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Abstract 
The main purpose of this thesis is to examine the “BEPS 2.0” project created and overlooked 

by the OECD in collaboration with the G20. The purpose of the project is to create a 

consensus-based approach to who and how digital firms with a “significant and economic 

presence” in a respective state should be taxed. The new so-called “nexus-rules” is a 

plausible approach to how the taxation should be brought into action, even when neither the 

criteria regarding physical presence nor permanent established (“PE”) have been fulfilled.  

 

The thesis finds it questionable whether the new nexus rule seems as effective, when it comes 

to imposing taxes on firms with a significant and economics presence, due to the preliminary 

reports being vague, not thoroughly described and detailed enough yet.  

Furthermore, the thesis finds, cf. the several released reports, that OECD seems highly 

fixated on how to handle especially the MNE’s companies from a tax perspective, which 

posses an oligopoly- or monopoly like status in their respective markets. 

The above mentioned criteria have for many years been considered the ultimative fundament 

when it comes to imposing taxation on firms operating in different states. Without neither 

physical presence nor “PE” there is no legal basis for taxation to be imposed cf. current tax 

legislation. Thus, the new-presented nexus-rules could pave the way for many new and 

plausible ways to both impose tax on firms but also a risking new ways for firms to dodge 

taxes. 

In continuation to this, it is also a matter of using the right profit allocation-methods given 

that the new nexus-rules are implemented and enforced, as it seems questionable whether the 

traditional “arm's length principle” deduced from the Transfer Pricing rules seems eligible 

with this new set of nexus rules. The thesis, however, finds that the new suggested profit 

allocation method could result in several challenges regarding double taxation and thus the 

thesis ends up with a suggested solution on how to handle this challenge. 

The thesis finds it questionable whether or not these new approaches are as effective as they 

aim to be. There seems to be more efficient alternatives to this approach as presented in the 

last chapter of the thesis.  
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Kapitel 1 

1.1. Indledning 

Som følge af den verdensomspændende teknologiske udvikling er multinationale selskaber 

(Multinational entities, herefter “MNE”) begyndt at dominere en større og større del af den 

globale omsætning, herunder også transaktioner mellem koncernforbundne parter. Det er 

blevet nemmere for selskaber at skabe digitaliserede platforme hvori deres produkter kan 

sælges til kunder, der befinder sig langt væk fra selskabets geografiske hjemsted. Dette har 

ledt til bekymring hos bl.a. Organisation for Economic Co-operation and Development 

(Herefter “OECD”), der frygtede at lovgivningen ikke kunne følge med den teknologiske 

udvikling, og at det blandt særligt MNE’s kunne udnyttes til aggressiv skatteplanlægning og 

en udhuling af staternes skattegrundlag . Desuden er det blevet sværere at vurdere hvor 1

værdien i MNE’s bliver skabt, efter vi har set et skift til mere globale modeller, hvor der ikke 

længere er en klar skillelinje i værdikæderne.  

 

Bl.a. på baggrund af disse udfordringer udviklede OECD sammen med G20  en rapport til at 2

takle udfordringerne med Base Erosion and Profit Shifting (Herefter “BEPS”). Dette blev til 

BEPS 1.0., der skulle stå som et samarbejde mellem lande, der ønskede at tiltræde en fælles 

arbejdsplan til at komme skatteundgåelse til livs, og sikre at selskaber ikke skulle have 

mulighed for kunstigt at flytte indkomst  fra en jurisdiktion til en anden jurisdiktion med 3

lavere eller ingen beskatning . Sidenhen har BEPS projektet udviklet sig til bl.a. at omfatte en 4

(under udvikling) konsensusbaseret løsning vedrørende beskatningsretten af virksomheder 

der har “significant and economic presence” i en stat, hvor de ikke har fysisk tilstedeværelse, 

og dermed ikke har et fast driftssted. Disse nye principper, der stadig er under udvikling af 

mere end 130 lande, bidrager derfor til regulering af et område, der hidtil har været ureguleret 

og som har givet anledning til mange diskussioner og debatter.  

1 OECD (2013), “Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting”, s. 8 
2 Repræsentation af 20 finansministre og centralbankledere fra væsentlige økonomier 
3 Herunder bl.a. CFC beskatning, hybride mismatch, fast driftssted og transfer pricing, .  
4 OECD (2013), “Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting”, s. 8 
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Omend der er tale om skatteretlige reguleringer i dette BEPS-projekt, synes det også at 

handle om et konkurrenceretligt spørgsmål. Allerede i den første rapport (action 1) fra 2015  5

kommenterer OECD på, at den digitale økonomi har en tendens til at resultere i et marked 

med monopol eller oligopol, samt beskriver hvordan netværkseffekten ofte kan føre til at 

virksomheder, der er first-movers på det digitale marked, kan etablere og opretholde en 

dominerende position på markedet over en lang periode. Ydermere fremgår det i en rapport 

fra OECD fra 2019  at OECD anskuer digitale platforme som værende en kategori, hvor 6

monopoler og oligopoler har tendenser til at opstå og hvor det kan være nødvendigt for 

regeringer at introducere yderligere konkurrence, eller på anden måde regulere markedet . 7

Denne holdning fra OECD synes at være gennemgående i de respektive rapporter 

omhandlende BEPS, og afhandlingen lægger derfor til grund, at det konkurrenceretlige 

aspekt har en fremtræden rolle i hensigten bag BEPS-projektet.  

Det vil i løbet af afhandlingen blive yderligere drøftet og bakket op med flere argumenter. 

Afhandlingen anskuer derfor den skatteretlige regulering som værende et instrument til netop 

at regulere disse digitale platforme, der synes at have tendens til at danne monopol og 

oligopol-lignende markeder. Fra et juridisk synspunkt synes det derfor relevant at undersøge 

det instrument, som OECD foreslår at få implementeret, nemlig de nye nexus- og 

profitallokeringsregler. Der vil derfor ses på hvordan begrebet ‘fysisk tilstedeværelse’ har 

ændret sig med disse nye regler, samt hvilke konsekvenser dette vil have for fremtidige 

nexus- og profitallokeringsregler.  

Set fra et økonomisk synspunkt synes det relevant at undersøge hvorvidt OECD’s argument 

har et økonomisk holdepunkt, samt hvilke konsekvenser det vil få for både nuværende og 

fremtidige aktører på markedet at disse nye regler, alt andet lige, vil blive indført.  

 
 
 
 

5 OECD (2015), “Addressing the tax challenges arising of the Digital Economy, Action 1 - 2015, 
Final report OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting”. 
6 OECD (2019), “Competition for the market - contribution from BIAC session IV” 
7 Ibid 
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1.2. Problemstillinger 
Udgangspunktet ved udformningen af de nedenstående problemformuleringer er, at hver 

problemstilling tager sit afsæt i tre selvstændige underspørgsmål i relation til henholdsvis det 

juridiske kapitel, det økonomiske kapitel og det integrerede kapitel. Hver enkelt 

problemstilling vil blive behandlet og konkluderet på selvstændigt, og derefter vil 

hovedpointerne fra alle tre problemstillinger sammenfattes i én samlet konklusion i kapitel 6.  

 

Juridisk problemstilling 

- Hvorledes har princippet om ‘fysisk tilstedeværelse’ ændret sig for de nye, foreslåede 

regler fra OECD’s BEPS 2.0, søjle 1, samt hvilke konsekvenser kunne ændringen 

have for fremtidige nexus- og profitallokeringsregler?  

 

Økonomisk problemstilling 

- Hvilke økonomiske konsekvenser vil det få for de nuværende, såvel som de 

fremtidige potentielle aktører på de digital-økonomiske marked, skulle BEPS 2.0, 

søjle 1 blive indført med det foreløbige præsenterede indhold? 

 

Retsøkonomisk problemstilling 

- Hvorvidt synes de foreslåede allokeringsregler i BEPS 2.0, søjle 1, efficiente i forhold 

til de oprindelige hensyn og målsætninger forud for projektet, samt hvilke 

løsningsforslag kan der som alternativ anbefales for at forbedre projektet? 

 

1.3. Synsvinkel 
Den anvendte synsvinkel i afhandlingen vil først og fremmest være fra et dansk perspektiv i 

den forstand, at afhandlingen vil behandle danske, interne retskilder og dansk administrativ 

praksis i det juridiske kapitel. Dertil anvendes også rapporter fra OECD som grundsten for 

afhandlingens problemstillinger. Disse er ikke danske retskilder, men dette vil uomtvisteligt 

få betydning for den fremtidige, danske praksis, da Danmark er et af OECD’s medlemslande, 

og er et af de lande der arbejder sammen med OECD om at få udarbejdet den 
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konsensusbaserede løsning. Derudover søger afhandlingen at belyse problemstillingerne ud 

fra virksomhedernes synspunkt, hvorfor det hovedsageligt er virksomhedernes ageren og 

adfærd der haves i fokus, når de forskellige tiltags konsekvenser behandles.  

1.4. Afgrænsning 
Afhandlingen afgrænses til kun at behandle søjle 1 i BEPS 2.0., hvorfor søjle 2 (vedrørende 

Globe) ikke vil blive behandlet i afhandlingen. Søjle 1 i BEPS 2.0 består af henholdsvis 

reglerne om nexus og profitallokering. Afhandlingen vil af den grund tage udgangspunkt i 

netop disse to regelsæt. Dertil bemærkes det, at regelsættene om transfer pricing og disse 

værnsregler betydning i forhold til profitallokering ligeledes inddrages, som 

fortolkningsbidrag til bedre at kunne belyse BEPS 2.0-projektets tiltag.  

 

Afhandlingen vil ligeledes, kort, behandle det andet aspekt der følger af fast 

driftssteds-princippet, der angår fordelingen af den indkomst der opstår fra det faste 

driftssted, jf. artikel 7, stk. 1-2 i OECD’s modeloverenskomst.  

 

Afhandlingen vil omfatte både fysiske personer og selskaber, da - som behandlet senere i 

afhandlingen - fast driftssted kan udgøres af både en fysisk person og et selskab efter de 

danske interne regler. I afsnittet om danske interne regler vil både Selskabsskatteloven 

(herefter SEL) og Kildeskatteloven (herefter KSL) kort blive behandlet og inddraget. 

 

1.5. Metode  
Afhandlingen er som nævnt inddelt i henholdsvis en juridisk og økonomisk analyse, der 

sammenfattes af et integreret afsnit. Der vil derfor blive anvendt både en juridisk, en 

økonomisk og en integreret metode, der vil blive nærmere beskrevet nedenfor. 
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1.5.1. Juridisk metode 
 
Afhandlingens juridiske analyse vil primært tage afsæt i national ret samt bestemmelserne i 

OECD’s modeloverenskomst, suppleret af dertil hørende relevant juridisk materiale - dette 

fra diverse vejledninger og guidelines (“soft law”) til juridisk materiale af mere bindende 

karakter - hertil kan (det danske) Skatterådets bindende svar eksempelvis nævnes. 

 

Ved anvendelse af den juridiske metode til at anskue en gældende juridisk problemstilling, 

opereres der med den retsdogmatiske metode. Den retsdogmatiske metode bliver ikke alene 

anvendt til at systematisere indholdet, men også at beskrive og fortolke, med henblik på at 

løse de konkrete problemstillinger. Dette gøres ved at belyse den gyldige/gældende ret (“de 

lege lata”) med hjælp og supplement fra de gældende relevante retskilderne - på både et 

generelt og et mere konkret grundlag . 8

I naturlig forlængelse heraf, findes det derfor yderst essentielt ved besvarelse af 

afhandlingens juridiske problemstilling, at svaret til den pågældende juridiske problemstilling 

dannes gennem arbejdet med den retsdogmatiske metode, navnlig ved en dybere gennemgang 

af gældende ret “de lege lata”.  

Endvidere er det nødvendigt for metodikkens skyld at skelne mellem “retskildelæren” og 

“retsdogmatikken”, på trods af, at disse to områder hænger tæt sammen og supplerer 

hinandens forståelse, og af den grund ej heller kan adskilles - i hvert fald ikke i et praktisk 

henseende ved behandling af en given juridisk problemstilling . Adskillelsen kan simpelt 9

gøres ved i den juridiske analyse at tilkendegive, hvornår der er tale om “de-lege-lata” regler 

og altså gældende ret, og hvornår der er tale om hhv. “de-lege-ferenda” . 10

Det essentielle, der kan udledes ud fra begrebet “retskildelære” er, at der er en lærdom i 

normer, og navnligt hvordan retskilderne og deres indhold bør prioriteres, hvordan de 

forpligter, hvordan de virker og deres tilhørende politiske legitimation . Retskildelæren er 11

8 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth (2017). “Retskilder og retsteorier”, s. 29-30 
9 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth (2017). “Retskilder og retsteorier”, s. 29-30 og s. 381 
10 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth (2017).“Retskilder og retsteorier”, s. 381-382 
11Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth (2017). “Retskilder og retsteorier”, s. 29 
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altså et udtryk for læren om hjemler, og det er igennem denne læren, at retskildernes 

hjemmelgrundlag kan udledes. Dette da, den retsdogmatiske analyse jo har til formål at 

udfinde “retsfølgen”, hvilket sker ved søgning af hjemmel i retskilderne .  12

 

Definitionen af retskilder varierer naturligvis, men kan overordnet set, defineres som 

“informationskilder vedrørende det gældende retssystem”.  Retskildelæren står dermed som 13

kontrast til retsdogmatik, hvor retskildelæren er en lære i normer, hvorimod retsdogmatik 

derimod er en lære om normer.  14

 

De forskellige respektive retskilder der kan nævnes indenfor retskildelæren kan inddeles i fire 

hovedkategorier; henholdsvis regulering, retssædvaner, præjudikater, og forholdets natur .  15

 

Det må hertil nævnes, at der ingen rangorden gælder i mellem retskilderne efter 

retskildelæren, på trods af ovennævnte rækkefølge der foretages i forbindelse med den 

retsdogmatiske analyse  . Med andre ord, står dette altså igen i kontrast i forhold til 16

anvendelsen af retskilderne efter den retsdogmatiske metode.  

 

I modsætning til retskildelæren, gælder der indenfor den retsdogmatiske metode en 

forudsætning for, at retskilderne anvendes efter en bestemt rangorden. Som følge af  dette 

starter man derfor altid i regulering, dernæst retspraksis, herefter retssædvaner og 

afslutningsvis forholdets natur . Den bestemte rangorden er en betegnelse for en konkret 17

søgen efter “de-lege-late” indenfor retskilderne, altså retsgrundlaget. 

 

Af hensyn til afhandlingens problemstillingerne, er det naturligvis kun de relevante retskilder 

i henhold til problemstillingerne der bliver anvendt. Da OECD som organ, og sine 

dertilhørende udstedte dokumenter og guidelines, herunder modeloverenskomst, ikke er 

bindende for den enkelte stat, og heller ej af den grund har forrang for national ret som f.eks. 

12Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth (2017), “Retskilder og retsteorier”, s. 34-35 
13Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth (2017), “Retskilder og retsteorier”, s. 34-35 og s. 29-30 
14Ibid  
15Ibid 
16 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth (2017), “Retskilder og retsteorier”,  s. 34 
17 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth (2017), “Retskilder og retsteorier”, s. 35 og s. 29-30 
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EU-retten har , vil afhandlingen kva anvendelsen af den retsdogmatiske analyse, herunder 18

den ovennævnte rangorden, tage udgangspunkt i national ret. 

 

Afhandlingen har hovedsageligt anvendt følgende retskilder, til besvarelse af afhandlingens 

problemformulering:  

 

- OECD’s modeloverenskomst. Retskildemæssigt er udgangspunkt for 

modeloverenskomsten, at denne ikke retligt bindende for medlemslandene, da de ikke 

er implementeret i dansk, nationalret. Det er derfor de enkelte 

dobbeltbeskatningsoverenskomster, der skal ses som værende de retligt, bindende 

kilder. Dog tager de danske dobbeltbeskatningsoverenskomster (herefter DBO’er) 

som oftest udgangspunkt i modeloverenskomsten, heriblandt også artikel 5 og artikel 

7 som bliver behandlet i denne afhandling. OECD’s modeloverenskomst kan derfor 

ses som værende en skabelon for de enkelte DBO’er der indgås landene imellem. 

Modeloverenskomsten kan derfor kategoriseres som værende soft law .  19

 

- OECD’s rapporter om BEPS. Afhandlingen tager sit udgangspunkt i de foreløbige 

rapporter, der er udstedt af OECD, og som fungerer som guidelines til hvordan den 

endelige, konsensusbaserede løsning vil tage sin udformning. Igen skal det her 

bemærkes, ligesom ved modeloverenskomsten, at retskildemæssigt er rapporterne fra 

OECD ikke er retligt bindende for hverken medlemslandene, eller de 130 lande der 

samarbejder om den konsensusbaserede løsning. 

 

- Administrativ praksis fra Skatterådet i form af bindende svar. Der er i 

afhandlingen anvendt bindende svar fra Skatterådet, der vil blive analyseret og 

anvendt som grundlag til at vurdere og aflede hvordan fremtidig praksis på 

PE-området vil se ud med de nye nexus regler. 

 

18 Princippet om at EU-retten har forrang for national ret blev første gang statueret i sagen Costa mod 
ENEL fra 1964.  
19 OECD’s modeloverenskomst (2008) - Dertil anvendt “Juridisk vejledning C.F.8.2.1”. 
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Set ud fra retskildelæren, kan man som udgangspunkt påberåbe sig bindende svar. Bindende 

svar “binder” myndighederne jf. SFL §§21-25  i fem år der regnes fra modtagelsen af svaret. 20

Det bindende svar er dog ikke bindende for vedkommende der har anmodet om et bindende 

svar. Dette har den betydning, at den modtagende skattepligtige frit kan vælge, hvad 

vedkommende ønsker at stille op med det bindende svar; selvangive i strid med et meddelt 

bindende svar eller ej, og at det i øvrigt er muligt for den skattepligtige anmoder at få prøvet 

sagen i den almindelige klageinstansfølge.  21

 

- Juridisk litteratur. Dette vil blive anvendt i afsnittene der behandler den nuværende 

teori om fast driftssted.  

 

- SKAT’s juridiske vejledning. Denne retskilde har lavest retskildemæssig værdi, da 

der er tale om et udtryk for SKAT’s egen fortolkning af de respektive regler. 

Vejledningerne er som udgangspunkt heller ej bindende for de administrative 

myndigheder, medmindre formuleringen stiller borgeren i en position hvor de har en 

forventning om deres retsstilling på baggrund af SKAT’s vejledning  22

 

 

1.5.2. Økonomisk metode  

I kapitel 3 undersøges og udledes de økonomiske konsekvenser af BEPS-projektet særligt i 

forhold til konkurrencen på markedet. Ved en eventuel implementering af tiltagene i 

BEPS-projektet vil det naturligvis fører til en række konsekvenser, gode som dårlige, som 

dette kapitel ønsker at belyse ud fra en økonomisk synsvinkel. Den anvendte økonomiske 

teoretiske metode i kapitel 3 tager udgangspunkt i den såkaldte neoklassiske disciplin. 

Ved anvendelse af den neoklassiske disciplin- eller teori, fokuseres der ikke alene på at kunne 

udtale sig om den enkelte virksomhed isoleret set. Denne disciplin indgår derimod i en mere 

bredspektret og omfattende teori, der navnlig har til formål at kunne udlede og belyse flere 

20 LBK nr 678 af 31/05/2018 - “Skatteforvaltningsloven”. 
21 TAX.DK - Skat & Afgift, C.1.1 “Generelt om bindende svar”. 
22 Jf. juridisk vejledning 2020-1, A.A.1.1.2 
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virksomheders aggregerede adfærd . Det er derfor karakteristisk for neoklassisk teori, at man 23

her ikke studerer de interne organisatoriske adfærdsmønstre, men i stedet anskuer 

virksomhedernes eksterne markedsmæssige adfærd.  Det lægges endvidere til grund at 24

virksomhederne jf. neoklassisk teori, at agenterne er rationelle, har fuld information, 

ressourcerne begrænsede, og at agenternes behov er umættelige.   25

Dette gøres ved at man via. den neoklassiske forståelse, har den produktionsmæssige 

forståelse af den ennkelte virksomhed for øje, hvorfor disciplinen ligger i at anskue denne  - 

altså produktionen  - samt relatere denne til de allerede eksisterende identiske virksomheder 

som sammenligningsgrundlag .  26

Karakteristisk set, tages der med andre ord, udgangspunkt i den såkaldte typiologiske 

forståelse man allerede har af den pågældende branche, man ønsker at belyse ud fra en given 

økonomisk problemstilling, hvorefter man så kan søge at klarlægge effekterne og 

principperne der kan udledes fra den gældende branche, naturligvis med henblik på 

besvarelse af den økonomiske problemstilling. .  27

I henhold til afhandlingens problemstilling, klargøres afhandlingens problemstilling, ved en 

redegørelse og analyse af de typiske markedsformer- og de industriøkonomiske teorier, der 

typiologisk opstår på det marked disse digitaløkonomiske aktører opereres på - altså med 

andre ord, kan man sige at der foretages en “branchebetonet” økonomisk analyse, for at 

kunne klarlægge de økonomiske konsekvenserne BEPS 2.0, søjle 1 projektet kan have til 

følge. 

Dertil er det primært den kvantitative metode der er anvendt, da det anvendte materiale er 

baseret på statistik, se eksempelvis bilag 2, og at der ikke anvendt empiri af kvantitativ slags.  

Ydermere eksisterer henholdsvis den deduktive og den induktive metode, hvoraf det 

hovedsageligt er den hypotetisk-deduktive metode/tilgang der i denne opgave anvendes og 

dermed afspejler sig i opgaven, da den økonomiske problemstilling så vidt mulig vil forsøges 

23 Knudsen, Christian, (1997), “Økonomisk Metodologi II”, s. 68-69 
24 Ibid 
25 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth (2017). “Retskilder og retsteorier”, s. 433 
26 Knudsen, Christian, (1997), “Økonomisk Metodologi II”, s. 44-45 
27 Ibid 
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besvaret ved hjælp af eksisterende teori.  Med andre ord, belyses den økonomiske 28

problemstilling ved først og fremmest at kigge på hvad man ønsker at forklare 

(“explanadum”) som i dette tilfælde er, at udlede de industriøkonomiske følger og 

konsekvenser en eventuel implementering af BEPS 2.0 søjle 1 projektet ville kunne have, 

samt hvilke antagelser (“explanas”) man ønsker at forklare dette med, hvor explanandum 

afklares og belyses ved at tage udgangspunkt i de nuværende digitaløkonomiske marked, og 

dernæst belyse implementering pre- og post indførslen af søjle 1.  29

I forlængelse af anvendelsen af den neoklassiske teori, vil 

Strucure-Conduct-Perfomance-Paradigmet (“SCP”) ligeledes anvendes, med henblik på at 

undersøge og udlede hvilke resultater de forskellige markedsformer giver ophav til (I 

afhandlingen er der udelukket fokuseret på konkurrenceformer: fuldkommen konkurrence, 

monopol, oligopol).  Anvendelsen af SCP-paradigmet skyldes navnlig, at paradigmet giver 30

mulighed for at kunne vurdere de forskellige markedsformer ud fra et velfærdsteoretisk 

perspektiv . Dette anvendelsesorienteret teori synes ikke kun fordelagtig i forhold til 31

besvarelse af den økonomiske problemstilling, men ligger på mange måder også grundstenen, 

for den dybdegående evaluering af det fremlagde nexus-regelsæt sammenholdt med de 

afledte økonomiske konsekvenser i kapitel 4, der foretages i kapitel 5 i forbindelse med den 

integrerede problemstilling.  

Som følge af anvendelsen af den neoklassiske disciplin, herunder SCP-paradigmet, 

forudsættes det, at forbrugerne er rationelle og fuldkommen oplyste. Dertil anvendes og 

perspektiveres der til de forskellige markedsformer, navnlig fuldkommen konkurrence, 

oligopol, og monopol, som nævnt ovenfor. De forskellige konkurrencesituationer opvejes og 

sammenlignes med henblik på senere hen at kunne vurdere, hvilken konkurrenceform dere 

umiddelbart synes menes fordelagtigt, og hvorfor.  

28 Andersen, Ib (2003), “Den skinbarlige virkelighed”, s. 39 
29 Ibid 
30 Knudsen, Christian, (1997), “Økonomisk Metodologi II”, s. 68-69 
31 Ibid 
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1.5.3. Integreret metode 

I henhold til valg af integreret metode og derudfra den integrerede analyse, vil denne ikke 

alene kun tage udgangspunkt i, men også bygge videre på, det der er udledt af henholdsvis 

den juridiske og økonomiske analyse. Dette skyldes, at man har brug for at anskue de 

juridiske problemstillinger ud fra flere synsvinkler. Dette hænger sammen med, at et enkelt 

juridisk tekst eksempelvis kun er et fragment af en regel, hvorfor det synes tvivlsomt hvor 

meget man kan udlede af lovteksten alene. Den enkelte regel hører naturligvis sammen med 

det samlede retssystem (“dens interne gyldighed”).  32

Ved benyttelse af en retsøkonomiske tilgang og metode, har metoden ikke alene til formål at 

analysere, men også at vurdere gældende ret, ved inddragelse af relevant økonomisk metode 

samt teori. Retsøkonomien i egen essens handler altså om, at bruge retsvidenskabens regler 

og resultater til at beregne nytte og efficiens i den økonomiske analyse, hvor at forskellen 

ligger i, at den traditionelle analyseniveau i stedet erstattet med regler som analyseniveau.  33

Den retsøkonomiske metode handler derfor om, at belyse de økonomiske effekter der enten 

opstår eller kan opstå af de aktuelle retsregler, set i et samfundsperspektiv. Af den grund, 

befinder retsøkonomien sig “udenfor Juraens hus”, navnlig “økonomiens hus”.  34

Metoden er anvendt i kapitel 4, hvor der nemlig undersøges og redegøres der for de 

retsøkonomiske tendenser og fænomener der kan opstå på et givent marked, samt hvordan 

fænomenerne vil se ud, når disse anvendes på det digitale økonomiske marked.  

 

Der er på den måde anvendt en retsøkonomisk metode her, til at vurdere de forskellige 

juridiske problemstillinger. Den retsøkonomiske metode er isoleret set baseret på økonomisk 

forskning, hvorfor man ved anvendelse af denne metode, søger at løse og vurdere juridiske 

problemstillingers effekter, formål, sanktioner, efficiens, o.l., hvorfor retsøkonomien er yderst 

anvendelig på mange af virkelighedens juriditer tvister, såsom eksempel kontrakt optimering 

og konkurrencesituation.   35

32 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth (2017), “Retskilder og retsteorier,”, s. 379 
33 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth (2017). “Retskilder og retsteorier,”, s.430-431 
34 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth (2017). “Retskilder og retsteorier,”, s. 429 
35 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth (2017). “Retskilder og retsteorier,”, s. 432 og s. 444 
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Modsat forbrugernes rationelle adfærd under neoklassisk mikroøkonomi, er forbrugeren (eller 

nærmere agenterne, som er begrebet man hyppigere opererer med her), antages det, at 

forbrugeren under retsøkonomiske forudsætninger og teori, er begrænset rationel. 

Forbrugerens begrænsede rationelle forudsætninger skyldes, at retsøkonomien ikke har til 

formål, at kunne forudsige præcise konklusioner om adfærden, men at man ved anvendelse at 

retsøkonomien på en juridisk problemstilling, vil kunne udlede hvilke effekter 

implementeringen eller ændringerne i de juridiske problemstillinger ville have som følge .  36

 

Den økonomiske teori kan altså anvendes til at angive de økonomiske implikationer, en regel 

forventes at have, og hvilke konsekvenser en ændring af reglen vil have på aktørerne - 

navnlig virksomheden, forbrugeren, markedet, samfundet.  37

Hovedformålet med at vurdere de gældende retsregler ved brug af retsøkonomisk teori, er at 

vurdere hvorvidt den gældende retstilling synes samfundsefficient; og hvis ikke, kan den 

retsøkonomiske teori anvendes til udarbejdelse af et bud på en mere samfundsefficient 

retstilling, naturligvis med de givne ressourcer der står stillet til rådigh ed . Dette tankesæt, er 38

navnlig grundstenen for retsøkonomien, som det også fremgår af nedenstående citat fra Eide og 

Stavang: 

“I rettsøkonomien anvendes socialøkonomiske begreper og teorier til å forklare jus, anslå virkninger 

av jus, samt å vurdere jus ut fra  generelle målsettinger knyttet til allokering (effektiv ressursbruk), 

fordeling, stabilisering og vekst”  39

Hvorimod den retsdogmatiske analyse, som tidligere nævnt, derfor alene er en analyse af 

gældende ret “de lege lata”, og dermed med andre ord alene en analyse af hvad gældende ret 

er. Som naturlig forlængelse hertil, og som en modpol til den retsdogmatiske analyse, har vi 

retspolitik.  40

36 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth (2017). “Retskilder og retsteorier,” s. 434 
37 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth (2017).“Retskilder og retsteorier,”, s. 450 
38 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth (2017). “Retskilder og retsteorier,”s. 434 smhl. s. 449-451. 
39 Eide, Erling & Endre Stavang (2008), s.23 “Rettsøkonomi” , jf.. Tvarnø, Christina D. & 
Nielsen, Ruth (2017). Retskilder og retsteorier, s. 435 
40 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth (2017). “Retskilder og retsteorier,” s. 445 
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Retspolitikken, der i øvrigt også defineres som de lege ferende, går ind og vurdere hvordan 

den gældende problemstilling på området bør være, hvorfor formålet med retspolitikken er, at 

fremføre mulige løsningsforslag til den foreslåede eller gældende regulering på området . 41

Hertil, vil man kunne analysere på, hvorvidt den aktuelle regulering, eller de fremførte 

forslag man kommer frem til ved anvendelse af de lege ferene-tankegangen, synes mere 

samfunds efficient.  

