheder 

givet mulighed for omfangsøkonomi i udvikling slutbrugerenheder, operativsystemer og applikationer, da 

omkostninger til udvikling kan deles mellem virksomheder, og være med at nedsætte omkostninger hos 

slutbrugeren.  

Digitalisering har ikke kun givet anledning til nye forretningsmodeller, men har også haft indflydelse på de 

allerede eksisterende forretningsmodeller. Digitalisering har derudover været medvirkende til acceleration af 

økonomiske aktiviteter. I den digitale verden kan transaktioner ske mellem forskellige slutbrugere i forskellige 

jurisdiktioner ske uden tab af tid og digitalt indhold kan blive tilgået øjeblikkeligt fra alle enheder med adgang 
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til internettet. Grundet dette udbreder digitale varer og tjenesteydelser hurtigere og det bliver lettere for 

virksomheder at identificere, engagere og udvikle deres kundebase15.  

For at forstå hvordan successen af flere af de mest innovative digitale virksomheder, er det vigtigt at forstå 

konceptet digitale multisidede markeder.  

7.1.6. Digitale multisidede markeder  

Som for offline markeder kan de online markeder være både ensidede eller multisidede. For multisidede 

markeder er der mere en gruppe slutbrugere der erhverver varer og tjenesteydelser fra en virksomhed.  

Digitalisering har reduceret omkostninger ved kommunikation, og giver derfor mulighed for at virksomheder 

nemmere og hurtigere kan komme i kontakt en global base af leverandører og slutbrugere. Digitale 

virksomheder fungere derfor som mellemmænd mellem forskellige grupper af slutbrugere og platforme.  

Multisidede markeder er defineret som en samspil mellem indirekte netværkseksternaliteter og ikke-neutrale 

prisstrategier. Den digitale platform af afgørende for at der kan ske samspil mellem forskellige sider af det 

digitale marked. Den økonomiske succes afhænger i stor grad formidlingen kan nå nå en kritisk gruppe af 

slutbrugere på hver side af markedet. Udbredelsen og den høje anvendelse af denne giver grundlag at digitale 

virksomheder kan interagere med et højt antal af brugere.  

En vigtig faktor for at kunne nå den ønskede andel af markedet, har for de digitale virksomheder været at gøre 

brug af en prismodel bestående af forskellige medlemskaber og/eller gebyrer som betales af brugere på begge 

side af markedet. Rocket (2003) og Tirole (2006) har gennem analyse fremlagt at virksomheden som driver 

platformen kan opnå positive effekter, og derved øge antallet af brugere, ved at øge prisen for brug af 

platformen for den ene side af markedet og sænke prisen for slutbrugeren. Konsekvensen er denne effekt kan 

være en ikke-neutral prisstrategi, da den optimale pris kan være under den marginale omkostning ved provision 

på den ene side af markedet og over på den anden side af markedet.  

Der er dog tilfælde, hvor det for virksomheden der ejer platformen vil være optimalt at gøre varen eller 

tjenesteydelsen gratis for en eller begge sider af markedet, som konsekvens af dette opstår en byttehandel, 

hvilken indebærer at handlen gennemføres uden overførsel monetær kompensation, men ved overførsel af 

anden værdifulde input, eksempler på dette kan være brugerdata eller brugergenereret indhold. Denne strategi 

benyttes af mange social media platforme. I disse tilfælde drives platformen ved at udtrække og opbevare data 

fra brugere og sælge denne til andre sider af markedet.  

15 OECD (2018), Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework on 

BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, s. 26-28 
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7.2. Forskellige forretningsmodeller  

Ordet platform er blevet brugt flere gange i denne opgave, da dette er vigtig del af de digitale virksomheder. 

Platformen er den måde de digitale virksomheder tilbyder deres vare eller tjenesteydelse til begge sider af 

markedet. Det bemærkes at beskrivelsen af platforme kun specificerer forskellige forretningsmodeller, men 

ikke hele virksomheder. Dette er grundet da virksomheder mange af de større digitale virksomheder har mere 

end en vare og eller tjenesteydelse de tilbyder til slutbrugeren.  

Overordnet kan de digitale virksomheder inddeles i fire forretningsmodeller: multisidede platforme, 

forhandlere, vertikalt integrerede virksomheder, og input leverandører.  

7.2.1. Multisidede platforme  

Multisidede platforme er defineret som i tidligere afsnit om multisidede markedet, med yderligere to faktorer 

– platformen giver mulighed for direkte interaktion med slutbrugere på forskellige sider af markedet, og at 

slutbrugere på begge på forskellige sider af markedet skal tilknytte sig platformen, hvilket hentyder til at det 

er omskiftningsomkostninger.  

Multisidede platforme tillader slutbruger at interagere ved udveksling og handel, mod at der afgives 

kontrolrettigheder og forpligtelser mod kunden og i de fleste tilfælde til leverandøren. Slutbruger på forskellige 

sider af markedet tilknytter sig platformen og interagere, hvorved at den indirekte netværkseffekt er afgørende. 

Eksempler på virksomheder der gør brug af denne forretningsmodel er Airbnb, Uber, Ebay og Facebook.  

7.2.2. Forhandlere  

Denne model kan beskrives som virksomheder der erhverver produkter, herunder kontrolrettigheder, fra 

leverandører og videresælger disse til købere. Forhandlere pådrager sig ansvar og kontrollerer priserne over 

for kunderne. Der sker ikke interaktion mellem slutbrugere på forskellige sider af markedet, og der kræves 

ikke nødvendigvis tilknytning til den online platform. De mest kendte virksomheder som gør brug af denne 

forretningsmodel er Spotify og Netflix.  

7.2.3. Vertikalt integrerede virksomheder  

Virksomheder som har erhvervet ejerskab over leverandør og derved integrerede forsyningssiden af markedet 

i deres forretning specificeres som vertikalt integrerede virksomheder. Her kan Netflix benævnes som et 

eksempel, da Netflix både tilbyder abonnement til deres platform, hvor at brugeren herefter har mulighed for 

frit at se alle de film og serier der er tilgængelige, og filproduktion, som kan opleves på deres platform.  

7.2.4. Input leverandør  

Denne model minder om den multisidede platform, men der er dog ikke interaktion med slutbrugere. Input 

leverandører er virksomheder eller personer som videregiver input som er nødvendigt for produktion af en 

vare eller tjenesteydelse.  

7.2.5. Karakteristika ved forretningsmodeller  

Nedestående er model udarbejdet af OECD som giver et overblik over karakteristika for de forskellige digitale 

forretningsmodeller.  
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Figur 3 - karakteristika ved forretningsmodeller af OECD  

Digitalisering har været en vigtigt faktor for fremkomsten af forretningsmodellerne multisidede platform og 

input leverandør, hvorimod forretningsmodellerne forhandlere og vertikalt integrerede virksomheder har været 

anvendte forretningsmodeller allerede før digitaliseringen. En observation er at flere at de større digitale 

virksomheder startede med en forretning hvor der blev anvendt multisidede platform som forretningsmodel og 

sidenhen har udviklet flere forretninger.  

Markedsdynamikken for traditionelle virksomheder har ændret sig med fremkomsten af de nyere multisidede 

virksomheder, hvilket kan hentydes til at sidstnævnte i nogle tilfælde kan have en komparativ fordel i forhold 

til førstenævnte. Dette tilfælde er set indenfor transport- og indkvarteringsbranchen, hvor traditionelle taxa og 

hotel virksomheder er blevet udfordret at nye virksomheder som anvender en digital forretningsmodel, 

herunder Uber og Airbnb16.  

Beslutning om valg af forretningsmodel er en strategisk beslutning der tages af virksomheden. For at opnå 

størst effekt anvender mange digitale virksomheder sig af flere forskellige forretningsmodeller, eller 

kombinerer forskellige elementer fra forretningsmodellerne.  

Spotify har for eksempel to forskellige forretningsmodeller – en gratis løsning, som er sponsoreret gennem 

reklamer mellem sangene og en betalingsløsning, hvor brugeren kan lytte til musik uden reklamer mellem 

sangene. Den gratis løsning kan klassificeres som en multissidede platform, hvorimod af betalingsløsningen 

kan klassificeres som en forhandler. Denne opsætning giver Spotify mulighed for at nå ud til an større 

kundegruppe, da de ved denne løsning udnytter den enkelte brugers pris-elasticitet for produktet. For brugere 

der ikke ønsker at betale får disse mulighed for at lytte til det store udvalg af musik som Spotify tilbyder, mod 

16 OECD (2018), Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework on 

BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, s. 30-31  
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at de interagere med brugere på den anden side af markedet. For brugere der betaler for ydelsen, får disse 

ligeledes adgang til al musik som er tilgængeligt på Spotify, disse brugere interagere dog ikke med brugere på 

den anden side af markedet.  

Valget om hvilken forretningsmodel der er mest optimal for en given virksomhed kan afhænge af forskellige 

faktorer, hvor de mest indlysende er:  

- stordriftsfordele  

- styrken af direkte og indirekte netværkseffekter  

- marginalomkostningsfordele på tværs organisationsformer17. 

Flere allerede eksisterende virksomheder har i forbindelse med digitaliseringen udnyttet denne og suppleret 

deres allerede eksisterende forretning med en digital forretningsmodel. Flere virksomheder har hjemmeside og 

en social media profil, hvor de med disse kan nå ud til en større kundegruppe og hvor kunden for mulighed for 

gennem internettet at interagere med virksomheden. Her kan for eksempel nævnes salg af varer, hvor en 

virksomhed har en fysisk butik eller flere, men også en hjemmeside hvor kunden kan afgive sig bestilling eller 

se hvor varen er på lager. Kunden er derved ikke længere begrænset af at skulle besøge en bestemt lokation 

inden for et givent tidsinterval, dette giver derved større udvalg for kunden, hvilket igen giver anledning til at 

tidligere markedsdynamikker bliver udfordret.  

Forståelse af at ikke kun virksomheder som er født på det digitale marked, men også traditionelle virksomheder 

som kan foretage handler over landegrænsen gennem internettet er afgørende, da dette kan have betydning for 

om disse også vil blive påvirket, hvis lovgivningen om beskatning er den digitale økonomi ændres.  

7.3. Værdiskabelse  

 Digitaliseringen har ikke kun påvirket strukturen af markedet og givet fundament for nye forretningsmodeller, 

men har også ændret på den måde hvorpå der sker værdiskabelse i en virksomhed. Værdiansættelsen starter 

med Porters værdikæde, som opdeler virksomhedens aktiviteter i primære aktiviteter og støtteaktiviteter. Det 

er dog følgende tre kritikpunkter af modellen:  

1. begrænset mulighed for at indarbejde værdi skabs af informations flow, 

2. modellen var originalt designet til anvendelighed for domestiske virksomheder, 

3. og den begrænset mulighed for anvendelighed på tjenesteydelser.  

Porter anerkendte internettet som en faktor kunne øge effektiviteten, men det blev ikke set som en faktor der 

kunne ændre forretningsstrategien. Rayport og Sviokla har introduceret et nyt koncept til den virtuelle 

værdikæde, hvor der beskrives hvordan værdiskabelse fra information bliver set som en primær aktivitet.  

17 OECD (2018), Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework on 

BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, s. 32 
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Det andet kritikpunkt kan omgås ved at udvide konceptet i værdikæden til også at give mulighed for at 

produktionen kan spænde over flere jurisdiktioner, herved indføres konceptet om en global værdikæde. Den 

globale værdikæde beskriver nødvendigheden for at koordinerer forretningsaktiviteter på tværs af 

jurisdiktioner.  

Porters værdikæde er velegnet til at beskrive processer hvor input bliver konverteret til output, modellen er 

dog mindre anvendelig på forretningsmodeller hvor levering af tjenesteydelser. Stabell og Fjeldstad var de 

første til at gøre opmærksom på dette. Stabell og Fjeldsted har gjort opmærksom på at Porters værdikæde er 

kun en ud af tre generiske værdikonfigurationer. For digitale forretningsmodeller kan der yderligere gøres brug 

af to modeller: ”the value network” og ”the value shops”.  

Konceptet for the value network modellen er at portrætterer virksomheder hvor værdi skabes ved at linke 

brugere - forhandlere og kunder, ved at gøre brug af formidlingsteknologi, denne teknologi er dækkende for 

alle multisidede platforme. Value shops beskriver virksomheder hvor værdi er skabt ved opsamlingsresourcer 

til at løse kundeproblemer/krav. Dette inkluderer både digitale og ikke digitale virksomheder som ikke driven 

en lineær produktionsproces og ikke fungerer som formidlere på multisidede markeder18.  

7.3.1. Porters værdikæde  

Nedestående er illustration af Porters værdikæde. Værdikæden består af fem primære aktiviteter og fire støtte 

aktiviteter, effektiviteten af disse afgøre virksomhedens profit margin.  

Figur 4 - Porters værdikæde af OECD 

Indgående logistik relaterer sig til aktiviteter om modtagelse, opbevaring og formidling af input til produktet. 

Produktion er vedrørende at transformere input til det færdige produkt. Udgående logistik er aktiviteter som 

opbevaring og distribution af det færdige produkt til kunderne. Marketing og salg er at tilvejebringe et middel 

hvorpå kunderne kan købe produktet og at motivere kunderne til at købe produktet. Service efter salg er at yde 

service til at forbedre eller vedligeholde produktets værdi.  

18 OECD (2018), Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework on 

BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, s. 35-36 
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De primære aktiviteter understøttes af støtte aktiviteterne i virksomheden. Virksomhedens infrastruktur er 

virksomhedens organisationsstruktur, ledelse, planlægning og økonomisystemer. De menneskelige ressourcer 

omfatter aktiviteter der har til formål at rekruttere, uddanne og udvikle de rigtige mennesker i virksomheden. 