1.6. Systematik  
 
Afhandlingen er delt op i 6 kapitler, der tilsammen vil ende ud i en besvarelse af de nævnte 

problemstillinger fra tidligere afsnit.  

 

Kapitel 1 vil forløbe sig som et indledende kapitel der danner rammerne for selve 

afhandlingens opbygning samt danner redskaberne for afhandlingen i form af en klarlægning 

af teori, metode, problemstilling, synsvinkel samt afgrænsninger.  

 

Kapitel 2 følger herefter og udgør det juridiske kapitel, der søger at analysere den nuværende 

retspraksis for fast driftssted og derefter sammenholde med de nye nexus regler fra OECD’s 

søjle 1. Det juridiske kapitel er det indledende, faglige kapitel, da der ønskes at belyse den 

juridiske, fremtidige retsstilling førend at vi kan vurdere den økonomiske konsekvens heraf.  

 

Herefter vil kapitel 3, og den økonomiske analyse, følge. Dette kapitel vil søge at undersøge 

hvilke konkurrene- som industriøkonomiske konsekvenser det vil få for markedet, at der 

bliver indført nye nexus regler og dermed at der højst sandsynligt vil være flere virksomheder 

der opnår skattepligt i lande, hvori det ikke tidligere har udløst skattepligt for dem at operere.  

 

Kapitel 4 vil i naturlig forlængelse af de to ovenstående kapitler søge at lave en 

sammenfattende analyse af hvorvidt der opstår en samfunds efficient tilstand ved indførelsen 

af disse nye nexus regler.  

 

41 Ibid 
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Kapitel 5 vil bidrage med én sammenfattende konklusion på de tre, separate kapitler og vil 

dermed besvare de problemstillinger der fremgår af kapitel 1.  

 

Kapitel 6 følger som det sidste med henholdsvis litteraturliste og bilag.  

 

Kapitel 2  

2.1. BEPS og international skatteret  
 

International skatteret er et begreb der på sin vis ikke har en egentlig eksistensberettigelse, 

eftersom der principielt ikke findes et internationalt skatteretligt regelsæt, der angår alle 

grænseoverskridende transaktioner og som er tiltrådt af alle stater.  

 

Disciplinen international skatteret må derfor kunne karakteriseres som værende de 

problemstillinger, der opstår i de nationale retssystemer som følge af de internationale, 

grænseoverskridende transaktioner .  42

 

Dog synes international skatteret at fylde mere og mere i de politiske diskussioner, eftersom 

den digitale tidsalder gør det nemmere og nemmere for virksomheder og kunder at kontrahere 

på tværs af landegrænser. Der synes derfor at være et større behov for at finde løsninger til de 

komplekse problemstillinger, der kan opstå som følge heraf .  43

 

Når det nævnes, at der ikke findes en egentlig international skatteret, skal dette dog ses i lyset 

af, at der på tværs af mange lande er en enighed om, at der skal være en klarere regulering og 

vejledning af bl.a. skattelovgivning der angår internationale problemstillinger. Herunder er 

der bl.a. tale om OECD, der har initieret BEPS projektet i juli 2013, der har til formål at 

fokusere på beskatningen af særligt multinationale virksomheder samt at ændre og forbedre 

det internationale samarbejde omkring beskatningen heraf .  44

42 Isenberg, Joseph (2010), “International Taxation”, s. 3 
43 Schmidt, Tell & Weber (2015) s. 15 
44 OECD (2013), “Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting”, s. 7-10 
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2.1.1. Generelt om OECD 

OECD er en samarbejdsorganisation for de 36 medlemslande  og de over 100 andre lande, 45

der samarbejder med OECD om at dele og udvikle viden, samt søger at løse internationale 

problemstillinger på den bedste og mest retfærdige måde . OECD blev i 1960 tiltrådt af 20 46

lande, herunder også Danmark, og har derfor 60 års erfaring i at udvikle globale standarder, 

bl.a. i samarbejde med G20 . Netop dette samarbejde med G20 har ledt til udviklingen af det 47

seneste samarbejde om BEPS. I senere afsnit vil BEPS blive adresseret yderligere.  

OECD er opbygget på en sådan måde, at der er en politisk del bestående af råd og møder, 

samt en administrativ del bestående af sekretariatet i Paris .  48

 

Rent formelt har rådet mulighed for at træffe beslutninger der har gyldighed over for alle 

medlemslandene, omend dette anvendes i mindre udstrækning. Snarere vedtages der oftest 

anbefalinger, som bliver vedtaget ved konsensus mellem landene med den modifikation, at et 

land kan afholde sig fra at stemme såfremt de ikke ønsker at deltage i afgørelsen. Derved kan 

anbefalingen blive vedtaget ved konsensus af de resterende lande, der ønsker at vedtage 

anbefalingen. Derudover kan der udstås deklarationer og forståelser, der primært har til 

formål at sikre en moralsk forpligtelse til at medlemslandene overholder de aftaler der indgås 

i OECD.  

 

Af de respektive anbefalinger, beslutninger, deklarationer og forståelser der vedtages i OECD 

skal det forstås, at der er tale om soft law, hvorfor de som udgangspunkt ikke er retligt 

bindende . Dog kan der alligevel være tale om henstillinger hvorefter medlemslandene har 49

forpligtet sig til at overholde et minimumsstandard. Dette var bl.a. tilfældet med BEPS 1.0, 

der udmøntede sig i 15 rapporter der som udgangspunkt ikke var retligt bindende over for 

medlemslandene, herunder Danmark. Alligevel blev der i OECD vedtages en 

45 Jf. OECD.org, afsnit om medlemslande 
46 Jf. OECD.org, afsnit om OECD’s indflydelse 
47 Jf. Udenrigsministeriets hjemmeside, afsnit om OECD’s mission og historie 
48 Marcussen, Martin (2005), “OECD og idéspillet game over?” s. 110 
49 Svar fra Skatteudvalget til Folketinget d. 23. marts 2018. 
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minimumsstandard ved international konsensus, der skulle sikre at landene forpligtede sig til 

at overholde visse krav i forbindelse med de 15 action points.  

 

I relation til den juridiske status hos OECD kan det derfor bemærkes, at der skal ses nærmere 

på den enkelte henstilling og dennes juridiske status i relation til medlemslandene.  

2.1.2. Nuværende regler - Fast driftssted 

Begrebet og princippet bag ”fast driftssted” anvendes i skatteretten for en nærmere defineret 

aktivitet, der dog ikke isoleret set kan udgøre hverken et selvstændigt rets- eller skattesubjekt. 

Princippet er et af de mest grundlæggende begreber der findes i international skatteret 

herunder dobbeltbeskatningsoverenskomsterne (Herefter DBO’er), da begrebet udgør et 

kriterium for, hvornår en af de kontraherende stater, kan blive tildelt beskatningsretten til 

erhvervsindkomst og kapitalgevinster.   50

 

Beskatningsretten som kan henføres til et fast driftssted, vil blive tildelt til den stat, hvori det 

faste driftssted er beliggende. Dette giver i teori, såvel som i praktisk ofte anledning til en del 

fortolknings vanskeligheder. Disse problematikker opstår typisk i tilfælde, hvor et selskab 

eksempelvis er hjemmehørende i én stat (domicillandet), men udfører erhvervsaktivitet i et 

andet land (kildelandet). Såfremt den erhvervsaktivitet der udføres i kildelandet udgør et fast 

driftssted, vil kildelandet blive tildelt beskatningsretten til den erhvervsindkomst, da 

erhvervsindkomsten i så fald kan henføres til det faste driftssted, som er kildelandet. I et 

sådant tilfælde, vil det kunne resultere i, at domicillandet (alt efter intern ret) kan blive 

afskåret fra at beskatte den erhvervsindkomst, der er optjent i domicillandet, og som dermed 

kan henføres til det faste drift sted, jf. f.eks. territorialprincippet i SEL §2, (efter dansk intern 

ret). 

  

Set i lyset af DBO’er, kan problematikken vedrørende fast driftssted problemstillinger, søges 

belyst ud fra to forskellige aspekter; navnlig hvorvidt der er et fast driftssted i 

overensstemmelse med DBO’ens kildeland, og hvilken erhvervsindkomst der kan henføres til 

det faste driftssted.  Da begrebet fast driftssted – og de dertilhørende konflikter – har 

50 Schmidt, Peter Koerver, Michael Tell & Katja Dyppel, (2015),“International skatteret i et dansk 
perspektiv”, s. 158. 
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eksisteret lige så længe, som der har været internationale DBO’er ,valgte OECD før første 51

gang tilbage i 1963 at udarbejde en definition på, hvornår der kunne statueres fast driftssted.  

 

2.1.2.1. Det primære kriterium 

OECD’s Modeloverenskomst (Herefter modeloverenskomsten) art. 5, stk. 1, 2 og 3 indebærer 

generelt set hovedreglen om, at et fast driftssted er et fast forretningssted, hvor et 

foretagendes erhvervsvirksomhed helt eller delvis udføres fra. Tilsammen udgør art. 5, stk. 1 

til og med art. 3 altså det primære positive fast driftssteds kriterium.  Det der skal forstås og 52

kan udledes ved, at ovennævnte artikler udgør den positive definition af det primære 

kriterium, er den, at fast driftssteds definition ligeledes har en negativ begrebsdannelse der 

står hjemlet i art. 5, stk. 4 . Artiklen udgør den negative afgrænsning, der specifikt angiver 53

hvilke aktiviteter der ikke udgør et fast driftssted, uagtet om de øvrige betingelserne i 

modeloverenskomstens art. 5 stk. 1-3 eller opfyldt eller ej. 

 

Det der skal forstås ved, at bestemmelserne tilsammen udgør den primære fast driftssteds 

definition er den, at såfremt der ej kan statueres fast driftssted efter disse betingelser, bør man 

gå videre, og undersøge om der i så fald kan statueres fast driftssted på baggrund af det 

sekundære kriterium , der ligeledes vil blive behandlet nærmere nedenfor. Man vil altså 54

naturligvis altid starte med at anskue den pågældende aktivitet efter betingelserne i den 

primære driftssteds definition, og såfremt aktiviteten ikke synes omfattet af disse 

bestemmelser, herefter gå videre til næste definition.  

 

Formålet med fast driftssteds-begrebet er altså den, at fastsætte en definition af, hvornår en 

kontraherende stat har ret til beskatte den fortjeneste, denne har oppebåret af et foretagende, 

der er hjemmehørende i en anden kontraherende stat.   55

 

51 Skaar, A. Arvid, Permanent Establishment (1991), “Erosion of a Tax Treaty Principle”, s. 71. 
52 Nørgaard, Anders, Laursen (2011), “Fast driftssted”, s. 59 
53 Nørgaard, Anders, Laursen (2011), “Fast driftssted”, s. 60 
54 Nørgaard, Anders, Laursen (2011), “Fast driftssted”, s. 59  
55 OECD’s Modeloverenskomst 2008, kommentarer til art. 5. pkt. 1 
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Det kan derfor udledes af modeloverenskomstens art. 5, stk. 1, at de følgende tre betingelser 

skal være opfyldt, for at der kan statueres fast driftssted: 

 

Et foretagende skal altså opfylde følgende kriterier: 

I)           Der skal eksistere et forretningssted 

II)          Dette forretningssted skal være fast 

III)        Foretagendets virksomhedsudøvelse, skal ske gennem dette 

forretningssted. 

  

Såfremt foretagendet opfylder alle tre betingelser for at udgøre et fast driftssted efter disse 

bestemmelser, vil det altså udgøre et fast driftssted efter modeloverenskomstens art. 5, stk. 1, 

medmindre aktiviteten hører under den negative afgrænsning i stk. 4.  

 

Dertil indeholder modeloverenskomstens art. 5, stk. 2 som nævnte ovenfor en positiv 

afgrænsning af fast driftssted-begrebet – dog ikke udtømmende – på hvilke typer aktiviteter, 

der særligt og ofte udgør et fast driftssted. 

  

Som udgangspunkt, omfatter modeloverenskomstens art. 5, stk. 2 følgende typer af 

foretagende, der sædvanligvis vil udgøre et fast driftssted: 

  

1.     Et sted, hvorfra foretagendet ledes/udføres 

2.     En filial 

3.     Et kontor 

4.     En fabrik 

5.     Et værksted 

6.     En grub, gas eller oliekilde  

7.     Eller et andet sted, hvor naturforekomster udvindes.  56

  

I forlængelse af denne positive afgrænsning, bør det dog haves in mente, at man ikke slipper 

uden om de almindelige betingelser, der efter modeloverenskomstens art. 5, skal være 

56 Schmidt, Peter Koerver, Michael Tell & Katja Dyppel, (2015),“International skatteret i et dansk 
perspektiv”, s. 160 
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opfyldt, før at de ovennævnte eksempler kan udgør et fast driftssted. Af den grund, bør den 

ikke-udtømmende afgrænsning ikke anses som en “deeming provision”, hvilket i øvrigt også 

understøttes i pkt. 12 i kommentarerne til modeloverenskomstens art. 5, stk. 2 . Pkt. 12 57

understøtter altså det faktum, at der udelukkende er tale om eksempler, og at man af den 

grund, bør, hvorfor de ovennævnte eksempler alligevel skal vurderes på samme måder som 

alle andre foretagende efter modeloverenskomstens art. 5, stk. 1. 

 

  

I)              Der skal eksistere et forretningssted 

 

Som nævnt ovenfor, er den første betingelse, der skal være opfyldt efter 

modeloverenskomstens art. 5, stk. 1, for at et foretagende har et fast driftssted i kildelandet, at 

der skal være et “klart situs”, jf. pkt. 2 i kommentarerne til modeloverenskomsten - altså med 

andre ord, et forretningssted .  58

 

Begrebet forretningssted fortolkes generelt bredt, hvorfor der altså også kan eksistere et 

forretningssted, på trods af at foretagendet eksempelvis ingen lokaler har, såfremt foretaget 

blot har et vis areal til rådighed, jf. pkt. 4 i kommentarerne til modeloverenskomsten til art. 5, 

stk. 1. 