Produkt- og teknologiudviklingen omfatter forsknings-, design-, og udviklingsaktiviteter. Indkøb/forsyninger 

er aktiviteter i forbindelse med indkøb af input. Købte input kan være råmaterialer, andre forbrugselementer, 

samt aktiver.  

7.3.2. The value network  

Det 21. århundrede er kendetegnet som æraen for produktion af services. Value network afhænger af en 

formidlende teknologi, der bruges af operatørerne af platformen til at linke kunder der er interesseret i at indgå 

en transaktion eller et forhold. Den formidlende teknologi faciliteter udveksling af relationer mellem 

slutbrugere. Digitaliseringen, og i høj grad internettet, har udvidet formidlingen af viden, ved at linke bruger 

og kunder med enhver tænkelig forhandler. Formidling er ikke et nyt koncept, og dette har allerede været 

anvendt af traditionelle forretningsmodeller, som eksempel kan nævnes jobagenter, de linker den 

arbejdssøgende med potentielle virksomheder som søger nye medarbejdere.  

Sociale medier er et eksempel på en digital forretning, hvor denne formidling indgår. Platformen samler en 

gruppe af brugere, hvor ejeren af platformen på baggrund af den information indsamlet om de enkelte brugere, 

kan tilbyde reklamering til specifikke grupper til slutbrugere på den anden side af markedet, hvilket i dette 

tilfælde er virksomheder som ønsker at reklamere på platformen.  

Disse virksomheder som gør brug af dette udvikler procedure og service omkring indsamling af informationer. 

Indsamling af informationer vil blive behandlet for at kunne identificere interesser og behov hos brugerne, og 

derved kunne tilbyde en tilpasset form for markedsføring der nå ud til en identificeret gruppe brugere, som kan 

klassificeres som potentielle købere for den virksomhed der benytter sig af markedsføringen.  

The value network består af tre primære aktiviteter og de samme støtte aktiviteter, som beskrevet under afsnit 

om Porters værdikæde. Effektiviteten af disse ses som størrelsen af profit margin.  
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Figur 5 - The value network af OECD 

Ovenstående er oversigt over the value network. Som illustrerer de primære aktiviteter og støtte aktiviteterne.  

De primære aktiviteter kan beskrives som:  

- Fremning af netværket og kontraktstyring, som er aktiviteter forbundet at indbyde potentielle bruger til at 

deltage i netværket, valg af brugere der kan tilmelde sig og initialisering, styring og opsigelse af kontrakter om 

service.  

- Serivceudbydelse er aktiviteter i forbindelse med etablering, vedligehold og afslutning af forbindelser mellem 

kunder og fakturering for værdi modtaget  

- drift af netværksinfrastruktur er vedligeholdelse og driften af at holde en fysisk eller informations baseret 

infrastruktur. Aktiviteterne holder netværket en status hvor det er muligt at betjene brugeranmodninger.  

I modsætning til den sekventielle rækkefølge af aktiviteter i værdikæden af Porter, sker aktiviteter i the value 

network samtidigt, som er repræsenteret i ovenstående illustration ved at overlapning af de primære aktiviteter.  

Omsætning kan opstår på flere måder og kan kategoriseres som abonnementsgebyr, pay-as-you-go, eller ved 

byttehandel. Abonnementsgebyr er en fast betaling, virksomheder som Spotify gør brug af denne med deres 

Premium service. Pay-as-you-go betales når tjenesten forbruges, virksomheder som Airbnb gør brug af dette, 

da der først sker betaling når der købes et ophold gennem deres platform. Byttehandel er en gratis mulighed 

for at platformen kan anvendes mod brugeren afgiver input, denne løsning kræver ikke økonomisk 

kompensation af brugeren, men bruger i stedet de input der bliver leveret af brugere for at målrette 

markedsføring.  

Som beskrevet i afsnit om infrastruktur for den digitale økonomi, kan en ikke-neutral prisstrategi findes 

anvendelse.  
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7.3.3. The value shops  

Hvor value network beskriver nogle af de mest digitaliseret virksomheder, afhænger ikke alle service 

forretningsmodeller af et netværksforhold. En anden variation af service virksomheder, som kun i begrænset 

omfang er inkluderet i værdikæden af Porter er konceptet om value shops. Value shops er virksomheder som 

opererer i et ensidede marked hvor interaktion sker mellem en specifik type af slutbrugere. Value shops er 

karakteriseret som anvendelsen af en intensiv teknologi finder anvendelser til at løse et specifikt kundebehov 

eller problem, denne er en kombination er hardware, software og viden, som bruges til at ændre et specifikt 

resultat. Behovet eller problemet der skal løses eller forbrugerefterspørgslen bestemmer intensiteten af 

butikkens aktiviteter.  

Kundens problemer er identificeret som en forskel mellem nuværende tilstand og den ønske tilstand. En value 

shop består af samme fire støtte aktiviteter som beskrevet i afsnit om Porters værdikæde og fem primære 

aktiviteter. Effektiviteten af disses ses som størrelsen af profit margin.  

Figur 6 - the value shop af OECD 

Som illustreret i ovenstående figur er value shop et cyklisk værdisystem den efterfølgende evaluering kan være 

problemidentifikations aktiviteter i en ny problemløsningscyklus.  

De fem primære aktiviteter er:  

- Problemidentifikation og erhvervelse er aktiviteter i forbindelse med registrering, gennemgang og 

formulering af et givent problem eller behov der skal løses. Problemidentifikation og erhvervelse har en del 

ligheder med den primære aktivitet markedsføring og salg i Porters værdikæde.  

- Problemløsning er generering og evaluering af alternative løsninger på det identificeret problem eller behov.  

- Valg af løsninger er en aktivitetskategori hvor indsats og tid i de fleste sammenhænge er begrænset, 

aktiviteten er dog vigtig set fra et værdiskabende synspunkt.  
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- Udførsel er kommunikation, organisering og implementering af den valgte løsning.  

- Kontrol og evaluering er måling og evaluering af i hvilket omfang implementeringen har løst det oprindelige 

problem eller behov.  

Værdiskabelsen i value shops basere sig på denne kan tilbyde bestemt løsning til at løse kundernes problem 

eller behov, end for andre tjenester der tilbydes til lavere priser. Virksomhedens omdømme er derfor en vigtig 

faktor for signal om værdi, dette kan ses i form af publikationer i prestigefyldte magasiner eller tidsskrifter, 

lange køer eller vanskelig adgang. Et godt omdømme giver endvidere større mulighed for at tiltrække 

potentielle medarbejdere, og derved vil kunne, ud fra et større grundlag de mest passende profiler til jobbet. 

At have ansat de rigtige medarbejdere i en virksomhed, er en vigtig faktor, og en del af støtte aktiviteterne i 

virksomheden.  

For digitale forretningsmodeller kan der henvises til at value shops finder anvendelse på vertikalt integrerede 

professionelle servicevirksomheder19.  

Som eksempel finder modellen anvendelse på virksomheden Netflix, der til deres platform selv står for 

produktion af visse film og serier. Netflix analyserer markedet og finder ud af hvor der er mulighed for at øge 

værdien hos brugerne, hvis denne bestemte film eller serie produceres. Gennem årene har det også været muligt 

at producere film som har været med i Oscar nominering for bedste film. På denne måde har de skabt noget 

unikt indhold på deres platform, som kun findes på denne givne platform, og da flere film og serier har været 

omtalt i medierne har dette været med at skabe et omdømme for Netflix.  

19 OECD (2018), Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework on 

BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, s. 36-41 
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8. Nuværende lovgivning  

Dette afsnit vil omhandle den nuværende danske lovgivning, herunder de definitioner der gøres brug af i 

nuværende lovgivning.  

Grundstrukturen for den nuværende danske skattelovgivning blev indført ved lov nr. 149 af 10. april 1922 om 

indkomst- og formueskat til staten. Selvom denne har været ændret mange gange efterfølgende er den stadig 

den grundlæggende lov i vores skattesystem i Danmark.  

Tilbage i 1926 arbejdede man med hvordan man skulle beskatte international skat. Her var der store spørgsmål 

om skatten skulle være enten baseret på hvor selskabet er placeret, eller hvor varen/tjenesteydelsen sælges. 

Tilbage i 1926 var den nemmeste administrativt at skatten var ud fra hvor virksomheden var placeret, da man 

ikke havde de samme muligheder for kommunikation og rejse. De fleste skattelovgivninger rundt om i 

verdenen er stadigvæk baseret på tilstedeværelse.  

I Danmark findes to former for skattepligt – fuld og begrænset skattepligt. Fuld skattepligt udelukker begrænset 

skattepligt, og omvendt. Et selskab kan derfor ikke både være fuldt og begrænset skattepligtig på samme tid. 

Dette udelukker dog ikke at status kan ændre sig20.  

8.1. Fuld skattepligtig 

For at et selskab er fuldt skattepligtig i Danmark skal den opfylde en række betingelser. Opregningen findes i 

SEL § 1. Selskabet skal kunne anses at være hjemmehørende i Danmark og derudover skal sammenslutningen 

være af sådan karakter, at den kan være et selvstændigt skattesubjekt.  

Jf. SEL §1 stk. 1-6, angives følgende juridiske personer, der er selvstændige skattesubjekter og som derved er 

fuldt skattepligtige:  

- aktie- og anpartsselskaber  

- andelsselskaber  

- m.fl.  

De oplistede selskaber jf. SEL §1 stk. 1-6. er fuldt skattepligtige til Danmark, forudsat at de er hjemhørende i 

Danmark. For aktie- og anpartsselskaber jf. SEL §1 stk., anses disse som hjemmehørende i Danmark, hvis de 

er registreret i Danmark. Fortolkningen af begrebet ”hjemmehørende” er i TfS 2007, 264 H lagt til grund af 

Højesteret, der bl.a. henviste til, at dette er fast, administrativ praksis.   

For øvrige selskaber anses disse efter SEL § 1, stk. 6, som hjemmehørende i Danmark, hvis de er registreret i 

Danmark eller ledelsens sæde er her i landet. Et selskab kan dog anses som være hjemmehørende i Danmark, 

selvom både bestyrelsen og direktionen har sæde i udlandet. Dette kan ske, hvis det kan dokumenteres at 

beslutninger hørende til den daglige ledelse reelt træffes i Danmark21.  

20 Aage Michelsen m.fl. (2019), Lærebog om indkomstskat, Djøf forlag, s. 72 

21 Aage Michelsen m.fl. (2019), Lærebog om indkomstskat, Djøf forlag, s. 92-93  
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Opfyldes betingelserne for fuld skattepligt har den danske stat ret til at beskatte hele virksomhedens 

indkomstgrundlag.  

8.2. Begrænset skattepligtig  

Hvis et selskab har er hjemmehørende i udlandet, findes beskatningsformer af selskaber ikke anvendelse. Der 

gælder samme skatteregler for alle udenlandske selskaber, som oppebærer indtægter fra danske indkomstkilder 

jf. SEL § 2. Begrænset skattepligt bestemmes ud fra begrebet om fast driftssted jf. SEL § 2, stk. 1, litra a. 

Begrebet fast driftssted fortolkes i overensstemmelse med artikel 5 i OECD’s modeloverenskomst med 

tilhørende kommentarer, dette er fastsat af administrativ praksis af Skatterådet jf. SKM2019.252.SR, 

SKM2018.618.SR og SKM2018.525.SR.. Nærmere definition af fastdriftssted findes nedenfor.  

I modsætning til fuld skattepligtig, hvor den danske stat har ret til at beskatte hele virksomhedens 

indkomstgrundlag, har den danske stat ved begrænset skattepligt kun ret til at beskatte af de i bestemmelserne 

særligt opregnede indkomster, og kun for de indkomster der stammer fra Danmark.  

8.2.1 Opsamling  

Der er to forskellige måder i den danske lovgivning hvorpå en virksomhed kan blive beskattet – fuld skattepligt 

og begrænset skattepligt, hvis fast driftssted kan statueres i Danmark. I afsnit 8.3 vil fast driftssted blive 

gennemgået i detaljer.  

8.3. Fast driftssted  

Fastdriftssted er defineret i OECD modeloverenskomsten. Statuering som fast driftssted kan ske ud fra det 

primære eller det sekundære kriterie. For det primære består definitionen af tre betingelser som skal være 

opfyldt: fast forretningssted, som er fast i tid både geografisk og tid, og at selskabet udøver sin virksomhed 

gennem forretningsstedet.  Det sekundære kriterie er agentreglen.  

8.3.1. Forretningssted  

Definition beskrives som fast forretningssted hvorigennem en virksomhed helt eller delvist udover sin 

forretning. Fast forretningssted består af følgende:  

- et sted hvorfra foretagendet ledes  

- en filial  

- et kontor  

- en fabrik  

- et værksted  

- en mine, eller andet hvorfra der udvindes natur ressourcer22.  

22 Niels Winther-Sørensen (2015), OECD’s modeloverenskomst 2014 – med kommentarer, Karnov-Group Denmark, s. 

35  
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Fast forretningssted er derfor defineret som en fysisk tilstedeværelse, selvom dette er hvad der lægges vægt på 

er fysisk tilstedeværelse ikke et krav. Det er af afgørende betydning at der er tilknytning til en bestemt lokalitet 

og at denne er stillet til rådighed for foretagendet23.  

Det er ikke af betydning om det fasteforretningssted er ejet, lejet, eller på anden måde til rådighed for 

virksomheden.  

8.3.2. Fast geografisk og i tid  

Det andet kriterie at forretningsstedet skal være fast geografisk og i tid.  

Fast geografisk betyder at forretningsstedet skal være tilknyttet et specifikt geografisk område. 

Forretningsstedet skal være fast i tid betyder at det skal være af en vis varighed.  

Der er i OECD’s modeloverenskomst ikke videre defineret hvad ”en vis varighed” er, det ses dog ofte at 

forretningsstedet skal være tilstede i 6 måneder førend dette anses for fast i tid.  

Jf. SKM2015.634.SR.kan en virksomhed også ses som værende af en hvis varighed, hvis denne over 

gentagende gange af kortere periode har aktiviteter i en kontraherende land. Det omhandlende selskab var 

udbyder af kursus i Danmark, men virksomheden er udenlandsk. Virksomheden afholdte i 2014 i alt 38 

undervisningsdage spredt over året med i alt 228 undervisningstimer, og for 2015 var der i januar og februar 

afholdt otte undervisningsdage med i alt 46 undervisningstimer. Det bindende svar fra SKAT var at 

virksomheden ikke kan ses som værende ikke skattepligtig af et fast driftssted i Danmark.  

Vurderingen om en vis varighed er derfor en individuel vurdering fra sag til sag.  

8.3.3. Selskabet udøver sin virksomhed fra forretningsstedet  

Det sidste kriterie for at der kan statueres et fast driftssted er at selskabet skal udøve sin virksomhed fra 

forretningsstedet.  

Udøvelse af aktivitet gennem det fastedriftssted betyder virksomhedens aktiviteter skal udøves gennem 

forretningsstedet helt eller delvist. Det er derfor ikke nok at en virksomhed ejer en bygning, kontor eller andet 

i Danmark, det er også et krav at selskabet driver sin virksomhed fra denne lokation.  

Afgrænsningen af denne ses både positivt og negativt, da det først skal være en virksomhed som er defineret i 

dansk lovgivning, den negative afgrænsning består i at der ikke kan statuers et fast driftssted hvis 

forretningsstedet kun er af hjælpende, forbedrende eller opbevarende karakter jf. modeloverenskomsten art. 5, 

stk. 4 litra a-f.  

23 Niels Winther-Sørensen (2015), OECD’s modeloverenskomst 2014 – med kommentarer, Karnov-Group Denmark, s. 

80  
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8.3.4. Agentreglen  

Hvis betingelserne om forretningssted, fast geografisk og i tid, og at selskabet udøver sin virksomhed fra 

forretningsstedet er der tale om et fast driftssted. Der er dog også mulighed at statuere et fast driftssted, selvom 

disse betingelser ikke er opfyldt, i dette tilfælde skal agentreglen være opfyldt.  

En virksomhed har opnå status som fast driftssted, hvis der gøres brug af en agent  eller anden repræsentant i 

et kontraherende land, hvis virksomheden har indgået aftale om fuldmagt til at indgå aftaler på vegne af 

virksomheden jf. modeloverenskomsten art. 5, stk. 5.  

Jf. modeloverenskomsten art. 5, stk. 6 fremgår det at der ikke opstår status som fast driftssted fordi der 

anvendes af en uafhængig repræsentant. Hyppigheden af fuldmagtsanvendelsen er af afgørende karakter i 

vurderingen om der er tale om en uafhængig repræsentant eller ej, det er altså ikke nok at en repræsentant 

bliver set som afhængig, hvis denne kun i enkeltstående tilfælde anvender fuldmagten.  

Ligeledes her gælder reglerne om at det ikke kan statuers et fast driftssted, hvis der alene er tale om aktiviteter 

af hjælpende og forbedrende karakter jf. modeloverenskomsten art. 5, stk. 5 

8.3.5. Opsamling   

Et fast driftssted kan statueres ud fra det primære eller sekundære kriterie. Er ingen af kriterierne opfyldt kan 

der ikke ske statuering som fast driftssted, og derved kan der ikke ske beskatning i det kontraherende land.  

Jf. modeloverenskomsten art. 7, stk. 2 kan kun en del af profitten opnået gennem det faste driftssted beskattes.  

8.4. Indkomsbegrebet  

Det er i dag erkendt at der ikke kan opstilles et almengyldigt uanfægteligt indkomstbegreb. Indkomst er et 

relations begreb, hvis indhold må fastlægges under hensyn til hvordan det skal bruges. Grundelementerne i 

indkomsbegrebet jf. SL §§ 4-6 er summen af de i en hvis tidsperiode modtagne økonomiske fordele, som er af 

tilbagevendende karakter , som er egnet til forbrug, uden at der sker forringelse af modtagerens status24.  

Jf. SEL § 4 indtræder skattepligten, for de selskaber der er omfattet, fra tidspunktet for stiftelsen. Skattepligten 

fortsætter indtil tidpunkt for opløsning eller indtræden for ændring til beskatning efter andre regler jf. SEL §§ 

5 A-C.  

Aktieselskabsbeskatningen er karakteriseret ved at den skattepligtige indkomst med modifikationer opgøres 

efter skattelovgivningens almindelige regler jf. SEL § 8. Globalindkomstprincippet blev for selskaber  

modificeret ved lovændring. Jf. SEL § 8, stk. 2, skal der til den skattepligtige indkomst for selskaber ikke 

24 Aage Michelsen m.fl. (2019), Lærebog om indkomstskat, Djøf forlag, s. 153-154 
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medregnes indtægter og udgifter, som vedrører et fast driftssted beliggende i udlandet. Der kan dog vælges at 

gøre brug af international sambeskatning, her gælder dog globalbeskatningsprincippet jf. SEL § 31 A25.  

Den skattepligtige indkomstopgørelse opgøres med udgangspunkt i SL §§ 4-6.  

SL § 4 fastlægger hvilke indkomster der medregnes i den skattepligtige indkomst: ” Som skattepligtig Indkomst 

betragtes med de i det følgende fastsatte Undtagelser og Begrænsninger den skattepligtiges samlede 

Aarsindtægter, hvadenten de hidrører her fra Landet eller ikke, bestaaende i Penge eller Formuegoder af 

Pengeværdi , saaledes f.Eks.:  

a. af Agerbrug, Skovbrug, Industri, Handel, Haandværk, Fabrikdrift,Søfart, Fiskeri eller hvilken som helst 

anden Næring eller Virksomhed, saa ogalt, hvad der er oppebaaret for eller at anse som Vederlag for 

videnskabelig,kunstnerisk eller litterær Virksomhed eller for Arbejde, Tjeneste ellerBistandsydelse af hvilken 

som helst Art;  

b. af Bortforpagtning, Bortfæstning eller Udleje af rørligt og urørligtGods, saavel som af vederlagsfri 

Benyttelse af andres rørlige eller urørligeGods. Lejeværdien af Bolig i den skattepligtiges egen Ejendom 

beregnes somIndtægt for ham, hvad enten han har gjort Brug af sin Beboelsesret eller ej;Værdien ansættes til 

det Beløb, som ved Udleje kunde opnaas i Leje afvedkommende Ejendom eller Lejlighed, dog at den, naar 

særlige Forhold maattegøre denne Maalestok mindre egnet, kan ansættes skønsmæssigt;  

c. af et Embede eller en Bestilling, saasom fast Lønning, Sportler,Embedsbolig, Naturalydelser, Emolumenter, 

Kontorholdsgodtgørelse (med Hensyntil Kontorudgifter jfr. § 6b.), samt Pension, Ventepenge, Gaver (jfr. 

dogherved Bestemmelsen i § 5b.), Understøttelser, Klosterhævning, Livrente,Overlevelsesrente, Aftægt og 

deslige;  

d. af Tiender;  

e. af Rente eller Udbytte af alle Slags Obligationer, Aktier og andreinden- eller udenlandske Pengeeffekter, 

saa og af udestaaende Fordringer ogaf Kapitaler, udlaante her i Landet eller i Udlandet, med eller uden 

Pant,mod eller uden Forskrivning. Som Udbytte af Aktier og Andelsbeviser skalanses alt, hvad der af 

vedkommende Selskab er udbetalt Aktionærer ellerAndelshavere som en Del af det af Selskabet i sidste eller i 

tidligereRegnskabsaar indtjente Overskud, hvad enten Udbetalingen finder Sted somDividende, som 

Udlodning ved Selskabets Likvidation eller lignende eller vedUdstedelse af Friaktier. Friaktier, der tildeles et 

Selskabs Aktionærer,bliver at henregne til Modtagerens Indkomst med et Beløb, svarende til deresPaalydende, 

og i Tilfælde, hvor Aktier udstedes mod Vederlag, som dog ermindre end deres Paalydende, skal et Beløb, 

svarende til Forskellen mellemTegningskursen og Aktiernes Paalydende, ligeledes medregnes til 

Modtagerensskattepligtige Indkomst.  

25 Aage Michelsen m.fl. (2019), Lærebog om indkomstskat, Djøf forlag, s. 857-858 
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f. af Lotterispil samt andet Spil og Væddemaal.”26

Sammenholder man litra a med litra c og f i SL § 4, kan der henledes til at det ikke kun er tilbagevendende 

ydelser som skal indgå i den skattepligtige indkomst, men også mere tilfældige engangsindtægter.  

Statsskattelovens § 5 fastlægger hvilke indtægter der ikke skal medregnes i den skattepligtige indkomst, og 

statsskattelovens § 6 fastlægger hvilke udgifter der kan fradrages i den skattepligtige indkomst.  

Jf. SL §§ 4-6 gives det til kende at loven hviler på nettoindkomstprincippet giver sig til kende ud at det fremgår 

tydeligt af SL § 6, litra a at driftsomkostninger kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst.  

8.4.1. Indkomstallokering  

Indkomstallokering er fordelingen af beskatningsretten mellem domicillandet og kildelandet. Det bemærkes at 

det samlede beskatningsgrundlag ikke bliver større, men at det rent er et spørgsmål om hvor stor en andel det 

faste driftssted kan skulle beskatte.  

Jf. SL § 4 indebærer den skattepligtige indkomst al indkomst af økonomisk værdi uanset hvor denne er opstået. 

Dette giver hjemmel til at beskatte faste driftssteder i udlandet.  

8.5. Sambeskatning  

Lovgivning om sambeskatning blev først indført i statsskatteloven af 1903. Sambeskatning betyder at der skal 

foretages en samlet indkomstopgørelse på koncernniveau. Sambeskatning mellem danske koncernforbundne 

selskaber er påtvunget, derudover forefindes der regler om valgfri international sambeskatning. Lovgivning 

for både påtvungen national sambeskatning og frivillig international sambeskatning fremgår af SEL § 31 C.  

8.6. Dobbeltbeskatning  

Det har siden begyndelsen af det 20. århundrede været erkendt at international samhandel er til fordel for den 

glodale økonomi, og denne derfor må styrkes. En barriere for denne er dog risikoen for dobbeltbeskatning. 

Denne stat, domicillandet, vil som udgangspunkt være have beskatningsretten til al indkomst. Stammer 

indkomsten fra et andet land, kildelandet, kan kildelandet dog være tillagt beskatningsretten til denne 

indkomst27.  

Indkomster fra Danmark og udlandet skal i almindelighed medregnes i den skattepligtige indkomstopgørelse 

jf. globalindkomstprincippet i SL § 4. For skattesubjekter i Danmark er det den danske lovgivning der afgør 

om en given indkomst skal medregnes. Dobbeltbeskatning kan opstå da andre lande kan have tilsvarende 

regler, der gør at den samme indkomst ses som både skattepligtig efter de gældende danske regler og efter 

26 SL § 4  

27 Aage Michelsen m.fl. (2019), Lærebog om indkomstskat, Djøf forlag, s. 1137-1138  
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regler fra udlandet. Når dobbeltbeskatning opstår søger man at mindske eller helt fjerne denne af hensyn til 

skatteyderen, da dobbeltbeskatning kan hæmme eller skade handel af vare og tjenesteydelser. 

Dobbeltbeskatningen reduceres gennem interne lempelser jf. LL §§ 33 og 33 A eller af 

dobbeltbeskatningsoverenskomster indgået med andre lande28.  

De danske regler er derfor både efter interne regler om lempelse og dobbeltbeskatningsoverenskomster.  

8.6.1. Lempelse efter interne regler  

Jf. LL § 33 kan der ske lempelse efter creditmetoden, hvilket betyder at udenlandske indkomstskatter kan fragå 

i danske indkomstskatter. Det bemærkes dog at der er to begrænsninger.  

1. Der kan ikke ske fradrag for en større skat end faktisk betalt skat i udlandet.  

2. Fradraget kan ikke overstige den del af den danske indkomstskat, der forholdsmæssige falder på den 

udenlandske indkomst.  

Hvis der er indgået aftale om undgåelse af dobbeltbeskatning – dobbeltbeskatningsoverenskomst, skal der dog 

ikke gives fradrag for et større skattebeløb end det som denne stat har krav på at oppebære i henhold til den 

indgået overenskomst jf. LL § 33, stk. 2.  

8.6.1.A Creditmetoden  

Sker der lempelse efter creditmetoden beskatter domicillandet den samlede indkomst virksomheden har 

erhvervet, men giver fradrag for skat betalt af indkomst i kildelandet. Der findes tre udgaver af denne model: 

ordinær credit, fuld credit og matching credit. Det er dog den ordinære udgave der primært finder anvendelse 

i Danmark.  