 

Der er dog krav til, at der skal eksistere en vis grad af fysisk indretning, hvilket af den grund 

udelukker eksempelvis en bankkonto, C/O-adresse, eller en webside til at kunne opfylde 

kriteriet pr. definitionen om forretningssted, hvorfor disse ej vil kunne udgøre et fast 

driftssted. Dog, viser det sig, at der også er en række installationer og udstyr, som grundet sin 

karakteristika alene, kan udgør et forretningssted. Det drejer sig navnligt om installationer, så 

som dykkerudstyr, spilleautomater, salgsmaskiner og servere, jf. pkt. 10 i kommentarerne til 

modeloverenskomsten til art. 5, stk. 1 . 59

  

57 Nørgaard, Anders, Laursen (2011), “Fast driftssted”, s. 62 
58 Nørgaard, Anders, Laursen (2011), “Fast driftssted”, s. 68 
59 Nørgaard, Anders, Laursen (2011), “Fast driftssted”, s. 70 
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Når det skal vurderes, hvorvidt betingelsen om forretningssted synes opfyldt eller ej, har det 

som udgangspunkt heller ingen betydning hvorvidt lokalerne, indretningerne eller 

installationerne ejes eller lejes af den skattepligtige; af den grund kan det derfor udledes, at 

betingelsen om fast forretningssted synes opfyldt, så snart foretagendet blot har et vist areal 

til rådighed – og når arealet naturligvis anvendes til forretningsmæssig virksomhed.  

  

 

I)              Dette forretningssted skal være fast 

 

Når det er fastslået, at kriteriet om forretningssted i kildelandet er opfyldt, skal det 

efterfølgende undersøges, om forretningsstedet har den påkrævede nexus til det geografiske 

sted i kildelandet, hvori forretningsstedet er lokalisere - med andre ord, betyder dette, at 

forretningsstedet skal være fast . 60

 

Det der udledes ved et fast forretningssted er, at forretningsstedet er etableret et vis sted, med 

henblik på at blive der med en vis varighed. Det indebærer derfor også, at et forretningsstedet 

ikke har karakter af en ”midlertidig” etablering. Det kan ikke udledes direkte af praksis eller 

jus, hvornår betingelsen synes at være opfyldt, hvorfor denne betingelse typisk beror på en 

konkret juridisk vurdering. Endvidere fortolkes spørgsmålet “fast” i øvrigt også meget bredt, 

jf. pkt, 5 i kommentarerne til art. 5, stk. 1.  

 

Når det så er sagt, er sædvanen typisk den, at der ikke foreligger et fast driftssted, såfremt en 

virksomhed i en kontraherende stat, har udøvet erhvervsmæssig virksomhedsudøvelse i 

mindre end seks måneder.  En modifikation til denne sædvane er dog den, at kravet alligevel 61

kan opfyldes, såfremt foretagende har karakter af tilbagevendende virksomhedsudøvelse jf. 

pkt. 6 og 6.1 i kommentarerne til art 5. stk. 1 .  62

  

Viser det sig at være tilfældet, ville man skulle ind og vurdere tidsperioden i hvilken 

forretningsstedet er benyttet. Dette vil skulle sammenholdes med de antal gange, 

60 Nørgaard, Anders, Laursen (2011), “Fast driftssted”, s. 72 
61 Schmidt, Peter Koerver, Michael Tell & Katja Dyppel, (2015),“International skatteret i et dansk 
perspektiv”, s. 162 
62 Nørgaard, Anders, Laursen (2011), “Fast driftssted”, s. 116 
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forretningsstedet er benyttet – og man vil typisk her, straks kunne se, at dette ville kunne 

strække sig over flere år, hvorfor at sådanne forhold potentielt set godt kan opfylde 

fast-betingelsen. 

 

Typiske eksempler på dette er sæsonbetonet virksomhedsudøvelse, som i sig selv, kan 

medføre fast driftssted, også på trods af at forretningsstedet isoleret set ikke har været 

benyttet længe nok til at kunne opfylde seks måneders-sædvanen.  

  

Ligeledes vil et forretningssted ikke betragtes som værende af midlertidig karakter, såfremt 

det viser sig, at et forretningssted alene anvendes i meget korte perioder af gangen, men 

stadig anvendes regelmæssigt over en lang tidsperiode. 

  

Desuden indebærer kravet et aspekt om at forretningsstedet skal være geografisk fast, navnlig 

at der skal være en sammenhæng mellem det relevante forretningssted og en særlig 

geografisk tilknytning. 

 

 I forlængelse af dette koncept, om forbindelse mellem forretningssted og geografisk 

tilknytning, indebærer dette derfor, at eksempelvis skibe og salgsvogne uden en decideret 

geografisk tilknytning til et bestemt sted, vil falde uden om hovedreglen i art. 5, stk. 1, og 

dermed ikke kunne udgøre et fast driftssted. Man bør dog huske på, at ”fast”-betingelsen ikke 

kræver, at det udstyr, der reelt set kunne udgøre forretningsstedet, skal være fysisk bundet 

eller knyttet til den jord, udstyret står på – og af den grund, vil en pølsevogn eksempelvis 

godt kunne udgøre et fast driftssted.  63

 

  

I)             Foretagendets virksomhedsudøvelse, skal ske gennem dette forretningssted. 

  

Som nævnt tidligere, skal den skattepligtiges virksomhed enten helt eller delvist udøve sin 

erhvervsvirksomhed gennem dette faste forretningssted, før forholdet kan udgøre fast 

driftssted efter modeloverenskomstens art. 5, stk. 1. Betingelsen vil som regel automatisk 

63 Schmidt, Peter Koerver, Michael Tell & Katja Dyppel, (2015),“International skatteret i et dansk 
perspektiv”, s. 163 

24 



være opfyldt, så snart personalet eller personerne udøver foretagendets virksomhed i det land, 

hvor det faste forretningssted er at finde .  64

Denne betingelse om, at virksomheden helt eller delvist skal udøve sin erhvervsvirksomhed 

gennem det faste forretningssted, indebærer dog ikke et krav om, at virksomheden skal være 

permanent – altså, at der ikke må forekomme afbrydelser i driften – der foreligger alene krav 

om, at driften skal udøves regelmæssigt.  

  

Et fast driftssted anses altså for at finde sted, når foretagendet begynder at udøve sin 

erhvervsvirksomhed gennem et fast driftssted. Om end, vil det der før udgjorde et fast 

driftssted ophøre, når det faste forretningssted eksempelvis afvikles, eller hvis man beslutter 

sig for at ophøre al virksomhedsaktivitet gennem det faste driftssted . Dog må det haves in 65

mente, at midlertidige afbrydelser ikke per automatik medfører til lukning og dermed ophør 

af fast driftssted.  

  

2.1.2.2. Det sekundære kriterium 

 

Udover det primære driftssteds kriterium der er hjemlet i modeloverenskomstens art. 5, stk. 

1-3 findes der ligeledes den såkaldte “agentregel” som betegnes som et sekundær kriterium i 

modeloverenskomstens art. 5, stk. 5 og 6 . Art. 5, stk. 5 og 6’s karakteristika som sekundær 66

kriterium til de øvrige betingelser understøttes del direkte af bestemmelsens ordlyd “uanset 

bestemmelserne i stk. 1 og 2” og jf. kommentarerne til art. 5, stk. 5, jf. pkt. 32, hvoraf det 

fremgår, at det sekundære fast drifts kriterium træder i kraft, trods foretagendet ej 

nødvendigvis opfylder det primære fast driftssteds kriterium  - hvilket altså med andre ord 67

betyder, at st. 5 og 6 kan statuere fast driftssted på trods af, at der ikke statueres fast driftssted 

jf. stk. 1 og 2. 

 

64 Schmidt, Peter Koerver, Michael Tell & Katja Dyppel, (2015),“International skatteret i et dansk 
perspektiv”, s. 163 
65 Schmidt, Peter Koerver, Michael Tell & Katja Dyppel, (2015),“International skatteret i et dansk 
perspektiv”, s. 164 
66 Nørgaard, Anders, Laursen (2011), “Fast driftssted”, s. 155 
67 Ibid 
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Af bestemmelserne fremgår det, at følgende fem kumulative betingelser skal være opfyldt 

for, at en person - fysisk som juridisk - kan anses for at statuere fast driftssted. 

 

I) Personen er ikke en uafhængig repræsentant, jf. art. 5, stk. 6. 

II) Personen udøver virksomhed for et foretagende i en kontraherende stat 

(“virksomhedskravet”) 

III) Personen har fuldmagt til at indgå aftaler i et foretagnendes navn 

(“fuldmagtskravet”) 

IIII) Personen udfører og anvender hyppigt/spædvanligt denne fuldmagt 

(“hyppighedskravet”) 

IIIII) Personen udøver ikke blot virksomhed af forberedende eller hjælpende karakter, 

jf. art. 5, stk. 4 . 68

 

2.1.2.3. Samspillet mellem koncernforbundne selskaber og PE, jf. OECD art. 5, stk. 7  

  

I en international koncern, forholder det sig ofte således, at et moderselskab har fuld eller stor 

kontrol over diverse datterselskaber – dette hænder både direkte, såvel som indirekte.  

Selvom det er muligt, at et datterselskab kan udgøre et fast driftsselskab for moderselskabet, 

følger det dog af modeloverenskomstens art. 5, stk. 7, at besiddelsen af kontrol i sig selv ikke 

kan medføre, at et datterselskab kan udgøre et fast driftssted for sit moderselskab, blot fordi 

moderselskabet er hjemmehørende i én kontraherende stat, ejer et datterselskab der er 

hjemmehørende i en anden kontraherende stat. Dette princip går ”begge veje”, hvorfor det 

tilsvarende heller ikke kan lade sig gøre, at et moderselskab kan udgøre et fast driftssted for 

et datterselskab, alene grundet det internationale koncernforhold . 69

 

 

 

68 Nørgaard, Anders, Laursen (2011), “Fast driftssted”, s. 157 
69 Schmidt, Peter Koerver, Michael Tell & Katja Dyppel, (2015),“International skatteret i et dansk 
perspektiv”, s. 166 

26 



2.1.2.4. OECD art. 7, stk. 1-4 

 

Jf. bestemmelsen i modeloverenskomstens art. 7 anvendes der også et generelt fast driftssteds 

princip. Princippet indebærer en tildeling af beskatningsretten af erhvervsindkomst, som 

udgangspunkt tildeles bopælslandet – dog med den modifikation, at det naturligvis ikke er 

tilfældet, såfremt erhvervsindkomsten kan henføres til et fast driftssted i drift staten, jf. art. 7, 

stk. 1.  Såfremt drift staten tildeles beskatningsretten, skal domicillandet yde lempelse heraf.  70

  

Baseret på dette princip, er det derfor helt essentielt, at der vurderes hvorvidt 

erhvervsindkomst fortjenesten kan henføres til et fast driftssted i drift staten eller 

domicillandet.  

  

Den andel af fortjenesten, som drift staten kan beskattes, og som domicillandet derfor skal 

yde lempelse for, opgøres som en nettoindkomst. Trods bestemmelserne i 

modeloverenskomstens art. 7, stk. 2-4, er det fortsat overladt til den respektive stat, og 

dermed intern ret, at fastsætte regler om skattesatser, skattepligt, fradrag etc.  

  

Forholdet mellem modeloverenskomstens art. 7 og de øvrige artikler forholder sig således, at 

den relevante indkomsttype, som særskilt behandles i de andre respektive artikler, ikke 

påvirkes af art. 7 – på baggrund af dette, kan det derfor udledes, at art. 7 er en subsidiær 

bestemmelse.  

  

Eksempelvis har det den betydning, at en indtægt fra fast ejendom efter 

modeloverenskomstens art. 6 tildeles domicilstaten – dette også på trods af, at den relevante 

indkomst kan henføres til et fast driftssted, som er beliggende i en anden stat end selve 

ejendommen.   71

Det må dog haves in mente, at på trods af, at OECD art. 7 klassificeres som en subsidiær 

bestemmelse, er der fortsat indsat et driftssteds forbehold i en lang række artikler, hvorfor 

70 Schmidt, Peter Koerver, Michael Tell & Katja Dyppel, (2015),“International skatteret i et dansk 
perspektiv”,s. 168 
71 Schmidt, Peter Koerver, Michael Tell & Katja Dyppel, (2015),“International skatteret i et dansk 
perspektiv”, s. 176 
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dette har den konsekvens som følge, at art. 7 alligevel kan anvendes, såfremt et foretagende, 

som led i sin erhvervsaktivitet modtager et eller flere udbytter, der kan henføres til det faste 

driftssted .  72

 

2.1.3. Betydningen af fysisk tilstedeværelse i litteraturen 

 

Som det fremgår af ovenstående afsnit synes de tre kumulative betingelser (det primære 

kriterium) at statuere et krav om fysisk tilstedeværelse i fast driftssteds henseende.  

I henhold til kravet om, at forretningsstedet skal være fast, kan det eksempelvis ses af 

kommentarerne til modeloverenskomsten, herunder pkt. 21, at  

 

“there has to be a link between the place of business and a specific geographical point... “ 

 

Dette anses bl.a. i litteraturen som værende en ‘location test’, der netop er karakteriseret ved 

at der statueres nexus mellem den respektive forretning og en given lokation. 

Netop denne sammenhæng bliver nævnt af bl.a. Arvid Aage Skar .  73

 

“A crucial, perhaps the most crucial, part of the PE principle is the requirement of a 

qualified connection between the enterprise's place of business and the soil of the 

seabed within the jurisdiction of the tax treaty.”  

  

Af ovenstående citat kan det altså udledes, at netop den geografiske placering og 

tilknytningen hertil synes at udgøre et essentielt princip inden for litteraturen om fast 

driftssted. At denne tilknytning kræver en fysisk tilstedeværelse kan bl.a. læses i OECD’s 

egen fortolkning af artikel 5 , hvoraf det bl.a. fremgår:  74

  

72 Ibid 
73 Skaar, A. Arvid, Permanent Establishment (1991), “Erosion of a Tax Treaty Principle”, s. 25 
74 OECD (2011), “Interpretation and application of article 5 (permanent establishment) of the OECD 
model tax convention” 
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“The main purpose of the PE concept of Art. 5, MTC is to grant taxation rights to the source 

state with respect to a foreign enterprise which is performing substantive activities and 

functions requiring a permanent physical presence” 

  

Det synes altså klart, at når litteraturen om fast driftssted skal fortolkes, bør det lægges til 

grund, at der hidtil har været et krav om fysisk tilstedeværelse førend der har kunne udløses 

fast driftssted. Kravet om fysisk tilstedeværelse vurderes at være en central del af litteraturen 

omhandlende fast driftssted, og det er netop dette princip der bliver udfordret ved de nye 

nexus regler, der bliver behandlet i senere afsnit.  

  

2.2. Fast driftssted i en digitaliseret verden 

Antag et selskab A, der er skattemæssigt hjemmehørende i land X, åbner en filial eller en ny 

fabrik i land Y, vil dette efter de nuværende regler medføre, at der udløses skattepligt, 

grundet fast driftssted, for selskab A i land Y, jf. OECD’s modeloverenskomst art. 5, stk. 2, 

litra d, som gennemgået i ovenstående afsnit. Dette er et eksempel på klassiske forretninger, 

der gennem sin fysiske tilstedeværelse driver virksomhed i de lande, der tjenes penge i. Det 

er også efter sådanne forretningsmodeller, at art. 5 synes at være udformet. Hvis man ser på 

hvordan forretningsstrukturer i dag er opbygget, vil man dog se en anden tendens, hvor den 

digitale udvikling har gjort det muligt for virksomheder at opbygge et helt andet system og 

infrastruktur til at generere omsætning. Det er bl.a. blevet muligt for virksomheder at udbyde 

digitale produkter via nettet, og dermed basere sin forretningsmodel udelukkende på servere.  

En simplificeret tankegang kan illustrere, at en server svarer til et fysisk varelager, hvori 

virksomheder har mulighed for at samle og opbevare information fra et netværk af computere

, samt at virksomhederne kan gøre indholdet fra serverne tilgængeligt for alle enheder der 75

tilsluttes denne server. I praksis betyder dette, at virksomheder kan tilbyde et produkt, der 

skal tilgås online (via serveren) mod at brugerne betaler et beløb (abonnement el. 

engangsydelse) for at tilgå indholdet. Eksempler på virksomheder der udelukkende opererer 

med en sådan digital infrastruktur er musiktjenesten Spotify, streamingtjenesten Netflix og 

den sociale medie-platform Facebook. Nedenstående er illustreret hhv. den klassiske 

75 Basu, Subhajit (2007), “Global Perspectives on E-commerce Taxation Law”, s. 120 
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infrastruktur for virksomheder, som også bliver fanget af reglerne om fast driftssted i art. 5, 

samt den nye digitale infrastruktur hvor virksomheder sælger til brugere i lande, hvor de ikke 

har fysisk tilstedeværelse.  

 

 
Figur 1. Illustration af den klassiske infrastruktur. Kilde: Egen 

tilvirkning  

Figur 2. Illustration af den nye infrastruktur. Kilde: Egen tilvirkning.   

 

Ovenstående to figurer illustrerer forskellen på forretningsstrukturer og infrastrukturer fra den 

klassiske forretning, der har et moderselskab i ét land og opretter et datterselskab i et andet 

land, hvortil der udløses skattepligt som følge af det faste driftssted, jf. art. 5, stk. 2, litra d.  

 

Den nye infrastruktur illustrerer ligeledes hvor det reelle problem opstår i relation til fast 

driftssteds-definitionen. Hvor det førhen ikke var muligt at sælge sine produkter/tjenester i et 

land uden en eller anden form for fysisk tilstedeværelse, er det i dag blevet nemt for 

virksomheder at generere indkomst fra lande uden selv at være til stede i landet. Dette 

fænomen beskrives af OECD som ‘cross jurisdictional scale without mass’ , og skal forstås 76

således:  

 

76 OECD (2018), “Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive 
Framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project”, s. 24 
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 “..highly digitalised enterprises to be heavily involved in the economic life of a jurisdiction 

without any, or any significant, physical presence, thus achieving operational local scale 

without local mass”  77

 

Dette beskriver altså den situation opstillet i figur 2, og er kendetegnet for nogle af de 

udfordringer der er opstået i internationalt skatteregi, som følge af digitaliseringen. Særligt 

synes der at kunne identificeres en problemstilling for de tilfælde, hvor virksomheder kan 

etablere sig i et lavskatteland og drive deres kerneaktiviteter herfra, samtidig med at de 

udbyder deres online tjenester i høj-skattelande og dermed generer deres indtægter fra 

høj-skattelandene uden at blive omfattet af reglerne om fast driftssted, da de nuværende krav 

ikke er opfyldt og der dermed ikke udløses skattepligt.  

 

De nuværende PE-regler, som defineret i art. 5 og art. 7 er altså ikke udformet på en sådan 

måde, at der tages højde for disse situationer, hvilket synes at have skabt en gråzone for 

hvornår selskaber kan blive beskattet af deres indtægter fra online-tjenester. Det er altså netop 

på baggrund af, at de nuværende skatteregler ikke fanger de situationer som beskrevet 

ovenfor, at der opstod en anledning til at OECD og de 130 samarbejdslande ønskede at få 

udarbejdet en løsning til hvordan der fremadrettet skal allokeres beskatningsret til indtægt fra 

digitale virksomheder .  78

2.2.1. BEPS 1.0., action point 1 

 
Den første rapport der blev udgivet fra OECD, også kaldet Action point 1 “Tax Challenges 

Arising from Digitalisation” omhandlede de skattemæssige problemstillinger der opstår som 

følge af digitaliseringen. Dette var en af de centrale omdrejningspunkter i hele BEPS 1.0 , og 79

action point 1 så nærmere på problemstillinger relateret til såvel direkte som indirekte skatter.  

77 Ibid 
78 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”, s. 5 
79 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”, s. 5 
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I relation til de indirekte skatter fandt rapporten en problemstilling i relation til moms ift. den 

stigende tendens med at købe varer og tjenesteydelser online fra udenlandske forhandlere . 80

Problemstillingen her knytter sig særligt til moms på pakker med lav værdi samt 

tjenesteydelser og immaterielle produkter, der ofte er genstand for lav eller ingen 

moms-beskatning. Forslaget i Action 1 rapporten var, at anvende “destination principle” som 

beskrevet i OECD’s guidelines til moms . Ved at anvende “destination principle” som 81

løsning til moms-problemstillingen kan der opnås neutralitet i relation til international handel, 

da der således ikke opstår moms-frie zoner, forstået på den måde at importerede varer bliver 

beskattet på samme niveau som varer handlet nationalt, og at eksporterede varer ikke er 

genstand for tilbagebetaling af moms . Derfor vil den samlede moms-betaling blive bestemt 82

ud fra de gældende nationale momsregler i den jurisdiktion hvor den endelige slutforbruger 

befinder sig. 

 

I relation til de direkte skatter synes spørgsmålet dog mere kompliceret end med de indirekte 

skatter.  

 

Helt generelt kan problemstillingerne der knytter sig til de direkte skatter i den digitaliserede 

økonomi inddeles i tre hovedkategorier : 83

- Nexus: den minimums tilknytning et selskab skal have til et land, for selskabet kan 

anses for at være skattepligtig til dét land, af den respektive indkomst der genereres i 

landet. Problemstillingen skal ses i relation til, at den digitaliserede økonomi har gjort 

det nemmere at undgå fysisk tilstedeværelse i de lande, hvor de udøver forretning, 

hvorfor rapporten rejste spørgsmålet om hvorvidt de nuværende nexus-regler bør 

revideres.  

 

- Data: Ved spørgsmålet om data forstås der, de nye, mere sofistikerede 

dataindsamlingsmetoder og anvendelse af data på tværs af landegrænser, hvilket 

80 OECD (2015)“Addressing the tax challenges arising of the Digital Economy, Action 1 - 
2015, Final report OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting”, kapitel 8. 
81 OECD (2017), “International VAT/GST Guidelines”, s. 15. 
82 Ibid 
83 OECD (2015), “Addressing the tax challenges arising of the Digital Economy, Action 1 - 2015, 
Final report OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting”, s. 99 
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rejser spørgsmålet om hvordan værdien skabt af data-generationen skal karakteriseres 

og dermed også beskattes. 

 

- Karakterisering: I relation til de nye, digitale produkter er der usikkerhed omkring 

hvorvidt særligt cloud-teknologi  skal beskattes.  84

 

Generelt set kan det siges, at de nævnte problemstillinger vedrørende de direkte skatter 

relaterede sig til allokeringsretten på indkomst fra grænseoverskridende transaktioner i 

relation til digital økonomi og hvordan denne allokeringsret bedst fordeles landene imellem.  

2.2.1.1. Utilstrækkeligheden ved rapporten om action point 1 

 
I den ovennævnte rapport  blev der adresseret en række løsningsforslag til netop ovenstående 85

allokeringsproblematik. Hertil modtag OECD bl.a. input fra akademikere , der søgte at 86

komme med løsningsforslag hertil. Det blev i rapporten konkluderet, at snarere end at man 

skulle anskue de tre problemstillinger (nexus, data & karakterisering) som separate problemer 

med dertilhørende separate løsninger, skulle disse i stedet anskues som et samlet problemfelt. 

Her skulle en potentiel løsning søge at fokusere mere på hvordan virksomheder i den digitale 

økonomi skulle (i) udlede salg fra lande hvor der ikke er fysisk tilstedeværelse, og (ii) 

hvordan de skulle bruge bidrag fra brugerne i deres værdikæde, herunder i relation til data og 

den dertilhørende dataindsamling.  

 

I rapporten blev der diskuteret multiple løsninger til problematikken med de direkte skatter , 87

men medlemslandene nåede aldrig til konsensus om nogle af de pågældende løsninger. 

Derfor opstod der enighed om, at netop dette essentielle Action Point skulle videreudvikles, 

og dermed forpligtede medlemslandene sig til at komme med en ny rapport i slutningen af 

84 Cloud Teknologi skal forstås som opbevaring af data og IT-funktioner i et virtuelt miljø på et net af 
servere, jf. Chaffey, Dave (2007) ”E-Business and E-commerce Managament”, s. 49 
85 OECD (2015), “Addressing the tax challenges arising of the Digital Economy, Action 1 - 2015, 
Final report OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting”. 
86 OECD (2015), “Addressing the tax challenges arising of the Digital Economy, Action 1 - 2015, 
Final report OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting”.jf. Bloch, 2015; Bourreau, 2015; Brauner, 
2015; Crémer 2015; Hongler, 2015, s.106. 
87 OECD (2015), “Addressing the tax challenges arising of the Digital Economy, Action 1 - 2015, 
Final report OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting” 
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2020 med et konsensusbaseret løsningsforslag til problemstillingen omkring de direkte 

skatter i relation til digitaløkonomi. Som følge af denne videreudvikling på Action point 1 

blev der i 2018 udstedt en foreløbig rapport  vedr. digitaliseringens indflydelse på 88

forretningsmodeller og dennes relevans for international indkomstbeskatning. Igen var der 

her ikke konsensus omkring konklusionerne på denne rapport, hvorfor medlemmerne i 

“Inclusive Framework” igen måtte i gang med at arbejde på en endelig rapport. 

 
 

2.3. BEPS 2.0, pillar 1 

 
D. 31. maj 2019 offentliggjorde OECD et ‘programme of work’ (herefter PoW) , der blev 89

godkendt af G20 i juni 2019  og er et konsensusbaseret dokument. Dokumentet fremlægger 90

to søjler i relation til behandlingen af problemstillingen vedrørende digitaliseringen. Selvom 

dokumentet hovedsageligt fokuserer på de digitale virksomhed og dennes beskatningsret, 

synes dokumentet at kunne påvirke alle multinationale selskaber - også dem, der måske ikke 

definerer sig selv som værende digitale virksomheder . Årsagen hertil kan muligvis findes i, 91

at det kan være svært at afgrænse den digitale økonomi samt at definere hvornår en 

virksomhed opererer tilstrækkeligt digitalt til, at befinde sig indenfor rammerne for det scope 

der er fastsat. 

 

PoW-rapporten omhandler som nævnt de to søjler, der tilsammen skal danne rammerne for 

hvordan den digitale økonomi skal behandles fremadrettet.  

 

I PoW nævnes det, at en løsning skal leveres i 2020, hvilket har stillet ambitiøse krav til de 

130 medlemmer af ‘The inclusive framework’. For at kunne nå i mål med dette ambitiøse mål 

88 OECD (2018), “Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive 
Framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project”. 
89 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”. 
90 OECD (2019), “Public Consultation document, secretariat proposal for a “unified approach” 
under pillar 1”. 
91 Stack, Robert & Alison Lobb, (2019), “G20/OECD work, “Maybe way beyond digital”. 
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fremgår det af PoW  at der senest i januar 2020 skal være udviklet “outlines of the 92

architecture”. Dette mål blev d. 31. januar 2020 opfyldt, da OECD udstedte et Statement 

vedrørende netop disse outlines .  93

 

Førend dette Statement blev udstedt, blev der, på baggrund af PoW, d. 9. october 2019 

udstedt et sekretariats forslag  til søjle 1 med fokus på et ‘unified approach’. Da der er tale 94

om et forslag fra OECD’s sekretariat, repræsenterer denne altså ikke en konsensusbaseret 

løsning, hvorfor denne stadig afventes i 2020.  

 

For at forstå sekretariatets forslag findes det relevant at forstå PoW’s søjle 1, herunder de 

nexus-regler og profit allocation-rules, der bliver diskuteret. Som nævnt i kapitel 1 er 

afhandlingen afgrænset til søjle 1, hvorfor kun denne vil blive behandlet i nærværende.  

2.3.1. Nexus rule 

Under de nuværende internationale skatteregler betyder ‘nexus’  at en virksomhed skal have 95

en minimums tilknytning til en respektiv jurisdiktion førend at denne jurisdiktion opnår retten 

til at beskatte indkomst, der er optjent i dette land. De nuværende nexus regler har haft et 

krav om fysisk tilstedeværelse af en eller anden art, førend der kunne statueres en minimums 

tilknytning.  

 

På baggrund af den konstant udviklende digitale økonomi, har der derfor været behov for at 

nytænke og videreudvikle de nuværende nexus regler. Dette er netop et behov for at sikre, at 

disse stemmer overens med de digitale forretningsmodeller, der tillader virksomheder at 

interagere og handle med kunder i lande langt væk fra egen jurisdiktion, uden en fysisk 

tilstedeværelse. 

92 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”. 
93 OECD (2020), “Statement by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS on the Two-Pillar 
Approach to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – January 
2020, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS”. 
94 OECD (2019), “Public Consultation document, secretariat proposal for a “unified approach” 
under pillar 1”. 
95 OECD (2019), “Public Consultation document, secretariat proposal for a “unified approach” 
under pillar 1”, s. 10. 
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I PoW dokumentet fra maj 2019 udforskes muligheden for at udvikle et koncept om “remote 

taxable presence” , hvorved der altså kan udvikles en skattemæssig tilstedeværelse i et land, 96

uden at der altså er fysisk tilstedeværelse, der hidtil har været et krav for at opnå 

skattemæssig tilknytning. Ved et sådant koncept skal der derfor også udarbejdes et nyt sæt 

standarder for hvornår der således kan statueres “remote taxable presence”.  

 

Derudover undersøger PoW også et koncept med skattemæssig indkomst, der er afledt fra en 

jurisdiktion, og som ej heller har krav om fysisk tilstedeværelse.  

På den måde afspejler PoW altså et ønske om, at jurisdiktioner opnår retten til at beskatte dén 

profit, der under de nye profitallokerings regler bliver tildelt dem, uden krav om fysisk 

tilstedeværelse.  