Ved lempelse efter den ordinære Credit gives der fradrag for den del af kildelandets skat, som ikke overstiger 

domicillandets skat jf. LL § 33. Det er også denne metode der finder anvendelse i OECD’s modeloverenskomst 

til ophævelse af dobbeltbeskatning, her henvises til art. 23B i modeloverenskomsten.  

Skattelempelsen efter creditmetoden er afhængig af skatteprocenten i det kontraherende land. Det bemærkes 

dog at hvis skatteprocenten er højere i det kontraherende land, vil virksomheden kun opnå fradrag for den del 

af den betalte skat som er svarende til den danske skatteprocent.  

8.6.2. Dobbeltbeskatningsoverenskomst  

Grundlaget for OECD modeloverenskomst var de mange bilaterale overenskomster der blev indgået i takt med 

at det voksede en økonomisk afhængighed og grænseoverskridende transaktioner. Disse overenskomster afveg 

fra hinanden, hvilket gav uoverensstemmelser og derved mulighed for huller i lovgivningen. I 1963 udarbejdet 

OECD det første udkast til en modeloverenskomst29. Denne modeloverenskomst er blevet revideret adskillige 

gange efterfølgende.  

28 Henrik Dam m.fl. (2019), Grundlæggende Skatteret, Karnov Group, s. 133  

29 Niels Winther-Sørensen (2015), OECD’s modeloverenskomst 2014 – med kommentarer, Karnov-Group Denmark, s. 

11-12 
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En aftale mellem to eller flere lande om fordelingen af beskatningsretten til en indkomst er en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst. En dobbeltbeskatningsoverenskomst har til formål at fordele 

beskatningsretten til en indtægt således at dobbeltbeskatning undgås.  

Jf. Grl § 43 er det en betingelse for at kunne opkræve skat i Danmark at der er hjemmelskrav. Er der ikke 

hjemmel til at beskatte en indkomst er indkomsten skattefri. Dobbeltbeskatningsoverenskomsterne kan ikke 

udgøre en selvstændig hjemmel til beskatning, det dog er besluttet ved lov at 

dobbeltbeskatningsoverenskomsterne kan benyttes til lempelse af beskatningen. Som udslag heraf er 

betydningen at selskabet kan vælge ikke at påberåbe sig overenskomsten. Det skal derfor altid indledningsvis 

konstateres om der efter intern ret er hjemmel til beskatning, herefter må det undersøges om Danmark er tillagt 

beskatningsretten efter overenskomsten, herunder om Danmark har status som domicilland eller kildeland. Har 

Danmark status som domicilland kan Danmark være forpligtet til at give lempelse for dobbeltbeskatning, hvor 

mod hvis Danmark har status som kildeland er Danmark som sådan ikke forpligtet til at yde lempelse30.  

De overenskomster der er indgået er tilgængelige på Skatteministeriets hjemmeside: 

https://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster.   

En dobbeltbeskatningsaftale er normalt en bilateral aftale, der er dog i Norden indgået en multilateral aftale. 

Overenskomsterne er tilpasset til netop den relation Danmark har med det pågældende land, ens for alle er dog 

at Danmark altid anvender OECD’s modeloverenskomst som udgangspunkt. De fleste overenskomster følger 

derved struktur og indhold som i OECD’s modeloverenskomst. OECD’s modeloverenskomst betragtes derfor 

som grundsten i international skatteret, dette skyldes at de fleste OECD-medlemslande har fulgt denne model 

som reference til udarbejdelse af deres dobbeltbeskatningsoverenskomster, men også at ikke OECD-

medlemslande har brugt denne model til som skabelon ved forhandling. Modellen med tilhørende 

kommentarer indgår derfor som fortolkningsbidrag for størstedelen af verdenens 

dobbeltbeskatningsoverenskomster31. Der gøres derfor brug af OECD’s modeloverenskomst til brug for denne 

opgave.  

Kapitel II af modeloverenskomsten indeholder definitioner som skal anvendes i overenskomsten. Det er 

defineret begreb for selskab, foretagende, hjemmehørende og fast driftssted.  

Kapitel III er vedrørende fordelingsbestemmelserne. Jf. art. 21 gøres der brug af domicillandsbeskatning, 

hvilket betyder at det er skattesubjektets domicilland  jf. art. 4, som har beskatningsretten til enhver indkomst.  

Kapitel IIII indeholder regler om fordelingen af beskatningsretten mellem domicillandet og kildelandet.  

30 Aage Michelsen m.fl. (2019), Lærebog om indkomstskat, Djøf forlag, s. 1142 

31 Aage Michelsen m.fl. (2019), Lærebog om indkomstskat, Djøf forlag, s. 1142-1143 
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Selvom der er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, er der stadigvæk mulighed for at der kan ske 

dobbeltbeskatning. Dobbeltbeskatningen kan opstå ved en forskellig fortolkning af overenskomsten. 

Fortolkningen af den indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst er en vigtig faktor.  

Principperne om domicillandets ret til beskatning af indkomsten er i overensstemmelse med dansk ret hvor de 

hjemmehørende skattesubjekter jf. SEL § 1, beskattes af globalindkomsten jf. SL § 4.  

8.6.2.A. Hjemmehørende  

Jf. art. 4, stk. 1 er ”hjemmehørende” enhver person i den kontraherende stater som i henhold til lovgivningen 

i denne stat er skattepligtig på baggrund af bopæl, hjemmested, ledelsens sæde eller andet lignende kriterie. 

Hjemmehørende afgøres derfor i henhold til intern ret. Jf. dansk ret gøres derfor bestemmelserne i SEL § 1 sig 

gældende. Da hjemmehørende afgøres efter intern ret er der derfor risiko for at skatteyderen bliver anset for 

hjemmehørende i begge kontraherende stater. Dette vil betyde at begge kontraherende stater har retten til at 

beskatte globalindkomsten. Findes dette tilfældes gøres der brug af dobbeltdomicilklausulen jf. art. 4, stk. 3. 

Denne indeholder afgørende tilknytningskriterie om hvor den virkelige ledelse har sæde (originalt sprog: ”the 

place of effective management”). OECD’s modeloverenskomst skriver ikke nærmere om hvad der er defineret 

som den virkelige ledelse, hvilket betyder at jf. art. 3, stk. 2, fastlægges denne i henhold til intern ret. Højesteret 

i Danmark anses den øverste daglige ledelse jf. SEL § 1, stk. 6, som den virkelige ledelse. Højesterets 

fortolkning af begrebet kommer til udtryk i TfS 1998, 605 H. Med 2017-revisionen af OECD’s 

modeloverenskomst henvises der nu til at spørgsmålet løses i henhold til gensidige aftaleprocedure i art. 25.  

Det er dog vigtigt at bemærke at selvom at skatteyderen bliver set som hjemmehørende i det andet land efter 

dobbeltbeskatningsoverenskomsten, så er skatteyderen fortsat anset som fuld skattepligtig i Danmark jf. SEL 

§ 1. Virkningen af overenskomsten er i sådan et tilfældet at Danmark kun har ret til beskatte indkomst som 

Danmark har ret til som kildeland jf. bestemmelserne i overenskomsten, dette betyder derfor at 

fradragsmulighederne i Danmark også bliver begrænset, da jf. SEL § 9, stk. 1, 2. pkt. kun kan fradrages for 

udgifter der vedrører indtægter som Danmark efter overenskomsten kan beskatte. Endvidere vil det betyde, 

hvis skatteyderen er hjemmehørende i den anden stat, at det i mange tilfælde vil udløse en 

fraflytningsbeskatning jf. SEL § 5, stk. 5, 7 og 8.  

8.6.2.B. Beskatningsretten  

Som tidligere skrevet, kan der kun ske beskatning, hvis der er hjemmel for beskatning i dansk lovgivning. Er 

skatteyderen fuld skattepligtig i Danmark jf. SEL § 1, er der hjemmel for beskatning, der er dog også mulighed 

for beskatning selvom skatteyderen ikke er hjemmehørende i Danmark jf. SEL § 2.  

8.6.2.C. Fordelingsbestemmelser  

Jf. art. 7 om erhvervsindkomst  tilfalder beskatningsretten som hovedregel domicillandet. Såfremt at der er fast 

driftssted i kildelandet jf. definition i art. 5, kan kildelandet beskatte den indkomst der allokeres dertil. 

Allokering skal ske ud fra bestemmelserne i art. 7, stk. 2. Til allokering gøres der brug af den ubegrænsede 

selvstændighedsfiktion, dette er også i overensstemmelserne med intern dansk ret jf. SEL § 2, stk. 2, og § 8 

stk. 6. Det bemærkes dog hertil at bestemmelserne ikke finder anvendelse, hvis der i overenskomsten er aftalt 
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en anden allokering, hvilket er tilfældet for størstedelen af de danske dobbeltbeskatningsoverenskomster, hvor 

der til brug for fordeling gøre brug af allokeringsmetoden begrænsede selvstændighedsfiktion.  

Kendetegnet med den begrænsede selvstændighedsfiktion allokeringsmetode er at renter ikke kan fradrages af 

det faste driftssted.  

8.6.2.D. Subsidiær beskatningsret  

Der kan i dobbeltbeskatningsoverenskomsterne opstå en dobbelt ikke-beskatning, hvilket betyder at hverken 

domicillandet eller kildelandet beskatter indkomsten. Denne totale skattefrihed kan modvirkes ved indsættelse 

af subsidiær beskatningsret i overenskomsten.  

8.7. Delkonklusion  

Selskabsbeskatningreglerne er bygget på både interne regler om lempelse og 

dobbeltbeskatningsoverenskomster, hvor der er taget udgangspunkt i OECD’s modeloverenskomst.  

For at afgøre hvilken indkomst der ske lempelse for, hvis der er fuld skattepligt, og hvilken indkomst der skal 

beskattes ved begrænset skattepligt er med udgangspunkt i OECD’s definition af fast driftssted, som er 

beskrevet i OECD’s modeloverenskomst. Definitionen finder dog begrænset anvendelse på digitale 

virksomheder, da der kun i få tilfælde er fysisk tilstedeværelse.  
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9. Ottawa principperne  

Ottawa principperne er udviklet af OECD og vedtaget i 1998. Der er i alt fem principper som OECD foreslår 

bliver anvendt af på globalt plan, principperne skal anvendes som grundlag for national skattelovgivning. 

Principperne skal sikre grundlaget for en optimal skattelovgivning.  

Principperne er beskrevet som neutralitet, efficiens, forudsigelighed og simplicitet, effektivitet og 

retfærdighed, og fleksibilitet.  

Principperne er relevante da de forsøger at finde en optimal skattelovgivning, og da det som beskrevet i 

tidligere hovedafsnit om nuværende lovgivning ikke er en optimal lovgivning, da den nuværende lovgivning 

ikke kan rumme den digitale økonomi og de virksomheder som driver sin forretning på disse markeder. 

Løsningsforslag som beskrevet senere i opgaven vil tage udgangspunkt i disse principper.  

Selvom Ottawa principperne er skabt for at sikre et optimalt grundlag for skattelovgivningen, er dette 

ensbetydende med at dette bliver opfyldt ved de identificeret principper.  

9.1. Neutralitet 

Det første princip er neutralitet, som betyder at beskatning skal forsøge at være neutral32. I et skattemæssigt 

hensendende skal neutralitetsprincippet forstås som at virksomheder af ens karakter skal beskattes ens. Dette 

kan betyde at en traditionel virksomhed og en digital virksomhed som begge er af typen aktieselskab eller 

anpartsselskab, og i øvrigt er sammenlignelige, skal beskattes på samme måde.  

Princippet finder dog nødvendigvis ikke anvendelse i dansk skattelovgivning, da en to virksomheder af samme 

type kan udbyde det samme produkt til den samme pris, hvor kun den traditionelle virksomhed vil blive 

beskattet i Danmark efter nuværende lovgivning. Dette eksempel finder sted hvor at for den ene virksomhed 

kan statueres en fast driftssted, da der er en fysisk lokation i Danmark, hvor at den digitale virksomhed tilbyder 

varen over internettet, og ikke har en lokation i Danmark.  

Grundet den frie handel i Europa, har forbrugeren fri mulighed for at bestille varer over internettet for 

virksomheder der ikke har fysisk tilstedeværelse i Danmark.  

9.2. Efficiens  

Omkostninger i forbindelse med afholdelse af skatten og administrationsomkostninger for 

skattemyndighederne skal minimeres mest muligt, dette er efficiensprincippet33.  

32 Committee on Fiscal Affairs (8. Oktober 1998), A Borderless World: Realising the Potential of Electronic Commerce, 

Committee on Fiscal Affairs, s. 4 

33 Committee on Fiscal Affairs (8. Oktober 1998), A Borderless World: Realising the Potential of Electronic Commerce, 

Committee on Fiscal Affairs, s. 4 
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Omkostninger i forbindelse med at opnå forståelse og ajourføring af lovgivningen skal være mindst mulig, 

hvilket betyder at lovgivningen skal være udformet på en sådan måde at virksomheder skal bruge mindst muligt 

tid skattespørgsmål. Det skal derudover være effecient for skattemyndigheder at følge op på virksomhederne 

overholdelse af den nuværende lovgivning.  

For en digital virksomhed kan det være besværligt at bestemme om der kan statueres et fast driftssted. 

Derudover skal skattemyndighederne undersøge om en virksomhed har et fast driftssted i et givent land, hvilket 

kræver ressourcer. Når dette er fastslået skal det opgøres hvilken del af aktiviteten der kan henføres til dette 

driftssted. Sidste kan dette behandles og en fortolkning skal ske af den indgået 

dobbeltbeskatningsoverenskomst. Da det ikke fremgår tydeligt af modeloverenkomsten fra OECD hvornår en 

digital virksomhed er skattepligtig, kan dette tyde på at efficiens princippet ikke finder anvendelse i den 

nuværende lovgivning.  