 

Herudover synes PoW’s forslag fra 2019 til nye nexus regler, at kræve en klar definition på 

hvornår der kan statueres “remote taxable presence”, som jo netop er det centrale i de nye 

nexus reglerne. Der synes at være fokus på at skulle håndtere situationer hvor “MNE group’s 

have remote but sustained a significant involvement in the economy of a market jurisdiction”

. Der bør her derfor særligt hæftes ved ordene ‘remote, sustained & significant’, som 97

værende de, på nuværende tidspunkt, helt centrale indikatorer for, hvornår der kan statueres 

remote taxable presence. Af PoW er det ikke udtømmende beskrevet hvornår der er tale om 

at et MNE opfylder disse kriterier, omend der er opstillet to krav. Kravene omhandler at der 

(i) skal være opretholdt lokale indtægter, og (ii) en række af yderligere indikatorer der 

udviser en tilknytning udover blot salg. Det er ikke yderligere specificeret i PoW hvilke 

yderligere indikatorer der vil medføre at dette krav anses for at være opfyldt, hvorfor det må 

vurderes at der indtil videre er tale om meget brede definitioner uden yderligere 

fortolkningsbidrag. 

 

I sekretariatets forslag fra oktober 2019 synes der at være samme tilgang til de nye nexus 

regler som præsenteret i PoW, der også har fokus på at virksomheder, der har “remote but 

96 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”. 
97 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”. 
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sustained and significant involvement in the economy of a market jurisdiction” kan ende med 

at blive beskattet i dette markeds land, uden at opfylde et krav om fysisk tilstedeværelse. Med 

andre ord, kan det altså ud fra en ordlydsfortolkning af ovenstående citat udledes, at 

regelsættet retter sig mod de større aktører på markedet - typisk de virksomheder, der 

besidder en oligopol- eller monopollignende status på det pågældende digitale marked. 

 

I forslaget beskrives det, at nexus reglen bør indeholde en indtægtsgrænse, der skal fungere 

som primær indikator for, hvornår der er opnået ‘sustained and significant involvement’. 

Denne indtægtsgrænse understreger igen implicit et af BEPS-projektets hovedformål; 

navnligt at ramme de større aktører på markedet. Det må dog selvfølgelig haves in mente, at 

indtægtsgrænsen isoleret set tvivlsomt kan anvendes som argument for, at der er tale om et 

regelsæt, der alene søger at fælde de største aktører. Dog synes teorien bekræftet i bl.a. det 

faktum, at man - som opremset i PoW-dokumentet, kun omfatter virksomheder med 

“sustained and significant involvement”. Disse karakteristika er nogle man kun ser iblandt 

større og veletablerede virksomheder, og ej noget, mindre og ikke så veletablerede 

virksomheder besidder. 

 

På baggrund af ovenstående citationer, lægges der altså op til en simpel måde, hvorpå det kan 

vurderes hvorvidt der skal beskattes i den respektive jurisdiktion eller ej. Dog fremstår 

definitionen stadig uklar og ikke-fyldestgørende i relation til den praktiske håndtering af 

reglerne, hvorfor det må antages at den endelige, konsensusbaserede løsning i 2020 kommer 

til at indeholde yderligere, detaljeret beskrivelse og fortolkning. 

 

Dette falder angiveligt ikke i god jord blandt alle, navnligt ikke organer og aktører, der skal 

til at forholde sig til disse nye nexus- og profitallokeringsregler, uden nærmere guidelines. 

Dette understreges bl.a. af ICC. 

 

I forlængelse af sekretariatets forslag fra Oktober 2019 har ICC  været ude og kommentere 98

på denne rapport og de forslag rapporten indeholder . ICC som organ anerkender og 99

98 International Chamber of Commende 
99 CC (2019), “ICC Comments on OECD public consultation document: Addressing the tax 
challenges of the digitalisation of the economy” 
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imødekommer det arbejde der er fremlagt i både PoW og sekretariatets forslag samt den 

præmis, at der er behov for simplificerede skatteregler. Følgende nævnes og understreges 

bl.a. i rapporten:  

 

“Tax rules should be clear and simple to understand, so that taxpayers know exactly what is 

being taxed, how much has to be paid and how and when it has to be paid.“  100

 

samt nedenstående:  

 

“To this end, the notion of ‘creating meaningful value without a traditional physical presence 

in the market’ and application of the rules not only to customers but also to users (as defined 

in clause 2.2 (19) of the OECD Proposal) should be carefully discussed. Businesses should 

have a clear understanding of the new landscape allowing them to distinguish themselves and 

their operations as taxable or not, in advance, preferably with a reasonable transition period. 

“  101

 

Af ovenstående citater fra ICC kan det altså forstås, at ICC støtter op om OECDs forslag til 

ændringer i det internationale skattesystem, men at de foreslår en forsigtighed omkring 

reglernes ordlyd og definitioner, således at virksomhederne har mulighed for klart at kunne 

skelne mellem hvorvidt deres respektive aktiviteter i de forskellige lande udløser skattepligt 

eller ej.  

 

I sekretariatets forslag lægges der ydermere op til at den nye nexus regel bør stå som en 

isoleret selvstændig regel ‘ovenpå’ reglerne om fast driftssted for at undgå en spildevirkning 

på de allerede eksisterende regler. Dette skal forstås således, at den nye nexus kun eksklusivt 

kan anvendes på den nye beskatningsret, og dermed ikke kan anvendes som grundlag for at 

statuere nexus i andre beskatnings-situationer, herunder f.eks. fast driftssted .  102

100 Ibid 
101 ICC (2019), “ICC Comments on OECD public consultation document: Addressing the tax 
challenges of the digitalisation of the economy” 
102 OECD (2020), “Statement by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS on the Two-Pillar 
Approach to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – January 
2020, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS”, afsnit 40. 
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Forslaget afviser derfor, at nexus reglen af den grund bør medføre en ændring af hhv. art. 5 

og art. 7 i OECD’s modeloverenskomst. Disse regler kommer til at operere og fungere som 

hidtil.  Det skal dog igen bemærkes, at der blot er tale om et forslag fra sekretariatet og at den 

endelige, konsensusbaserede løsning kan indeholde revideret indhold.  

 

Afsnittet om de nye nexus regler synes at efterlade en del til fortolkning, både i relation til 

hvornår et MNE opfylder de opstillede kriterier, samt hvordan nexus reglen bør ses i relation 

til de nuværende regler om fast driftssted. En yderligere diskussion heraf vil følge i videre 

afsnit, der søger at samle og sammenfatte de nuværende regler om fast driftssted med de nye 

nexus regler.  

2.3.1.1. Selvstændig nexus-regel  

 
Når forslaget om de nye nexus regler skal vurderes, er det essentielt at der sondres mellem 

hvorvidt der er tale om nye, selvstændige regler, eller om de nuværende regler om fast 

driftssted skal revideres, således at de omfavner de nye tiltag, som der søges implementeret af 

de nye regler.  

 

Af sekretariatets forslag  fremgår det flere steder, at der lægges op til at de nye nexus regler 103

skal fremføres som en ny, selvstændig traktatbestemmelse. Bl.a. kan følgende læses i afsnit 

2.1, nr. 15:  

 

“The new nexus could have thresholds including country specific sales thresholds calibrated 

to ensure that jurisdictions with smaller economies can also benefit. It would be designed as 

a new self-standing treaty provision.”  104

 

Derudover kan der læses følgende i afsnit 2.3, nr. 22:  

 

103 OECD (2019), “Public Consultation document, secretariat proposal for a “unified approach” 
under pillar 1”. 
104 Ibid 

39 



“This new nexus would be introduced through a standalone rule – on top of the permanent 

establishment rule – to limit any unintended spill-over effect on other existing rules”  105

 

Af de ovenstående uddrag fra sekretariatets forslag kan det derfor konkluderes, at såfremt den 

endelige, konsensusbaserede løsning ikke bliver formuleret anderledes, da vil den nye nexus 

fremstå som en selvstændig regel. Denne regel vil kunne anvendes på de tilfælde hvor de 

nuværende regler om fast driftssted ikke finder anvendelse, men hvor der alligevel må kunne 

statueres en vis form for “sustained and significant involvement” i den respektive 

jurisdiktion. Der er altså tale om en regel der skal ses ‘ovenpå’ de nuværende regler om fast 

driftssted, som det også beskrives i ovenstående citat.  

2.3.2. De nye profitallokeringsregler 

 
Udover adresseringen af nye nexus regler i PoW, adresseres der også nye 

profitallokeringsregler, der bliver suppleret af forslaget fra OECD’s sekretariat i dokumentet 

fra Oktober 2019. Profitallokeringsreglerne skal ses som den efterfølgende vurdering af, hvor 

stor en andel profit der kan allokeres til markedsstaterne, efter at der via de nye nexus regler 

er blevet statueret skattepligt. 

 

Derudover adresseres der også en metode til at beslutte hvordan denne profit skal splittes ud 

mellem de respektive markedsstater, der har ret til en andel af profitten, stadig med øje for at 

undgå dobbeltbeskatning.  

 

De nuværende regler om profitallokering er bl.a. defineret i OECD’s modeloverenskomst art. 

7, som nævnt i tidligere afsnit. Artikel 7 stadfæster, at en virksomhed der har et fast driftssted 

i et andet land, end denne er hjemmehørende, bliver skattepligt af den profit der kan henføres 

til det faste driftssted , i det land hvor det faste driftssted er hjemmehørende. Vigtigt er her, 106

at bemærke ordene ‘profit der kan henføres’, da dette er hele kernen af, hvordan profit fra 

faste driftssteder hidtil har været allokeret. Dette princip, sammen med det anerkendte 

105 Ibid 
106 OECD’s modeloverenskomst art. 7, stk. 1, 2. pkt. 
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armslængdeprincip i artikel 9  udgør de nuværende profitallokerings regler, som altså nu er 107

genstand for diskussion i de nye rapporter fra OECD.  

 

På baggrund af PoW har sekretariatet udarbejdet et forslag i Oktober 2019, der bl.a. har taget 

stilling til nye muligheder for profitallokeringer. Som det på nuværende tidspunkt fremgår af 

forslaget skal den nye profitallokerings regel gå videre end armslængdeprincippet i artikel 9 i 

OECD’s modeloverenskomst  og vil derfor, alt andet lige, også medføre ændringer i de 108

nuværende Transfer Pricing regler.  

  

OECD anerkender, at de eksisterende profitallokerings regler fungerer godt for mange 

transaktioner , hvorfor det foreslås at de nuværende Transfer Pricing regler forbliver, men 109

bliver suppleret med den nye, formular-baserede løsning, der skal kunne håndtere mere 

komplekse beskatningsscenarier.  

 

Den nye profitallokerings regel vil derfor finde anvendelse på både digitale forretninger og 

‘brugerbaserede’ forretninger, jf. midlertidig scope i sekretariatsforslaget. Dette midlertidige 

scope synes dog at være uspecifik i relation til hvad der menes med ‘brugerbaserede’ 

forretninger. Det er i dag ikke ualmindeligt for MNE’s, og virksomheder generelt, at opbygge 

en forretningsmodel der både opererer på B2B (Business to business markedet) og B2C 

(Business to consumer markedet) , samt forretninger der har en blanding af brugerbaserede 110

og ikke-brugerbaserede aktiviteter i deres forretningsmodel. Dette kan lede til spørgsmålet 

om hvorvidt en indsnævring eller en bredere definition af anvendelsesområdet kan føre til 

såkaldte ‘carve-outs’, hvor virksomheder sælger ud af deres egne forretningsområder for at 

tilpasse sig de nye internationale skatteregler.  

 

Essensen i den ny-foreslåede profitallokeringsregel er en tredimensional profitallokerings 

mekanisme, bestående af ‘Amount A’, ‘Amount B’ og ‘Amount C’, der tilsammen skal 

107 OECD modeloverenskomst artikel 9. 
108 OECD (2019), “Public Consultation document, secretariat proposal for a “unified approach” 
under pillar 1”. 
109 Van der Jagt, Robert, (2019), “OECD consultation on a “unified approach” to taxing the digital 
economy”. 
110 Mehboob, Danish, (2019),“Taxpayers ask for a clear purpose to pillar one”. 
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udgøre den nye tilgang til profitallokering blandt de virksomheder, der falder inden for 

anvendelsesområdet.  

 

Jf. ‘Amount A’ skal en del af en MNE’s ‘deemed residual profit’ reallokeres til de 

markedsstater, der efter bl.a. de nye nexusregler nu vil have opnået retten til beskatning af 

denne profit. Denne ‘residual profit’ vil blive udregnet ved at fratrække et vist rutinemæssig 

afkast på aktiviteter fra de respektive markedslande, omend det synes uklart hvordan dette 

helt præcist vil skulle udregnes.  

 

Jf. ‘Amount B’ skal et fast vederlag, baseret på armslængdepris, reallokeres til de 

markedsstater, der bl.a. opnår beskatningsretten på baggrund af de markedsføringsfunktioner 

der udføres i markedsstaten.  

 

Jf. ‘Amount C’ skal eventuel overskydende profit reallokeres til de markedsstater hvor der 

foretages ‘in country functions’, men som ikke falder under ‘Amount B’.  

 

D. 30. januar 2020 udstedte OECD endnu et dokument , hvori ‘The Inclusive Framework’ 111

anerkender sekretariatets forslag fra Oktober 2019 samt at de ønsker at anvende the Unified 

Approach, som beskrevet i sekretariatets forslag, som grundstenen i det konsensusbaserede 

løsningsforslag der forventes klar i løbet af 2020. Dette nye statement-dokument fra januar 

2020 indeholder bl.a. et scope for de nye profitallokeringsregler, der diskuteres i hhv. PoW 

og sekretariatets forslag. Dette scope synes at være mere klart defineret end i sekretariatets 

forslag, omend det stadig må vurderes at mangle fortolkningsbidrag og helt klare 

retningslinjer. Jf. afsnit 3.1. i statement-dokumentet vurderes det, at art. 5, 7 og 9 i 

modeloverenskomsten ikke længere er tilstrækkelige til at vurdere hvorvidt en forretning har 

“sustained and significant engagement in the market”, og hele idéen med ‘Amount A’ er at 

imødekomme de situationer, hvor en virksomhed ikke har fysisk tilstedeværelse i en 

jurisdiktion, men stadig vurderes at have “sustained and significant engagement” - med 

111 OECD (2020), “Statement by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS on the Two-Pillar 

Approach to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – January 

2020, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS”. 
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andre ord, de største aktører der opererer på det digitaløkonomiske marked uden fysisk at 

befinde sig i det respektive lande. 

 

Det er derfor vigtigt at bemærke, at den skattepligtige profit der falder under ‘Amount B’ og 

‘Amount C’ er baseret på de nuværende profitallokeringsregler, hvor der stadig er krav om 

fysisk tilstedeværelse. Det er dermed ‘Amount A’ der synes at være den eneste profit 

allokering uden tilknytning til armslængdeprincippet, og som bygger på det 

formular-baserede princip med et digitalt anvendelsesområde.  

 

Armslængdeprincippet har indtil nu været det eneste knæsatte princip i OECD og eneste 

hidtil godkendte allokeringsnorm. Forskellige alternativer til armslængdeprincippet er før 

blevet diskuteret af OECD, der adresserer spørgsmålet herom.  