9.3. Forudsigelighed og simplicitet  

Det skal være muligt at forudsige den skattemæssige konsekvens ved en transaktion, skal skattelovgivning 

skal være udformet på en let og simpel måde. Derudover skal skatteyderen vide hvornår, hvor og hvordan skat 

skal opgøres34.  

Der er altså en sammenhæng med dette princip og det tidligere beskrevet princip om efficiens. Da en 

lovgivning der er simpel og let af forstå, indirekte gør at der skal bruges mindre ressourcer på at forstå at 

fortolke denne. Samme begrundelse finder derfor også anvendelse for dette princip.  

9.4. Effektivitet og retfærdighed  

Lovgivningen skal sikre den rette mængde beskatningsgrundlag på det rigtige tidspunkt. Derudover skal 

muligheden for skatteundgåelse og -unddragelse minimeres. Dette beskrives som princippet om effektivitet og 

retfærdighed35. 

Der skal derfor ikke være en skattemæssig fordel ved at være digital virksomhed. Derudover skal 

skattelovgivningen sørge for at der ikke sker todelt beskatning eller dobbelt ikke-beskatning. Princippen 

indeholder også at der skal ske den rette allokering af indkomsten, så denne beskattes af den passende 

jurisdiktion.  

Den nuværende lovgivning er ikke tilpasset digitale virksomheder, hvilket har skabt huller for disse 

virksomheder. Det kan derfor udledes af princippet ikke finder anvendelse i den nuværende lovgivning.  

34 Committee on Fiscal Affairs (8. Oktober 1998), A Borderless World: Realising the Potential of Electronic Commerce, 

Committee on Fiscal Affairs, s. 4 

35 Committee on Fiscal Affairs (8. Oktober 1998), A Borderless World: Realising the Potential of Electronic Commerce, 

Committee on Fiscal Affairs, s. 4 
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9.5. Fleksibilitet  

Skattesystemet skal være fleksibelt og dynamisk så det sikre at kunne følge med den teknologiske og 

kommercielle udvikling36. 

Den teknologiske udviklingen har stor påvirkning på princippet, og en essentiel del. Udviklingen af internettet 

og heraf den digitale økonomi kan ses som en teknologisk udvikling. Lovgivning burde være fleksibel og 

dynamisk til at kunne rumme disse ændringer.  

Som allerede beskrevet finder den nuværende lovgivning kun i begrænset omfang anvendelse på den digitale 

økonomi. Skattelovgivningen har ikke formået at følge med de ændringer der er sket i markedet og de nye 

forretningsmodeller der er opstået. Den nuværende lovgivning finder ikke anvendelse af princippet om 

fleksibilitet.  

36 Committee on Fiscal Affairs (8. Oktober 1998), A Borderless World: Realising the Potential of Electronic Commerce, 

Committee on Fiscal Affairs, s. 4 
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10. Base Erosion and Profit Shifting  

Grundet udviklingen af internettet og den digitale økonomi er denne en af de ti politiske prioriteter i Europa-

Kommissionen. De nye digitale forretningsmodeller udgør en udfordring for det nuværende skattesystem i 

Europa.  

Den første udfordring er at reformere det nuværende internationale skattesystem, som først var designet i 

begyndelsen af det 20. århundrede, og som ikke længere er passende til sit formål. Den nuværende model har 

fungeret godt i mange år for de traditionelle virksomheder, men ved at virksomhederne er blevet mere digitale 

og globale, er de nuværende regler ikke længere passende.  

De grundlæggende principper i selskabsskat er at værdi skal beskattes der hvor værdien er skabt. For digitale 

transaktioner er det dog ikke altid lige nemt at identificere hvad værdi er, hvordan denne værdi skal måles og 

hvor den er opstået. Europa-Kommissionen har i denne forbindelse identificeret to hovedpunkter som skal 

adresseres:  

1. Hvor skal beskatningen ske? (nexus)  

2. Hvad skal beskattes? (værdiskabelse)  

Disse udfordringer er svære at imødegå, grundet mangfoldigheden af aktører på markedet, og en mangel på 

enighed i den internationale debat. Det er af Europa-Kommissionens opfattelse at den ideelle tilgang vil være 

at finde multilaterale, internationale løsninger til beskatning af den digitale økonomi grundet den globale 

karakter af den identificeret udfordring.  

Europa-Kommissionen betragter at EU medlemslande skal have en koordineret position for at opnå større 

indflydelse på arbejdet på globalt plan. Målet med arbejdet er at opnå en mere stabil skattegrundlag for de 

individuelle medlemslande. EU skal sikre at profit genereret i EU bliver beskattet effektivt af medlemslandene 

og allokeret på en fair måde. Europa-Kommissionen er afventende i forhold til det arbejde der bliver udarbejdet 

af OECD37.  

Baggrunden for BEPS er derfor en opfattelse af at de nuværende regler ikke længere er passende, da disse ikke 

beskatter værdi skab af den digitale økonomi. Den store uenighed på globalt plan kan tildeles pålægges 

holdingen fra USA. Det er af deres opfattelse at det er vigtigt at finde en løsning der beskatter hele den digitale 

økonomi, og ikke kun er rette som højt digitale virksomheder, da disse primært har hovedsæde i USA, og det 

derfor primært vil være USA’s skattegrundlag som vil blive mindsket, hvor det vil blive forøget i EU. 

Spørgsmålet om det kun skal være de højt digitaliseret virksomheder, og refereret til som tech-giganterne, eller 

hele den digitale økonomi som skal beskattes er primært et politisk spørgsmål, som ikke yderligere vil blive 

behandlet i denne opgave.  

37European Commission (2017), A Fair and Efficient Tax System in the European Union for the Digital Single Market, 

European Commission, s. 6-7 
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Beskatningsudfordringerne ved digitalisering er blevet identificeret som et af hovedområderne i OECD BEPS-

projektet, hvilket førte til at OECD i denne forbindelse fandt at hele økonomien er digitaliseret, og det herved 

vil være vanskeligt, hvis ikke umuligt at sætte en ring om den digitale økonomi.   

10.1. Forslag fra Europa-Kommissionen  

Europa-Kommissionen fremsatte d. 21. marts 2018 to nye lovforslag. Det ene lovforslag er af permanent 

karakter, hvor det andet er af en midlertidig karakter.  

Det første forslag ønsker af reformerer skattelovgivningen således at indkomst bliver registreret og beskattet 

der hvor der findes signifikant interaktion mellem forbrugere gennem digitale kanaler. Det andet forslag er en 

interim skat som dækker de digitale aktiviteter som helt undgår beskatning i EU.  

10.1.1. Første forslag  

Det første forslag vil forsøge at beskatte på grundlag af digital tilstedeværelse, hvor et virtuelt fast driftssted 

kan statueres, hvis et af tre kriterier er opfyldt:  

1. Årlig omsætning på mere end 7 millioner EUR i et medlemsland 

2. Mere end 100.000 brugere i et medlemsland i et skatteår  

3. Mere end 3.000 forretningskontrakter om digitale tjeneste ydelser bliver indgået på et år mellem 

virksomheden og brugere i et medlemsland 

Forslaget vil yderligere forsøge at ændre allokeringen til faste driftssteder38.  

En implementering af dette vil være omfattende, da det vil have påvirkning på mange nuværende skatteregler, 

derudover vil forslaget give anledning til en forhøjet administrativ byrde for medlemslandene da de vil kræve 

indsamling og registrering af en stor mængde data.  

Der er yderligere af forslaget ikke specificeret hvordan registrering af omsætning, brugere og kontrakter skal 

foretages.  

10.1.2. Andet forslag  

Det andet forslag er tænkt som en midlertidig løsning. Forslaget har til formål at opnå et beskatningsgrundlag 

i medlemslandene af visse digitale ydelser, som ikke bliver beskattet efter nuværende lovgivning.  

Forslaget vil finde anvendelse hvis to kriterier er opfyldt:  

1. Samlet global omsætning på mere end 750 millioner EUR  

2. Samlet omsætning i EU på mere end 50 millioner EUR  

Der forslås anvendelse af en skatteprocent på 3%39.  

38 European Commission (2017), A Fair and Efficient Tax System in the European Union for the Digital Single Market, 

European Commission 

39 European Commission (2017), A Fair and Efficient Tax System in the European Union for the Digital Single Market, 

European Commission 
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Forslaget forsøger derfor kun at opnå beskatning af de største virksomheder, som oftest vil have hovedsæde i 

Amerika. Forslaget tilgodeser derfor mindre virksomheder, herunder start-ups og virksomheder i vækst.  

Forslaget bliver også omtalt som GAFA – efter Google, Apple, Facebook og Amazon40. 

Flere lande herunder Danmark har dog valgt at stemme nej til forslagene fra Europa-Kommissionen. Det 

danske nej til forslaget er grundet en formodning om at dette kan have betydning for det danske eksport 

markedet, herunder at det vil koste for statskassen. At skabe en aftale inden for OECD-regi, er derfor det mål 

der fremtidigt arbejdes med41. Med muligheden for at der ikke opnås en løsning i OECD-regi, vil det være 

oplagt for Europa-Kommissionen at genoptage arbejdet, hvorfor at elementerne i forslagene kan være 

relevante.  

10.2. Programme of Work   

OECD har udarbejdet et program for arbejde, som overordnet bekriver de metoder der kan finde anvendelse 

til brug for beskatning af den digitale økonomi. Dette program blev godkendt i januar 2019 af G20 

finansministre og de respektive ledere. Dette program danner derfor grundlag for det videre arbejde der er 

foretaget af OECD da det bygger på dette program. Programmet har til formål at tilvejebringe mulige 

overvejelser om metoder og forslag der kan finde anvendelse. Det bemærkes at dette kun er en overordnet 

beskrivelse af metoder som indgår i det videre arbejde om at tilvejebringe egentlige løsningsforslag.  

Arbejdet fra OECD er blevet struktureret i 2 søjler: (1) Vedrørende arbejdet om justering af hvor virksomheder 

er skattepligtige og opgørelse af den indkomst som er skattepligtig i det enkelte land, og (2) vedrørende 

minimumsbeskatning af udenlandske datterselskaber.  

Tre forslag er blevet formuleret for udvikle en konsensusbaseret løsning på hvordan beskatningsrettighederne 

på indkomst under søjle et. Disse tre forslag er:  

1. Brugerdeltagelse forslaget 

Forslaget vil kun finde anvendelse på ikke-rutinemæssige profit hvor der vil ske allokering af denne 

til de jurisdiktioner hvor brugerne befinder sig, hvorved at rutine mæssige profit vil forblive uændret  

2. Marketing forslaget  

Denne indebærer en bredere definition. Forslaget vil ændre transferpricingregler ved at linke 

marketing og andre risici til markedsjurisdiktionerne.  

3. Betydelig økonomisk tilstedeværelses forslaget  

40 Nanna Elstrøm (2019). Vestager: Europa er nødt til at føre an med digital skat. Hentet fra finans.dk 

41 Ritzau (12. Marts 2019), Nordiske lande blokerer EU-skat på Google og Facebook. Hentet fra fyens.dk 
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Denne bliver gennemgået i detaljer i afsnit om nyt nexsus baseret på signifikant økonomisk 

tilstedeværelse42.  

Selvom der er store forskelle på de tre forslag på reallokeringen af beskatningsrettigheder, vil disse allokere 

mere beskatningsrettigheder til den jurisdiktion hvor kunden eller slutbrugeren befinder sig. Derudover har en 

fælles karakteristika i form af at alle inkluderer overvejelser af en nexsus i fravær af fysisk tilstedeværelse.  

10.2.1. Reallokering af indkomst  

Nye skatterettigheder skal allokere mere profit til de jurisdiktioner hvor kunderne eller brugerne er placeret og 

hvordan beskatningsrettighederne skal fordeles mellem disse jurisdiktioner.  

OECD har designet tre metoder der kan finde anvendelse til brug for allokering af indkomst.  

10.2.1.A Ændret retsinddelingsmetode  

Denne metode involverer fire trin:  

1. fastsætte den samlede profit som skal fordeles  

2. fjerne rutinemæssig profit ved brug af nuværende regler om transfer-pricing eller enkelte konventioner  

3. Fastsætte den del af ikke-rutinemæssige profit, som er inden for rammerne af ny beskatningsrettighed 

ved brug af nuværende regler om transfer-pricing eller enkelte konventioner 

4. Allokere den identificeret profit som er inden for de nye rammer til relevante jurisdiktioner hvor 

kunderne eller brugerne er placeret, ved brug af en allokeringsnøgle43.  

Der er flere elementer i denne model der skal fastsættes for at modellen kan finde anvendelse. Disse elementer 

er hvordan den samlede profit bliver delt i rutine og ikke-rutinemæssig profit, fastsættelse af regler om 

allokering af profitten, og integration af modellen med de nuværende transfer-pricing regler.  

10.2.1.B Fraktionsfordelingsmetode  

I forbindelse med fastsættelse af den profit der skal fordeles skelnes der ikke mellem rutine og ikke-

rutinemæssige profit. Metoden involverer tre trin:  

1. Fastsættelse af den profit som skal fordeles  

2. Vælge en allokeringsnøgle  

3. Anvende denne formel til at allokere en fraktion af profitten til de jurisdiktioner hvor kunderne eller 

brugerne er placeret og nævnt som markedets jurisdiktioner44. 

42 OECD (2019), Programme of Work to Develop a Consensus Solution to the Tax Challenges Arising from the 

Digitalisation of the Economy, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, OECD, s. 11  

43 OECD (2019), Programme of Work to Develop a Consensus Solution to the Tax Challenges Arising from the 

Digitalisation of the Economy, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, OECD, s. 12-14 

44 OECD (2019), Programme of Work to Develop a Consensus Solution to the Tax Challenges Arising from the 

Digitalisation of the Economy, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, OECD, s. 14-15 
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For at denne finder anvendelse skal man identificere hvilke profitter der skal inkluderes og hvilke faktorer der 

skal indgå formlen for at kunne fordele den relevante profit.  

10.2.1.C Distributionsbaseret tilgang  

En mulighed kan være at specificere en basislinje profit i markedet jurisdiktioner for markedsføring, 

distribution og brugerrelateret aktiviteter. Der kan også være mulighed for at basislinjen kan forøges med 

virksomhedens samlede rentabilitet45.  

10.3. Forenet tilgang 

Den forenet tilgang skal være fokuseret på store virksomheder der er forbrugervendte. Dette antyder også at 

nogle sektorer vil blive undladt. Der beskrivelses ikke ydereligere hvad der skal forstås ved denne tilgang. Der 

beskrives også i rapporten at der skal ske overvejelser om der skal gøres brug af størrelsesbegrænsninger, her 

bliver der som eksempel nævnt omsætningsgrænseværdien på 750 million EUR som anvendes i lande-til-lande 

rapporteringskrav.  

Der skal i den forenet tilgang skabes et nyt nexus, da det gældende krav om fysisk tilstedeværelse ikke længere 

er gældende, da mange digitale virksomheder er tilstede på et markedet, men har ingen fysisk tilknytning til 

dette markedet. Det nye nexus skal tilvejebringe problemet, i alle tilfælde hvor en virksomhed har en 

vedvarende og betydelig involvering i en markedsjurisdiktion, selvom der ikke er fysisk tilstedeværelse på 

markedet. Den enkleste måde dette kan betjenes på er ved at indføre nye regler om en omsætningsgrænseværdi 

i markedet som primær indikator på en vedvarende og betydelig tilstedeværelse, grænseværdien vil dog skulle 

tilpasses de enkelte markedet. Dette giver dog anledning til spørgsmål om en sådan forenklet metode, også vil 

have påvirkning på mere traditionelle forretningsmodeller, herunder distributør-modellen.  

Når det er bestemt at en jurisdiktion har en beskatningsret, skal det herefter afgøres hvor meget profit der skal 

allokeres til denne jurisdiktion. Dette spørgsmål er besvaret af Article 7 (Business Profits) af både OECD og 

United Nations Model Tax Conventions. 

Under den forenet model har OECD fremlagt en forøget skattesikkerhed gennem et tretrins mekanisme. Denne 

består af tre niveauer af profit allokering. Disse er identificeret som beløb A, beløb B og beløb C.  

Beløb A er en andel af den ansete resterende profit allokeres til markedets jurisdiktioner ved hjælp af en formel 

metode  

Beløb B er et fast vederlag for basis markedsførings- og distributionsfunktioner som finder sted i markedets 

jurisdiktioner.  

Beløb C er bindende og effektive mekanismer til forebyggelse og tilvejebringelse af uoverensstemmelse  

45 OECD (2019), Programme of Work to Develop a Consensus Solution to the Tax Challenges Arising from the 

Digitalisation of the Economy, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, OECD, s. 15-16  
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10.4. Nexus  

Som indledningsvist bekrevet i hovedafsnit om BEPS er nexsus eller identifikation om hvor beskatningen skal 

ske et af hovedpunkterne.  

10.4.1. Server som fastdriftssted  

OECD har i kommentarerne til modeloverenkomsten omfattet servere, hvilket er med til at tilvejebringe den 

digitale økonomi i fast driftsstedsdefinitionen. Digitale virksomheder anvender deres lokation af server som et 

forretningssted, idet det er fra denne lokation hvor aktiviteten udøves. Det er derfor afgørende at fastsætte 

hvornår en server kan udgøre et fast driftssted.  

Virksomheden skal have råderet over egen fysisk server, for at der kan være tale om et fast driftssted46. 

En virksomhed som benytter en anden parts server, hvor der ikke er egen distribution til, kan ikke fastsættes 

som et fast driftssted, hvis virksomheden kun ejer en hjemmeside47. For at der kan ske statuering som fast 

driftssted skal serveren sig på det samme sted i en vis varighed, og virksomheden skal udføre sin aktivitet helt 

eller delvist fra denne48. Denne aktivitet skal være essentiel og udgøre en betydningsfuld del49. Ligeledes kan 

aktiviteterne ikke være af hjælpende eller forbedrende karakter. Er disse fem kriterier opfyldt kan serveren 

statueres som et fast driftssted.  

Der bliver i kriterierne ikke taget højde for om serveren kun servicerer kunden i det pågældende land, hvor 

denne er placeret, eller om denne også betjener forbrugere som er placeret i andre lande. Hermed skabes der 

et incitament for at placere serveren i et land med lav selskabsbeskatning.  

10.4.2. It-udstyr som fast driftssted  

Hvis betingelserne for fast driftssted er opfyldt kan udstyr, herunder industrielt, kommercielt og 

videnskabeligt, udgøre et fast driftssted50. For en digital virksomhed vil udstyr primære være server, som er 

beskrevet tidligere i opgaven, og andet it-udstyr. Dette udstyr vil i mere eller mindre grad være automatiseret, 

hvilket vil gøre at personale tilknyttet lokationen for disse vil være få, hvis nogen. Personale er dog ikke 

afgørende i fastsættelse af fast driftssted, hvorfor at it-udstyr kan udgøre et fast driftssted.  

46 Niels Winther-Sørensen (2015), OECD’s modeloverenskomst 2014 – med kommentarer, Karnov-Group Denmark, s. 

93 

47 Niels Winther-Sørensen (2015), OECD’s modeloverenskomst 2014 – med kommentarer, Karnov-Group Denmark,, s. 

93 

48 Niels Winther-Sørensen (2015), OECD’s modeloverenskomst 2014 – med kommentarer, Karnov-Group Denmark,, s. 

93 

49 Niels Winther-Sørensen (2015), OECD’s modeloverenskomst 2014 – med kommentarer, Karnov-Group Denmark, s. 

93-94 

50 Niels Winther-Sørensen (2015), OECD’s modeloverenskomst 2014 – med kommentarer, Karnov-Group Denmark,, s. 

83 
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10.4.3. Immaterielle aktiver  

Hvor servere og it-udstyr vil være af fysisk karakter er immaterielle aktiver også af stor betydning for de 

digitale virksomheder, som tidligere beskrevet i opgaven gør de digitale virksomheder i fleste tilfælde brug af 

en platform, herunder hjemmeside og anden software, og data. Disse er karakteriseret ved at være immaterielle.  

I OECD modeloverenskomsten er det beskrevet at disse ikke kan udgøre et fast driftssted, da disse ikke udgør 

et rørligt formuegode51. 

10.4.4. Forretningssteder af hjælpende og forbedrende karakter  

Jf. modeloverenskomsten art. 5, stk. 4 litra a-f kan der ikke statuers et fast driftssted hvis forretningsstedet kun 

er af hjælpende, forbedrende eller opbevarende karakter. Det er derfor vigtigt af fastsætte om aktiviteten der 

drives fra forretningsstedet er af væsentlig og betydningsfuld karakter52.  

For servere kan der argumenteres både for og imod at denne er af ovenstående undtagelsesbestemmelse.  

For:  

- Flere digitale virksomheder driver virksomhed ved salg af data, denne data vil være opbevaret på en server  

- Den digitale platform er grundlaget for at den digitale virksomhed kan tilbyde sine ydelser. For 

forretningsmodellen om multisidede platform er kerneydelsen af skabe kontakt mellem grupper af brugere på 

hver side af markedet.  

Imod:  

- Selve ydelsen består i den platform der er lagret på en given server. Eksistensgrundlaget ligger i at der findes 

en server hvor denne kan lagres  

- Servere er en afgørende del af kerneforretningen for digitale virksomheder  

Det er i kommentarerne til OECD modeloverenskomsten angivet at en server kan anses for værende af 

hjælpende og forbedrende karakter, skal det være fjernt fra overskudfrembringelsen i en sådan grad at profit 

ikke kan tilknyttes forretningsstedet53. 

51 Niels Winther-Sørensen (2015), OECD’s modeloverenskomst 2014 – med kommentarer, Karnov-Group Denmark,, s. 

96 

52 Niels Winther-Sørensen (2015), OECD’s modeloverenskomst 2014 – med kommentarer, Karnov-Group Denmark,, s. 

86 

53 Niels Winther-Sørensen (2015), OECD’s modeloverenskomst 2014 – med kommentarer, Karnov-Group Denmark, s. 

86-87 
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10.4.5. Kommissionæraftale  

Skattemyndigheder i mange lande har påpeget mulighedet for omgåelse af statuering som fast driftssted 

gennem kommissionæraftaler54. Kommissionæraftaler er karakteriseret ved at ved en aftale en virksomhed 

indgår med en kommissionær i et kontraherende land. Kommisæren vil herefter sælge virksomhedens 

produkter på vegne af virksomheden i eget navn. Den skattemæssige problemstilling ved disse aftaler er at 

kommissionæren kun beskattes af provisionen som denne modtager og ikke indtjening for salg af produkterne, 

derudover beskattes virksomheden ikke i det kontraherende land da kommissionæren ikke kan statueres som 

et fast driftssted. Mange sager der er taget for domstolene er blevet afvist af skattemyndighederne, og derved 

er der dømt til fordel for kommissionæratalerne55.  

10.4.6. BEPS action 7  

En af de identificeret 15 actions fra BEPS omhandler definitionen af fast driftssted. Action 7 formål er 

identificeret følgende tre områder:  

- Ændringer til at sikre fast driftstedsdefinitionen omfatter skattemæssige tilstedeværelse i de jurisdiktioner 

hvor kontrakterne bliver indgået 

- Ændringer til at undgå omgående af fast driftsstedsdefinitionen  

- Ændringer til at undgå fast driftssteddefinition ved opdele kontrakter mellem tæt relateret parter 

Udfordringerne med fast driftssted er relateret til den digitale økonomi, men er ikke afledt af denne.  

Ændringerne er blevet inkluderet i det multilaterale instrument.  

Der forslås at der skal ske ændringer til formuleringen i OECD modeloverenskomsten art. 5, stk. 3-6, dette 

skal være med til at stoppe omgåelsen. Bliver fast driftsstedsdefinitionen omgået kan dette give anledning til 

konkurrenceforvridning56

10.5. Muligheder forslået 

Taskforcen i OECD har gennem flere kilder modtaget mulige forslag som er beskrevet i rapporten fra 2015:  

- Et nyt nexus baseret på signifikant økonomisk tilstedeværelse  

- Kildeskat på digitale transaktioner  

- Indførsel af en udligningsafgift 

54 OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base 

Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, s. 10 

55 OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base 

Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, s. 10 

56 OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base 

Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, s. 121 
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Disse forslag ses også inkluderet i nyere skrifter fra OECD, herunder programme of work, som er beskrevet 

tidligere i opgaven. De er derved forsat en del af det arbejde der udføres af OECD, mod at tilvejebringe en 

egentlig løsning på beskatning af den digitale økonomi.  

10.5.1. Nyt nexus baseret på signifikant økonomisk tilstedeværelse  

I afsnit om fast driftssted er det beskrevet at en fysisk tilstedeværelse i kildelandet er afgørende for om der skal 

statueres fast driftssted. Et skattemæssigt nexus vil opstå i et land, hvor en udenlandske virksomhed er 

hjemmehørende.  

Det er muligt for digitale virksomheder at være tilstede på markeder i mange forskellige lande uden at have en 

fysisk tilstedeværelse. Derved kan der i den nuværende lovgivning ikke statueres et fast driftssted for alle lande 

hvor virksomheden driver sin forretning, da kravet om fysisk tilstedeværelse ikke er opfyldt. Disse 

observationer er med til at danne grundlag for forslaget om en signifikant økonomisk tilstedeværelse kan finde 

anvendelse for at statuere et fast driftssted. Dette skal ske i forlængelse af de nuværende regler om fysisk 

tilstedeværelse. Med dette kan der ses en sammenhæng med forslag fra Europa-Kommissionen om et virtuelt 

fast driftssted. Derved arbejder både EU og OECD med at statuere et fast driftssted uden fysisk tilstedeværelse.  

Der gøres brug af en række faktorer til grundlag for hvordan fast driftssted baseret på signifikant økonomisk 

tilstedeværelse skal bestemmes. Disse faktorer er omsætningsbaserede, digitalt baserede og brugerbaserede.  

10.5.1.A Omsætningsbaserede faktor 

Genereres der en vedvarende eller fast omsætning fra et land, hvor virksomheden ikke er skattepligtig, kan 

dette betragtes som en indikator på økonomisk tilstedeværelse57. 

Dette kan anses som en retvisende faktor da virksomhedens omsætning og hermed skattepligt i domicillandet 

vil være afhængig af omsætningen fra kildelandet.  

Det er ikke kun salg som er omsætningsgenererende for en digital virksomhed. Omsætning vil også kunne 

opnås gennem indhentet data om brugerne. Tilpasning af indhold til den enkelte bruger på baggrund af den 

indsamlede data, den indsamlede data kan også bruges til tilpasset reklamer. Data indsamlet om brugerne kan 

være med til at skabe en højere omsætning, men denne kan også være et aktiv for virksomheden.  Data vil 

yderligere blive behandlet senere i opgaven.  