I 2017 udstedte OECD deres guidelines til Transfer Pricing , der blev udstedt som en 112

konsolidering af OECD’s initiale BEPS projekt fra 2015, og indeholder dermed en detaljeret 

forklaring af Action point 8-10  samt Action point 13 . Af denne Transfer Pricing 113 114

Guideline (herefter TPG) fremgår det bl.a. at den indirekte formel-allokeringsmetode - også 

kaldet ‘global formulary apportionment’ - tidligere har været omdiskuteret som et alternativ 

til armslængdeprincippet  og dermed også den direkte allokeringsmetode. Denne alternative 115

allokeringsmetode bliver dog hurtigt pure afvist af OECD, der bl.a. i TPG skriver:  

 

“OECD member countries .. do not consider global formulary apportionment a realistic 

alternative to the arm’s length principle..”  116

 

Som argumenter for hvorfor denne allokeringsmetode bliver afvist, nævnes bl.a. at metoden 

er særdeles svær at implementere i praksis på en måde således, at der både beskyttes imod 

dobbeltbeskatning, samtidig med at der sikres beskatning af den enkelte, jf. TPG C.2, 1.22.  

Ydermere nævnes følgende:  

 

112 OECD (2017) “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Entities and Tax Administrations” 
113 “Guidance for applying the Arm’s lenght principle” 
114 “Country-by-country reporting” 
115 Jf. TPG C.2, 1.19 
116 Jf. TPG C.2, 1.21 
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“The transition to a global formulary apportionment system therefore would present 

enormous political and administrative complexity and require a level of international 

cooperation that is unrealistic to expect in the field of international taxation.” 

 

Af ovenstående fremgår det altså tydeligt, at OECD afviser formel-allokeringen som værende 

et alternativ til armslængdeprincippet, da det internationale samarbejde inden for skatteretten 

slet ikke lever op til det som ville kræves af at indføre denne form for allokeringsmetode. Det 

synes derfor bemærkelsesværdigt, at OECD selv, knap 2 år efter udgivelsen af TPG, foreslår 

en ny tredimensionel profitallokeringsmekanisme, hvor ‘Amount A’ netop er bygget op 

omkring formelallokering og som bevæger sig væk fra armslængdeprincippet. 

 

2.3.2.1. Anvendelsesområde for ‘Amount A’ 

Som nævnt, vil Amount A være den nye profitallokering der har sit fokus på de 

virksomheder, der falder inden for nexus reglerne, og dermed bliver skattepligtige i en 

markedsstat uden fysisk tilstedeværelse. Det synes derfor relevant at undersøge hvilke former 

for selskaber der kan forvente at falde inden for dette anvendelsesområde. 

 

Af selskaber, der må antages at falde under denne kategori nævnes der i det nyeste dokument 

fra OECD fra januar 2020 for det første selskaber, der tilbyder automatiserede og 

standardiserede digitale services til en stor og global kundebase , og hvor selskaberne ikke 117

behøver anvende lokale infrastruktur. Der er altså tale om situationer med virksomheder der 

kan drage fordel af, at deres store kundebase bidrager med data og indhold, hvorefter denne 

data kan udnyttes af virksomhederne. Det faktum, at det er de respektive virksomheder med 

deres tilhørende store kundebaser der indgår i det seneste dokument fra OECD, understreger 

og underbygger i øvrigt også den foregående drøftede tese i afsnit 2.3.1.1, om, at 

BEPS-projektet navnligt søger at ramme de største aktører på markedet.  

 

117 OECD (2020), “Statement by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS on the Two-Pillar 
Approach to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – January 
2020, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS”, afsnit 18. 
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Statement-dokumentet indeholder en ikke-udtømmende opremsning af forretninger, der 

falder under dette scope, herunder bl.a. online søgemaskiner, social medie platforme, 

streamingtjenester, online gaming, online markedsføringstjenester m.m.  

Dernæst er der tale om forretninger, der på mere traditionel vis sælger fysiske produkter eller 

services, men som primært anvender digitale og sociale platforme til at markedsføre sig 

gennem, og hvor det er muligt at målrette sin markedsføring mere specifikt til bestemte 

målgrupper. Ud fra ordlyden af statement-dokumentet, kan det antages, at der her særligt 

tænkes på Facebook som digital platform, hvor det i dag er muligt for virksomheder at 

målrette sin markedsføring til et specifikt geografisk sted i verden, en særlig aldersgruppe, 

køn, interesser o.l.  

 

Set i lyset af, at omkring 90% af B2C forretninger mener , at de sociale medier er det bedste 118

og mest effektive sted at markedsføre sine produkter, kan det derfor vurderes, at mange, hvis 

ikke de fleste virksomheder, ville opleve at falde ind under dette anvendelsesområde. Dette 

skal dog ses i lyset af de omsætningstærskler som OECD har præsenteret, og som vil blive 

fremført nedenfor. Disse synes nemlig at indikere, at reglerne alene vil påvirke de absolut 

største aktører på markedet, og at små og mellemstore virksomheder alligevel ikke vil falde 

under anvendelsesområdet, trods at de opfylder betingelserne opremset i sekretariatets scope. 

 

 

Som det fremgår af statement-dokumentet  vil de nye beskatningsregler indeholde nogle 119

tresholds der bl.a. søger at sikre, at de administrative byrder vil være proportionale med at 

sikre at formålet bliver opnået. Et af disse tresholds vil være, at beskatningsreglerne kun skal 

anvendes på MNE’s der overstiger en vis bruttofortjeneste. Der foreslås bl.a. at dette treshold 

skal være magen til den, der fremgår af BEPS action point 13, hvor der altså er tale om 

MNE’s med en bruttofortjeneste på over 750 mio. euro.  

Derudover er der tale om yderligere tresholds  der skal være opfyldt, førend selv disse 120

MNE’s med bruttofortjeneste over 750 mio. euro vil blive omfattet af de nye 

118 Sherman, (2019) “Digital Marketing vs Traditional Marketing: Which Produces Better ROI?”  
119 OECD (2020), “Statement by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS on the Two-Pillar 
Approach to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – January 
2020, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS”, afsnit 35 
120 Se bilag 1 
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beskatningsregler. I bilag 1 fremgår et forslag til disse tresholds. Som diskuteret i tidligere 

afsnit kan det af denne grund bl.a. argumenteres for, at der alligevel er så væsentlige grænser 

der skal være opfyldt, og at anvendelsesområdet derfor synes at blive indsnævret til nogle 

relativt store aktører, hvorfor det må konkluderes at mindre virksomheder ikke ser ud til at 

skulle bekymre sig for hvordan disse regler kommer til at påvirke dem.  

 

Af statement-dokumentet fremgår det, at ovenstående definitioner stadig mangler en endelig, 

udtømmende definition. Denne må forventes at være til stede i den konsensusbaserede 

løsning, der forventes klar i løbet af 2020. Dog synes det på nuværende tidspunkt at indikere, 

at de nyeste rapporter viser et relativt klart billede af, hvordan den endelige løsning kommer 

til at udforme sig.  

2.3.2.2. Mulige problematikker ved de nye profitallokeringsmetoder 

 
Som det fremgår af ovenstående afsnit, står det klart, at den tredimensionale profitallokerings 

mekanisme, som foreslås af sekretariatet, vil medføre væsentlige ændringer i hvordan 

Transfer Pricing kommer til at fungere fremadrettet.  

 

Det foreslås bl.a. at de nuværende Transfer Pricing regler skal forblive, da det anerkendes at 

disse profitallokerings-regler fungerer godt for mange, hvis ikke de fleste, 

‘rutinetransaktioner’ .  121

Dog vil det ikke være muligt at anvende de nuværende profitallokeringsregler på de nye, 

digitale situationer, idet de nye nexus regler medfører situationer hvor der udløses beskatning 

på trods af manglende funktionsudøvelse, manglende anvendte aktiver og manglende risiko i 

markedet. Disse faktorer spiller netop en stor rolle i de hidtil anvendte 

profitallokerings-regler, og af den årsag fandtes det nødvendigt at indføre nye 

allokerings-regler, der kunne tage højde herfor, og som designes til at allokere profit i de 

situationer hvor de nye nexus regler finder anvendelse. 

  

121 OECD (2019), “Public Consultation document, secretariat proposal for a “unified approach” 
under pillar 1”, afsnit 2.4. 
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Problematikken her kan opstå i, at de nye profitallokeringsmetoder kan overlappe og måske 

konflikte med de allerede eksisterende profitallokeringsmetoder. For at forstå denne 

problematik, vil der gennemgås hvordan en anvendelse af de nye profitallokeringsmetoder vil 

se ud i praksis - antaget at de bliver endeligt udformet således som de står beskrevet i 

OECD’s rapporter.  

 

1. Vi starter med en MNE’s samlede profit - det synes plausibelt, at der kun vil tages 

højde for et enkelt forretningssegment, frem for den reelle samlede profit i selskabet, 

jf. Bilag 1, activities test.  

2. Dernæst fjernes et beløb svarende til det afkast der kan henføres til virksomhedens 

‘rutinemæssige funktioner’ - Højst sandsynligt vil dette medføre antagelser om 

industri-specifikke procenter for at simplificere og standardisere dette . 122

3. Den resterende residuale profit vil dernæst blive delt op i henholdsvis den profit der 

kan henføres til markedsstaterne og den profit der kan henføres til andre 

‘profit-givere’ som f.eks. immaterielle aktiver. Igen må det her antages, at der skal 

foretages en simplificeret metode hertil, der bl.a. kan bestå af forudbestemte 

procenter.  

4. Dernæst vil den del af den residuale profit, der kan henføres til markedsstater blive 

delt op mellem de respektive jurisdiktioner ved anvendelse af en allokeringsnøgle, der 

her henviser til Amount A der baseres på formelallokeringen.  

 

Som det fremgår af ovenstående gennemgang synes der altså at være en del antagelser om, at 

der vil skulle laves simplificerede beregninger der skal baseres på forudbestemte, 

industri-specifikke procenter. 

Derudover kan der argumenteres for, at Amount A minder om den profit-split metode der 

allerede eksisterer i de nuværende regler om Transfer Pricing , omend den væsentlige 123

forskel findes netop i armslængdeprincippet.  

122 Jf. bl.a. problematikken nævnt i TPG 2.C, 1.23, der beskriver at en af udfordringerne ved en 
formularbaseret profitallokering er, at hvert land kan have incitament til at anvende egne faktorer og 
beregninger således at deres eget land vil blive favoriseret i beregningerne. Det må derfor antages at 
der vil blive foretaget standardiserede industri-specifikke procenter til at fratrække. 
123 Jf. TPG, del 3 om ‘Transactional profit split methods” 
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Det fremgår af forslaget fra OECD at Amount A delvist tilsidesætter armslængdeprincippet, 

både hvad angår beslutningen om hvor stor en residual profit der skal splittes ud, samt den 

allokeringsnøgle der skal anvendes til at splitte profitten ud.  

Derudover kan det nævnes, at forslaget tager hensyn til rutine-aktiviteter relateret til 

markedsføring og distribution, som de benævner som Amount B. Selvom det fremgår af 

forslaget, at Amount B indeholder de faktiske funktioner i en jurisdiktion, og at denne 

allokering er baseret på armslængdeprincippet, er det værd at bemærke at Amount B netop 

ikke vil blive bestemt ud fra almindelige Transfer Pricing Benchmark-analyser, men nærmere 

ved hjælp af (igen) simplificerede antagelser  som f.eks. “fixed percentage” og“Fixed 124

percentage varied by industry and/or region”. Det kan derfor vurderes, at Amount B synes at 

bevæge sig væk fra armslængdeprincippet, på trods af at det fremgår af forslaget at det kun er 

Amount A der bevæger sig væk herfra.  

 

De potentielle problematikker kan derfor opstå, når OECD foreslår at der tilføjes en ny 

formelallokerings-metode, der skal ligge ‘ovenpå’ den allerede eksisterende 

armslængde-metode, da dette kan gøre det sværere at opnå et nul-sumsspil, hvor der bliver 

beskattet lige præcis én gang, hverken mere eller mindre.  

 

Antag at der i første step bliver beregnet profitten fra de rutinemæssige funktioner, der 

derefter skal fratrækkes Amount A, og at denne profit bliver beregnet ud fra de simplificerede 

metoder i forslaget. Antag dernæst at denne beregnede profit afviger fra den faktiske profit, 

der kan henføres til de rutinemæssige funktioner. Dermed kan der opstå en situation hvor 

virksomhederne opnår dobbelt-beskatning eller dobbelt-ikke beskatning. Hvis den faktiske 

profit fra rutinemæssige funktioner er højere end den, der beregnes under de simplificerede 

metoder, vil virksomheden ende med en dobbeltbeskatning - og omvendt, hvis den faktiske 

profit er lavere end den der beregnes, vil der i princippet være en del af virksomhedens profit 

der ikke bliver beskattet, fordi det ikke bliver fanget i Amount A alligevel.  

 

124 OECD (2019), “Public Consultation document, secretariat proposal for a “unified approach” 
under pillar 1”, afsnit 62-63. 
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Samme problematik gør sig gældende for Amount B, hvor den simplificerede antagelse 

omkring profit fra markedsføring og distribution kan medføre dobbeltbeskatning eller dobbelt 

ikke-beskatning.  

 

Som det fremgår af ovenstående, synes OECD’s forslag om en formularbaseret allokering at 

skulle anvendes på en lettere mekanisk måde, hvorfor det må vurderes at det er nødvendigt 

for OECD at udarbejde en koordinerings-regel, der kan tage højde for situationer hvor 

resultatet af denne profitallokering konflikter med resultatet fra et armslængdeprincip, der 

kan være påkrævet under de nuværende DBO’er.  

 

Det synes at fremgå af det foreløbige forslag, at OECD ser en situation, hvor de nye 

profitallokerings-regler i et sådant tilfælde vil trumfe det nuværende armslængdeprincip, i og 

med at de beskriver, at de nuværende Transfer Pricing regler ikke egner sig fuldstændigt til at 

behandle de cases der falder under scope i Amount A.  

 

Det er dog endnu uklart præcist hvorledes den endelige løsning vil blive formuleret, samt 

hvordan OECD vil forholde sig til netop ovenstående problematik.  

 

2.4. Betydningen i praksis 

Som det fremgår af ovenstående afsnit foreligger der indikationer på, at den 

konsensusbaserede løsning, der vil blive præsenteret i løbet af 2020 (forventeligt juni), vil 

indeholde reviderede regler for nexus og profitallokering, der vil være målrettet de digitale 

virksomheder, der på nuværende tidspunkt kan drage fordel af, at de ikke bliver beskattet i 

lande, hvor de ikke har fysisk tilstedeværelse. Hertil synes det særligt bemærkelsesværdigt, at 

det kun er de største aktører på det digitale økonomiske marked, der synes at opfylde de 

forskellige tærskler. 