Ved at anvende omsætningsbaserede faktor giver dette mulighed for at spore hvor indtægten stammer fra. 

Administrationsomkostningerne ved dette vil derfor mindskes, da det i praksis vil være muligt at allokere 

indtægterne til de faste driftssteder. Der findes dog elementer der kræver opmærksomhed ved anvendelse af 

omsætningsbaserede faktor.  

57 OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base 

Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, s. 107 
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Det er vigtigt at der defineres hvilke indtægter der skal danne grundlag for denne faktor. Hvis denne defineres 

bredt vil denne faktor gøre at digitale forretningsmodeller såvel som traditionelle forretningsmodeller vil blive 

påvirket heraf. OECD foreslår, at kun digitale transaktioner gennem virksomhedens platform skal være 

omfattet i bedømmelsen af signifikant økonomisk tilstedeværelse58. 

En sådan afgrænsning kan give incitament for omgåelse, ved at flytte de digitale transaktioner væk fra 

virksomhedens platform, og i stedet gøre brug af andre metoder, hvilket kunne være at benytte en anden 

virksomheds platform.  

En anden mulighed kunne være at gøre undladelse af ”gennem virksomhedens platform”, og derved gøre 

definitionen bredere til at være alle digitale transaktioner.  

10.5.1.B Grænseværdi på omsætningsbaserede faktor  

OECD har foreslået at en grænseværdi for hvornår der skal ske beskatning, skal være på et passende niveau i 

forhold til administrationsomkostninger59. 

Fastsættelse af en minimumsgrænse for hvornår der skal ske beskatning giver incitament for at virksomheden 

foretager transaktioner under grænseværdien, eller fordeler omsætningen på forskellige platforme. Størrelsen 

på grænseværdien vil derfor være af afgørende betydning, da den skal være på sådan et niveau i omsætningen 

uundgåelig større end grænseværdien.  

En grænseværdi vil derudover give mulighed for at tilgodese små og mellemstore virksomheder, og vil derfor 

give mulighed for kun at beskatte de største virksomheder.  

For at en grænseværdi kan finde anvendelse vil det dog være nødvendigt at der findes en let administrativ 

måde der muliggør identifikation af udenlandske virksomheder som overskrider grænseværdien, og derved 

skal beskattes.  

10.5.1.C Digitalt baserede faktor 

For digitale virksomheder er der faktorer som domæne, platform, betalingsmuligheder der danner grundlag for 

om virksomheden har opnå signifikante markedsandele. Med dette grundlag at digitale faktorer kan danne 

grundlag for statuering af fast driftssted gennem signifikant økonomisk tilstedeværelse60.  

En virksomhed kan vælge når den opretter en hjemmeside at gøre brug af det oprindelige domæne, eller af 

gøre brug af et lokalt domæne. For flere virksomheder anvendes et .com domæne, men dette vil blive ændret 

til .com/da eller .com/dk, og derved indikere at denne henvender sig til danske brugere. Dette er tilfældet for 

henholdsvis Linkedin og Spotify. Domæne kan ses som en måde virksomheden kan beskytte sit brand i 

58 OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base 

Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, s. 108 

59 OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base 

Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, s. 108 

60 OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base 

Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, s. 109 
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forskellige lande. Domæne kan derfor ses som en signalement for ønske om en mere permanent 

tilstedeværende, end hvis der var anvendt et samme domæne i alle lande.  

At tilbyde en hjemmeside på landets originale sprog, kan virke mere tiltrækkende for potentielle kunder. En 

mere tiltrækkende hjemmeside vil give mulighed for flere kunder og derved højere omsætning. En virksomhed 

kan derfor opnå større økonomisk tilstedeværelse i kildelandet ved benyttelse af en lokal platform61. 

Når der skal ske økonomisk afregning af servicen, vil dette oftest ske gennem en online betalingsmulighed. I 

Danmark vil dette kunne være betalingskort, herunder Visa, Dankort, MasterCard, og Mobile Pay eller Apple 

Pay. Den digitale virksomhed kan vælge at benytte sig af lokale betalingsmuligheder, som i Danmark kunne 

være valget om Mobile Pay. Valg af lokale betalingsmuligheder kan ses som en ønske om tilstedeværelse af 

mere permanent karakter. Udover betalingsmuligheder vil valget om omregning til lokal valuta også kunne ses 

som ønske om tilstedeværelse. Finder anvendelse af lokal valuta sted skal der i prisen indgå national specifikke 

skatter og afgifter62.  

I EU anvender de fleste medlemslande dog anvendelse af samme valuta nemlig EUR. Lokal betalingsmulighed 

er dog derved ikke altid et retvisende faktor til brug for signifikant økonomisk tilstedeværelse, da det i lande 

der anvender samme valuta, ikke vil kræve tilpasning.  

Det kan være relevant at se på alle tre faktorer – lokalt domæne, lokal platform og lokal betalingsmulighed, i 

samspil til hinanden når der skal fastsættes signifikant økonomisk tilstedeværelse.  

Digitale faktorer til fastsættelse af økonomisk tilstedeværelse er med grundlag i den digitale virksomheds 

ønske om at tilpasse sig de enkelte land, og i hvor stor grad de ønsker at gøre dette. Der tages i denne derfor 

ikke højde for antallet af transaktioner og størrelsen af disse, som var udgangspunktet i tidligere afsnit om 

omsætningsbaserede faktor.  

10.5.1.D Brugerbaserede faktor  

Den sidste faktor der er benævnt er den brugerbaserede faktor. OECD har inddelt denne i tre faktorer: 

dataindsamling, månedlige aktive brugere og online karakter.  

Dataindsamling er brugerens foretagende på platformen bliver lageret på platformen og den tilhørende server. 

Ved brug af big data kan der foretages en række af analyser med formål at skabe værdi for virksomheden. 

Analyserne kan være om brugerens præference inden for et givent område.   
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Mængden af big data der bliver indsamlet kan være med til at afgøre om der er en signifikant økonomisk 

tilstedeværelse. Det er dog ikke udelukkende mængden af indsamlet personlig data, men også antal besøgende 

og søgeresultater, som skal indgå i fastsættelsen af tilstedeværelse63.  

Månedlige aktive brugere er antallet af brugere der benytter virksomhedens platform på en månedlig basis. 

Antallet af besøgende kan dog være svigende fra måned til måned, derudover er det ikke alle besøgende som 

kan identificeres som kunder, da ikke alle foretager køb. Denne faktor kan derfor i nogle henseender ses som 

ikke værende en retvisende faktor.  

Et andet element der kan inddrages er antallet af brugere der logger ind på platformen64. Det er naturlig i flere 

digitale forretningsmodeller at gøre brug af et login, hvilket giver hver kunde et unikt ID. Det bemærkes dog 

at det ikke er alle forretningsmodeller, hvor et login finder anvendelse. Login muliggør at måle antallet af 

brugere og intensiteten. Ved intensitet kan forestås hvor ofte den givne bruger tilgår platformen.  

Online kontrakter kan ske når der eksempelvis oprettes en bruger. Kontrakten bliver indgået ved at bruger 

accepterer betingelserne for brug af den givne service. For visse digitale services vil der normalt vis kun blive 

indgået en kontrakt med kunden, selvom at kunden vil benytte virksomhedens service i mange år efterfølgende. 

Dette eksempel ses ved social media, hvor kunden indgår en kontrakt ved oprettelsen af login. Brugeren vil 

herefter frit kunne anvende dette login i fremtiden, gerne på en ubestemt tid. Denne faktor kan derfor i nogle 

henseender ses som værende ikke retvisende, da den ikke tager højde for hvor lang en periode brugeren 

benytter sig af servicen.  

10.5.1.E Fordele og ulemper  

Et nyt nexus kan skabes ved hjælp af signifikant økonomisk tilstedeværelse. Opgaven har beskrevet tre 

grupperinger af faktorer der kan være med til at fastsætte signifikant økonomisk tilstedeværelse. Denne metode 

kan opsamles i fordele og ulemper ved implementering af dette.  

Fordele: beskatningen vil ske der hvor værdien skabes, der skabes mulighed for at statuering som fast driftssted 

kan differentieres, og der er mulighed for at forene med Ottawa principperne.  

Ulemper: besværligt af identificere faktorer for økonomisk tilstedeværelse, virksomheder risikerer at have 

mange forskellige faste driftssteder at håndtere, og implementering vil være omfattende.  

10.5.2. Kildeskat på digitale transaktioner  

Det andet forslag er en kildeskat på digitale transaktioner. OECD har identificeret to potentielle former for 

kildeskat: selvstændig bruttobaserede kildeskat og selvstændig nettobaserede kildeskat.  
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Beskatningen ville ske af bruttoomsætningen for hver digital transaktion, er den bruttobaserede kildeskat. Ved 

denne tages der ikke højde for omkostninger eller afgifter relateret til tilvejebringelsen af den digitale 

transaktion. Nettobaserede kildeskat, vil i modsætning ske af omsætningen fratrukket omkostninger og 

afgifter.  

For at en kildeskat kan finde anvendelse er det afgørende at identificere hvilke transaktioner skal være omfattet. 

For at metoden kan finde anvendelse skal der være en fast bestemmelse for hvilke transaktioner der skal indgå.  

Der er dog behov for yderligere afgrænsning førend modellen kan finde anvendelse. Afgrænsning skal ske af 

omkostninger i nettoprincippet, hvordan denne skal opkræves.  

Derudover er det vigtigt at ens transaktioner bliver beskattet ens for at undgå skatteunddragelse og 

skatteomgåelse.  

OECD har identificeret forslag til hvordan digitale transaktioner kan defineres. Et eksempel beskriver at det 

kan være alle transaktioner af vare og tjenesteydelser som er bestilt online. Et andet eksempel er at pålægge 

kildeskat på alle transaktioner der foretages med en udenlandsk virksomhed65. Denne model er der ligeledes 

en sammenlignelighed mellem arbejdet udført af Europa-Kommissionen og OECD.  

Hvis en kildeskat implementeres vil dette gøre at beskatningen er ens for alle transaktioner. Der kræves dog 

omfattende implementering før at kildeskatten kan finde anvendelse.  

Udover dette skal det fastsættes hvem der skal have ansvar for beskatning. OECD nævner to mulige løsninger 

på dette. Opkrævning kan ske af en tredjepart eller den virksomhed som køber godet i kildelandet66. Der kan 

dog opstå et muligt problem i af fremskaffe de nødvendige oplysninger om transaktionen fra den digitale 

virksomhed.  

Ved indførsel af kildeskatten kan der opstå arbitrage i markedet, ved at der kan opstå en prisforskel mellem de 

forskellige markedet – det digitale marked og det fysiske marked. Det skal dog bemærkes at arbitrage i de 

fleste tilfælde hurtig vil udligne sig selv.  
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10.5.2.A Dobbeltbeskatning  

Ved implementering af en kildeskat opstår der en risiko for dobbeltbeskatning. Risikoen opstår da kildeskatten 

på de digitale transaktioner ikke vil være inkluderet i de nuværende dobbeltbeskatningsoverenskomster, og der 

vil derved ikke kunne ske lempelse.  

Det vil derfor have betydning for modellen af de findes en løsning så der kan ske lempelse af den mulige 

dobbeltbeskatning. Dette kan findes løst ved det multilaterale instrument, dette er beskrevet nærmere i 

efterfølgende afsnit om det multilaterale instrument.  

10.5.2.B Fordele og ulemper  

Som ved nyt nexus, er der både fordele og ulemper ved valg af metoden.  

Fordele: beskatning påligges de enkelte transaktioner hvorved at alle transaktioner beskattes ens, nem 

identifikation af hvem der skal betale kildeskatten, kan forenes med Ottawa-principperne.  

Ulemper:  Tung administration i form  registrering af samtlige transaktioner, definition af digitale transaktioner 

der skal være omfattet er besværligt, risikoen for at der opstår arbitrage og dobbeltbeskatning.  

10.5.3. Indførsel af udligningsafgift  

Reguleringsafgiften har til formål at udligne uligheden i skattebehandlingen af traditionelle og digitale 

virksomheder. Afgiften vil skulle påvirke beskatningen af virksomheder som ikke er hjemmehørende, men har 

en væsentlig økonomisk tilstedeværelse.  

En betingelse om økonomisk tilstedeværelse vil derfor undgå at der sker beskatning at små og mellemstore 

virksomheder67.  

Der vil ikke skulle ske indkomstallokering, ved brug af en udligningsafgift, der er dog en problemstilling i 

statuering af signifikant økonomisk tilstedeværelse.  

Udligningsafgiften er en metode som allerede finder anvendelse i nogle lande for at sikre ens behandling af 

internationale og nationale virksomheder68.Der findes forskellige måder hvorpå at udligningsafgiften kan 

struktureres. En mulighed kunne være udligningsafgift på transaktioner mellem en bruger i kildelandet og en 

udenlandsk digital virksomhed. Udligningsafgiften kan pålægges på to måder: alle transaktioner og specifikke 

transaktioner.  
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Statuering af signifikant økonomisk tilstedeværelse skal ske ud fra tidligere beskrevet faktorer69. 

Ved anvendelse af denne metode er der mulighed for tilrettelægge denne således at den beskatter det 

transaktioner der har været med til at skabe beskatningsproblemerne. Ordlyden er dog vigtig, da denne ikke 

må blive snæver, da den i dette tilfælde vil miste fleksibiliteten for at kunne rumme nye typer transaktioner, 

som kan opstå i forbindelse med den generelle udvikling. Der er dog ligeledes med kildeskatten tung 

administration i registrering af transaktioner.  

Det findes utallige måder hvorpå at udligningsafgiften kan konstrueres, hvorfor at den giver stor mulighed for 

at tilpasse denne, med også udfordringer heraf.  

En anden problematik ved udligningsafgiften er risikoen for at der kan ske beskatning både efter reglerne om 

indkomstskat og efter udligningsafgiften, hvorfor det er afgørende at der bliver konstrueret en måde hvormed 

dette undgås. Afgiften vil kun skulle pålægges de transaktioner som ellers ikke vil blive beskattet70, en anden 

måde at tilvejebringe problem kan være at gøre udligningsafgiften fradragsberettig i indkomstskatten.  

Kan afgiften pålægges automatisk muliggøre dette en mindre tung administrativ proces.  

10.5.3.A Fordele og ulemper  

Fordele: afgiften kan blive pålagt specifikke transaktioner, der kan søges inspiration i de nuværende regler om 

moms og afgift, og kan forenes med Ottawa-principperne.  

Ulemper: besværlig af fastsætte hvilke transaktioner som skal indgå og faktorer for signifikant økonomisk 

tilstedeværelse, og afgiften giver risiko for dobbeltbeskatning.  

10.5.4. Opsamling  

Statuering af økonomisk tilstedeværelse er besværligt grundet de digitale forretningsmodellers forskellighed. 

Forslagene har alle både fordele og ulemper hvis der vælges at gøre brug af disse. For at de kan finde 

anvendelse er der dog behov for at flere forhold bliver specificeret, hvilket også kan være med til at ændre de 

fordele og ulemper der er ved anvendelse af metoderne.  

Metoderne giver alle mulighed for at inkludere den digitale økonomi, men der er også risiko for at disse vil 

have en påvirkning på traditionelle virksomheder.  
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10.6. Det multilaterale instrument  

Gennemgående for alle initiativerne under BEPS projekter er er de er omfattende at implementere, for at 

imødegå dette har OECD i deres BEPS projekt inkluderet en aktion der skal afhjælpe denne problemstilling. 

Dette er beskrevet som BEPS action 15 Multilateral Instrument71. 

Det multilaterale instrument har til formål at ændre den allerede indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster 

på international plan.  

10.6.1. Implementering  

Em måde at løsningerne kan implementeres på er ved ændring af de allerede indgået 

dobbeltbeskatningsoverenskomster. Denne strategi vil dog kræve at disse ændres individuelt, hvilket er meget 

administrativt tung og tidskrævende. Denne strategi vil derfor udgøre en stor belastning. Implementeringen og 

strategien for denne er af afgørende betydning for at tiltagene finder anvendelse. OECD har i denne forbindelse 

identificeret en række mulige implementeringsstrategier: et selvstændigt instrument, ændringsprotokoller, og 

et multilateralt instrument72.  

Et selvstændig instrument vil have den effekt at allerede indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster vil blive 

erstattet og at denne vil ændre forholdet mellem alle jurisdiktioner, uanset om der er en overenskomst eller 

ej73.  

Grundet de enkelte landes suverænitet, ville denne løsning vanskelig at anvende. Derudover tages der ikke 

højde for de nuancer og forskelligheder som er mellem de indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster.  

Ændringsprotokollerne skal ændre det varierende sprog og nuancer i de indgået 

dobbeltbeskatningsoverenskomster ved at agre som et sæt dobbeltbeskatningsoverenskomster74. At forøge at 

forene de indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster vil være tidskrævende og teknisk kompleks.  

Det multilaterale instrument har til formål at strømline implementering ved modifikation af 

dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. Dette instrument har yderligere til formål at denne skal sameksistere 

med overenskomsterne75. Instrumentet vil simultant og ensrettet opdateret overenskomsterne ved at skabe 
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grundlag for ændringer gennem et fleksibelt instrument. Det multilaterale instrument vil ikke være ens for alle 

lande og vil tage hensyn til national lovgivning, da denne kun vil opdaterer overenskomsterne med en vis 

fleksibilitet. Denne løsning er blevet valgt da denne er den mest simple76.  

Der skal tages højde for de enkelte landes formelle ret til at bestemme, hvorfor at suverænitet er en 

grundlæggende del af handlingsplanen fra OECD. Den danske suverænitet er som tidligere beskrevet under 

nuværende lovgivning bestemt af Grundloven. Der er mulighed for at Danmark jan afgive suverænitet, et sådan 

et tilfælde skal fem sjettedele af Folketinget stemme for forslaget. Hvis ikke denne andel opnås i Folketinget 

skal der afholdes Folkeafstemning jf. Grl  § 20, stk. 2. Ændres de danske dobbeltbeskatningsoverenskomster 

før Danmark har ratificeret traktaten er dette et brud på Grundloven.  

Suveræniteten betyder derved at selvom der i OECD opnås enighed om et multilateralt instrument vil dette 

ikke være juridisk bindende. Det enkelte land skal ratificere det multilaterale instrument før at landet er 

indtrådt. Derudover vil instrumentet først have virkning når begge lande er indtrådt77.  
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11. Beskatning af den digitale økonomi  

Med udgangspunkt i hovedafsnittet om den nuværende lovgivning ses det at den digitale økonomi ikke kan 

rummes. Der er derfor behov nye regler eller ændring af de nuværende for at denne kan inkluderes og hermed 

blive beskattet.  

Problemstillingen ved den nuværende lovgivning skyldes at der ikke eksisterer hjemmel for at beskatte 

indkomsten fra digitale virksomheden, da en fysisk tilstedeværelse ikke er tilstede. Efter denne er tilvejebragt 

er problemstillingen yderligere værdiskabelsen i digitale forretningsmodeller og herunder hvad der skal 

beskattes. Sidst er implementeringen af løsningen, kan denne giver grundlang for en tung proces grundet 

suverænitet og de mange dobbeltbeskatningsoverenskomster der allerede er indgået.  

11.1 Fast driftssted  

Til etablering at et nyt nexus der muliggør inddragelse af de digitale virksomheder kan der med fordel gøres 

brug af nuværende definition med tillæg for signifikant økonomisk tilstedeværelse og server som fast 

forretningssted.  

Ved at inkludere server som et fast forretningssted giver det mulighed for at beskatte i de lande, hvor serverne 

er lokaliseret. Serverne kan dog betjene flere jurisdiktioner, hvorfor at signifikant økonomisk tilstedeværelse 

også skal finde anvendelse.  

Til definition af økonomisk tilstedeværelse kan der gøres brug af de identificeret faktorer af OECD. Disse 

faktorer er omsætningsbaserede, digitalt baserede og brugerbaserede. Disse faktorer kan eksisterer sammen, 

hvorved de alle vil kunne inkluderes for at der findes anvendelse på alle typer digitale forretningsmodeller.  

Nexsus kan derved udvides med følgende beskrivelse at forretningssted kan være en signifikant økonomisk 

tilstedeværelse, hvor denne defineres som:  

- vedvarende og fast omsætning fra et land  

- lokalt domæne og/eller platform  

- Dataindsamling om brugere og/eller månedlige aktive brugere 

11.2. Kildeskat og udligningsafgift  

Når det er indført nye bestemmelser, hvorved at digitale virksomheder inkluderes, kan der ske beskatning.  

Den næste problemstilling har været at identificere hvordan at værdi skabes i digitale forretningsmodeller, og 

herunder hvilken indkomst der skal omfattes.  

Der kan gøres anvendelse at de allerede identificeret løsningsforslag. Valgt om hvilken model der skal 

anvendes vil være baseret på de endelige udformninger af forslagene. Det vil være en politisk beslutning 

hvilken model der skal finde anvendelse. Beslutningen vil sandsynligvis inkluderer antagelser om hvilke 

konsekvensker dette vil have for import og specielt eksport markedet i Danmark.  
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Frodelen ved anvendelse af disse modeller er at de søger at beskatningsproblemstillingen ved at beskatte 

digitale virksomheder.  

11.3. Det multilaterale instrument  

Et vigtigt element i opdatering af den nuværende lovgivning er implementering af denne. Implementeringen 

kan som tidligere beskrevet i opgave give anledning til en betydelig administrativ omkostning og kan være 

meget tidskrævende.  

Det multilaterale instrument kan derfor med fordel finde anvendelse, for at en så nem så mulig implementering.  

Det er dog vigtigt at der i denne forbindelse nævnes suverænitet, da denne ikke kan implementeres førend der 

er sket ratifikation.  
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12. Konklusion  

Formålet med opgaven af definere hvilken ydelse de digitale virksomheder leverer og fast driftssted. Herunder 

hvilke løsningsmuligheder og udfordringer der er ved beskatning af den digitale økonomi.  

Det kan konkluderes at internettet og dets påvirkning på den digitale økonomi er grundlæggende for 

tilvejeblivelsen af de digitale virksomheder. Denne udvikling har herudover givet anledning til nye 

forretningsmodeller: multisidede platforme, forhandlere, vertikalt integrerede virksomheder, og input 

leverandører. 

Værdiskabelsen i de digitale forretningsmodeller kan ikke indeholdes i Porters værdikæde, da denne bygger 

på mere traditionelle antagelser. Værdiskabelse kan beskrives med the value network og the value shops.  

Værdinetværker beskriver at de værdiskabende aktiviteter er overlappende. Disse aktiviteter er identificeret 

som fremning af netværket, serviceudbydelse og drift af netværket. Digitale virksomheder kan derved skabe 

værdi ved deres netværk. Det er altså den platform som anvendes som er grundlag for værdiskabelse. Dette er 

også yderligere understøttet af at et nyt nexus kan være baseret på digitale faktorer. At platformen er 

appellerende for potentielle kunder og eksisterende kunder er en vigtigt faktor for digitale virksomheder.  

The value shops er værdiskabelsen baseret på at virksomheden kan løse et bestemt behov, heri indgår 

vigtigheden af et omdømme.  

De digitale virksomheder skaber derved værdi gennem deres platform, og sørge for at denne til al tid er 

appellerende til kunderne, og at der er det rette indhold til at kunne løse deres behov.  

Efter en detaljeret af økonomien og de digitale virksomheder er opnået, har opgaven behandlet den nuværende 

lovgivning, herunder definitionen for fastdriftssted. Det kan konkluderes at den nuværende lovgivning ikke 

finder anvendelse på de digitale virksomheder, da lovgivning bygger på statuering af fast driftssted ud fra en 

fysisk tilstedeværelse.  

OECD har i forbindelse med deres BEPS projekt identificeret flere forslag på hvordan man kan inkluderer de 

digitale virksomheder i skattelovgivningen.  

Forslag om ændring af fast driftssted definitionen, så denne også inkluderer server og en signifikant økonomisk 

tilstedeværelse kan tilveje bringe en mulighed for statuering af et fast forretningssted uden fysisk 

tilstedeværelse.  

Udover en tilpasning af fast driftssted definition har opgaven også behandlet flere forslag om hvordan der kan 

ske beskatning at digitale virksomheder. For alle forslag kan det konkluderes at der fortsat er elementer i disse 

som skal forsøges at afklares før at de kan finde anvendelse. Problemet om afklaring er opstået da en del 
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vanskelighed er forbundet da det en kompliceret at identificere hvilke digitale transaktioner som skal indgå. 

Dette gør at der ikke kan konkluderes hvilke metode der vil være mest retvisende.   

Herudover indebærer en del af forslagene også en udfordring om at det er administrativt tungt at implementere 

og foretage opfølgning i form af registrering.  

For problemet om implementering kan en del af denne elimineres ved brug af et multilateralt instrument, med 

formål at implementere en vis fleksibilitet i de allerede indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster.  

Slutteligt kan der derfor konkluderes at der på tidspunktet for opgaven ikke kan findes en endelig løsning på 

hvordan den digitale økonomi skal beskattes. Dette er ud fra at afgørende faktorer om hvad der skal beskattes 

og hvor dette skal beskattes forsat mangler af blive afklaret.  

13. Perspektivering  

BEPS-projektet vil i 2020 komme med en endelig rapport med konkret løsningsforslag til beskatningen af den 

digitale økonomi. Denne løsning med stor sandsynlighed tage udgangspunkt i de beskrevet forslag i opgaven. 

Med dette kunne det derfor være relevant at foretage analyse af den juridiske effekt, hvis Danmark vælger at 

implementere løsningen. Yderligere kunne det være relevant at foretage en økonomisk analyse om hvordan 

løsningen vil påvirke beskatningen i Danmark.  

Opgaven har behandlet beskatning for digitale virksomheden, men der er en mulighed for en løsning også vil 

kunne finde anvendelse på en traditionel virksomhed, det kunne derfor være relevant analyse på baggrund af 

en danske case virksomhed, for at opnå forståelse om hvilken effekt løsningen har på beskatningen, men også 

hvilke udfordringer der kan være ved implementeringen.  

Der er i opgaven kun beskrevet den danske lovgivning, hvorfor at opgaven kun belyser problemstillingen fra 

et dansk perspektiv. Dette kun give anledning til en komparativ analyse, hvor der ved analyse af 

skattelovgivningen for andre lande, kan opnås dybere forståelse af beskatningsproblemerne.  

Mange virksomheder indgår i en koncern, hvorved at der foretages interne transaktioner, disse kan ske på tværs 

af jurisdiktioner. Transfer-pricing kunne være relevant at analysere i forbindelse med BEPS.  

Digitale virksomheder har eksisteret i flere år, men er stadigvæk et nyt koncept indenfor de skattemæssige 

rammer. Der er derfor mange problemstillinger inden for dette område, som kan analyseres.  
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