 

Dette begrundes i, at de nuværende regler om fast driftssted, herunder OECD’s 

modeloverenskomst art. 5 og 7 som behandlet i tidligere afsnit, ikke hjemler mulighed for at 

statuere fast driftssted uden fysisk tilstedeværelse. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at to af 
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betingelserne for at der på nuværende tidspunkt kan statueres fast driftssted er, at der 

foreligger et forretningssted, og at dette er fast i både tid og geografisk.  

 

Ovenstående afsnit, vedrørende de nye nexus-regler og nye profitallokerings regler, synes 

dog at påpege, at såfremt disse bliver vedtaget i den konsensusbaserede løsning vil dette 

medføre ændringer i hvordan reglerne om fast driftssted skal fortolkes.  

2.4.1. Betydningen af fysisk tilstedeværelse i praksis 

Det følgende afsnit har til formål at belyse hvilke hoved- som biformål der hovedsageligt 

lægges vægt på, når spørgsmålet om kriteriet vedrørende fysisk tilstedeværelse i forhold til 

hvorvidt der kan statueres fast driftssted eller ej, synes opfyldt.  

2.4.1.1. SKM2014.268.SR  

I Landsskatterettens afgørelse, SKM2014.268.SR, blev følgende spørgsmål stillet til 

Skatterådet: 

 

1. Kan det bekræftes, at selskabet B Limited efter implementeringen af den beskrevne 

struktur ikke vil være fuldt skattepligtig til Danmark, da selskabet har ledelsens sæde 

på Malta, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 6?  

2. Kan det bekræftes, at selskabet B Limited efter implementeringen af den beskrevne 

struktur ikke har fast driftssted i Danmark, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a? 

3. Kan det bekræftes, at A A/S vil kunne modtage skattefrit udbytte fra B Limited, og 

herunder ikke bliver beskattet af selskabsskat refunderet fra Malta, jf. 

selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2?  

  

Da henholdsvis spørgsmål 1 og 3 befinder sig udenfor afhandlingens interesseområde, giver 

det ikke anledning til en dybdegående analyse af spørgsmålenes retsfaktum samt Skatterådets 

dertilhørende svar til spørgsmålene. 

  

Spørgsmål 2 derimod omhandler spørgsmålet om fast driftssted i Danmark, og hvorvidt det 

maltesiske datterselskabs valgte forretningsstruktur, potentielt set kan have den konsekvens 

til følge, at der bliver statueret fast driftssted i Danmark. 
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Det ovennævnte bindende svar bygger på følgende fakta: 

Sagens faktum drejer sig om et maltetisk datterselskab som er et spillefirma, der udbyder 

forskellige typer onlinespil via. sit danske webside der er rettet mod det danske spillemarked. 

Det omtalte selskab er dog både hjemmehørende, registreret og har hovedkontor på Malta, 

samt har selskabet opnået spillelicens hos den lokale respektive maltetiske spillemyndighed. 

  

Selskabets hovedaktiviteter foregår ligeledes på Malta, hvor også relevante afgørelser som 

beslutter tages. I kølvandet på liberaliseringen af det danske spillemarked der fandt sted, 

påtænkte det maltesiske datterselskab af den grund, at søge om spillelicens ved 

Spillemyndigheden i Danmark; dog har det aldrig været tanken, at selskabet, i tilfælde af, at 

de opnår spillelicens i Danmark, skulle have kontor/kontorlokaler eller lign. faste 

forretningslokationer i Danmark. Dertil understreges det, at de forskellige onlinespil der 

kunne blive solgt og udviklet via. den dansk website fra en udenlandsk server, fortsat ville 

være fysisk placeret uden for Danmark.  

  

På baggrund af sagens faktum, kom Skatterådet frem til, at det maltesiske datterselskabs 

forretningsstruktur ej kunne statuere fast driftssted i Danmark, og at selskabet som følge af 

dette, ej heller blev begrænset skattepligtig til Danmark, jf. selskabsskattelovens §2, stk. 1, 

litra a.  

  

Afgørende for sagens udfald var dermed det, at kriteriet om den fysiske tilstedeværelse, ikke 

synes opfyldt jf. Skatterådet, og heller ej kunne søges opfyldt ved andre alternativer. 

  

I overensstemmelse med selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a kan der som udgangspunkt 

kun udløses dansk skattepligt for selskaber, med hjemsted i udlandet, såfremt der foreligger 

virksomhedsudøvelse samt et fast driftssted i Danmark. Som nævnt tidligere, bliver begrebet 

”fast driftssted” fortolket i overensstemmelse med OECD art. 5. Skatterådet kom herfra frem 

til, at ingen af bestemmelserne i OECDs art. 5, art. 1-6 fandt anvendelse, hvorfor der af den 

grund ikke kunne statueres fast driftssted.  
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I den konkrete sag, lagde Skatterådet til grund, at følgende forhold talte imod statuering af 

fast driftssted i Danmark. 

  

Først og fremmest kom Skatterådet frem til, at det maltesiske selskab ”hverken retligt eller 

faktisk, vil have rådighed over forretningslokaler i Danmark”. Med andre ord, havde 

selskabet ingen fysisk tilstedeværelse i Danmark i form af et fast forretningssted – retligt ejet, 

som lånt.  

  

Derudover forholdt det sig øvrigt således, at kasinoets ansatte alene ville have arbejdssted i 

selskabets lokaler på Malta, og at selskabets spil-server vil befinde sig udenfor Danmark.  

I forlængelse heraf, synes det relevant at inddrage SKM2011.828.SR, der ligeledes er et 

bindende svar fra 2011 udstedt af Skatterådet, der på samme vis forholder sig til spørgsmålet 

om fysisk tilstedeværelse, og hvorvidt der kan statueres fast driftssted på baggrund af en 

server der er placeret i udlandet.  

 

2.4.1.2. SKM2011.828.SR 

  

Sagen drejede sig igen her om et internationalt spillefirma, der tilbød forskellige onlinespil på 

internettet. Skatterådet kom frem til at spillefirmaet, trods sin indvirkning i Danmark og det 

danske spillemarked, ikke kunne statuere driftssted i Danmark, da firmaet hverken havde 

faktisk eller retligt adgang over danske fysiske forretningslokationer, og at serveren – 

ligesom i det forhenværende bindende svar - var placeret uden for Danmark, og at selskabet 

afslutningsvist ej havde gjort sig tanker om at ansætte medarbejdere der var bosat i Danmark.  

  

Særligt spørgsmålet om selskabets spil-server synes interessant i relation til denne afhandling. 

Dels fordi det synes at være en tilbagevendende problematik – at digitale tjenesteydelser, kan 

genere erhvervsindkomst i Danmark uden at det udløser en subjektiv skattepligt for det 

indkomstgenerende udenlandske firma – og dels fordi det kan tiltænkes, at udfaldet ville have 

set anderledes ud, såfremt de nye nexus-regler kunne bringes i spil, hvilket uddybes 

yderligere i det følgende afsnit.  
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I den konkrete sag fra 2014, lagde Skatterådet særligt vægt på sondringen mellem computer 

og server sammenholdt med et fokus på serverens fysiske placering i forhold til spørgsmålet 

om fast forretningssted, der umiddelbart kun kan søges opfyldt ved fysisk tilstedeværelse. I 

henhold til det sidstnævnte, knyttede skatterådet bl.a. følgende kommentar:  

  

” Computerudstyr på en given lokalitet kan kun udgøre et fast driftssted, hvis det opfylder 

kravet om at være "fast". Hvad angår en server er det relevante ikke, om det er muligt at flytte 

serveren, men om den rent faktisk flyttes. For at udgøre et fast forretningssted skal en server 

befinde sig på et bestemt sted i et tilstrækkeligt langt tidsrum til at blive fast, jf. stk. 1.” 

  

Det kan altså på baggrund af ovenstående citat udledes, at computerudstyr generelt set – 

computere, servere, og diverse lignende apparater alene kan udgøre et fast driftssted, såfremt 

udstyret befinder sig på et bestemt i et tilstrækkeligt langt tidsrum.  

 
Dog skal det, ligesom i SKM2014.268.SR bemærkes, at serveren ikke var placeret i 

Danmark, hvorfor der ikke kunne statueres fast driftssted på baggrund heraf. 

2.4.1.3. Sammenfatning af de to afgørelser 

På baggrund af de to afgørelser fra Skatterådet synes det klart, at der i praksis, ligeledes i 

litteraturen, lægges vægt på kriteriet om den fysiske tilstedeværelse. Selv ved afgørelser, hvor 

skattesubjektet er en online virksomhed, bliver der lagt vægt på om den respektive server for 

virksomheden fysisk befinder sig i det land, hvori der genereres indkomst. Retspraksis viser 

altså ligeledes, at de nuværende regler om fast driftssted ikke synes at tage højde for den 

infrastruktur som digitale virksomheder i dag gør brug af, og understøtter derfor OECD’s 

ræsonnement om, at der er behov for nye internationale skatteregler, der kan fange disse 

situationer og give svar på hvordan den type, digitaliserede virksomheder skal beskattes i de 

respektive markedslande.  

  

2.4.2. Nexus reglerne anvendt i praksis 
Da de nye nexus regler, og profitallokerings regler, endnu ikke er vedtaget, og dermed ej 

heller implementeret, foreligger der ingen retspraksis der påviser hvordan disse principper vil 

blive anvendt af Domstolene og Skatterådet.  
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Det synes derfor interessant at se nærmere på ovenstående afgørelse fra Skatterådet 

SKM2014.268.SR, for at prøve at anvende de nye principper sådan som de er beskrevet i de 

foreløbige rapporter, herunder med støtte fra testen i Bilag A, som er fremlagt i den seneste 

rapport fra OECD .  125

 

Ovenstående afgørelse er derfor relevant at lave en sådan fiktiv test på, da der netop er tale 

om en online virksomhed, der sælger sine tjenester.  

 

Da den fiktive test vil tage udgangspunkt i Bilag 1, vil der gennemgås 6 test til at kunne 

vurdere hvorvidt der vil blive statueret skattepligt for den online kasino-virksomhed i 

Danmark. Hertil skal det bemærkes, at der vil blive anvendt de kommentarer der knytter sig 

til Amount A og profitallokeringen generelt fra OECD’s seneste rapport  for at understøtte 126

argumentationer. 

 

Ad (1) turnover test  
Indledningsvist starter den første test der vedrører virksomhedens omsætningsniveau, da dette 

er første treshold for at kunne blive skattepligtig af Amount A. Det er endnu ikke fast 

besluttet hvad denne omsætningsgrænse skal udgøre, men som tidligere nævnt er det 

diskuteret i OECD’s forslag om der skal anvendes samme omsætningsgrænse som den der er 

benævnt i Action point 13 (Country-by-country reporting), nemlig en omsætningsgrænse på 

750 mio. euro.  Af afgørelsen fra Skatterådet fremgår det ikke hvorvidt selskabet B limited 127

har en omsætningsgrænse der overstiger de 750 mio. euro, hvorfor det for afhandlingens 

skyld vil antages at en sådan omsætning er opnået, for at kunne komme videre i analysen.. 

Det haves dog in mente, at det umiddelbart i praksis synes tvivlsomt, at en typisk 

casino-forretning har en bruttofortjeneste af den størrelsesorden. Dog lades det som om, at 

omsætningskriteriet opfyldt for illustrationen og teoriens skyld.  

125 OECD (2020), “Statement by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS on the Two-Pillar 
Approach to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – January 
2020, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS”. 
126 Ibid 
127 OECD (2020), “Statement by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS on the Two-Pillar 
Approach to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – January 
2020, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS”, afsnit 35. 
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Ad (2) Activities test 

Test nr. 2 er en aktivitetstest, og ad Bilag 1 fremgår det at “Only automated digital services 

and consumer-facing activities are taken into account for Amount A liability”.  

Ad OECD’s forslag beskrives det her som værende “businesses that generate revenue from 

the provision of automated digital services that are provided on a standardised basis to a 

large population of customers or users across multiple jurisdictions” . Hertil nævnes 128

efterfølgende en række forretningsområder der typisk vil falde i denne kategori, herunder 

nævnes bl.a. “online gaming”, ligesom det også nævnes at der mangler arbejde på den 

endelige definition på automated digital services. Det må dog kunne vurderes, at et online 

kasino som branche synes at falde under denne kategori, da der netop er tale om virksomhed 

der udelukkende opererer på en online, automatiseret platform og henvender sig til en stor 

befolkningsgruppe på tværs af jurisdiktioner. Således vil test 2 da også være opfyldt.  

 

Ad diminimis test on in-scope revenues 

Ad bilag 1 fremgår det, at kun indtægter der hidrører fra ovenstående digitale aktiviteter kan 

medregnes i Amount A skattepligten, hvorfor virksomhederne altså ikke vil blive 

skattepligtig af hele deres omsætning såfremt de falder under anvendelsesområdet. Dernæst 

beskrives det, at denne henførbare omsætning også skal overstige et X antal euro førend at 

der kan udløses skattepligt. Dette er altså det andet treshold indtil videre, der formentligt skal 

sikre at virksomheder som kun genererer en meget lille omsætning fra disse digitale services 

ikke får udløst skattepligt heraf. Der er altså tale om to hele omsætningstærskler der skal være 

opfyldt for, at der kan udløses skattepligt, hvilket også taler for den omdiskuterede tese om, at 

BEPS 2.0 projektet, søjle 1, aktivt forsøger at fælde de største aktører inde for branchen.  

 

Det fremgår ikke af forslaget fra OECD hvor de mener at denne treshold skal befinde sig, 

hvorfor det antages at denne test er opfyldt, således at der kan fortsættes med testen, for 

illustrationens skyld. 

 

128 OECD (2020), “Statement by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS on the Two-Pillar 
Approach to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – January 
2020, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS”, afsnit 22. 
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Ad (3) business lines profitability test 

Denne test omhandler rentabiliteten og sikrer at det kun er omsætning, der både falder inden 

for ovenstående scope, og som har resulteret i X antal %-vis rentabilitet, der kan blive 

Amount A skattepligtig. Denne test sikrer altså, at virksomheder der ikke laver et overskud på 

deres online digitale services i forskellige jurisdiktioner, ikke skal betale skat heraf - og at de 

mindre aktører ikke bliver omfattet af disse regelsæt.  

 

Ej heller her fremgår det af forslaget hvor stort %-vist overskud det forventes at 

virksomhederne skal have, førend at de overstiger dette treshold. Igen ses det altså her, at 

OECD heller ikke her har udstedt udførlige kommentarer og beskrivelser der giver mulighed 

for at kunne foretage beregninger på konkrete virksomheder der potentielt er inden for 

anvendelsesområdet.  

 

Ad (4) de Minimis test on aggregated residual profits 

I test 5 ses endnu et treshold, da der her nævnes at kun hvis den resterende profit (residual 

profit) overstiger et X antal euro vil Amount A blive beregnet og reallokeret til de 

markedslande, der efter de nye principper nu vil have vundet retten til at kunne beskatte en 

vis profit.  

 

Ad (5) Nexus test in each market jurisdiction 

Efter ovenstående 5 test er løbet igennem, og alle tresholds er opfyldt, vil den endelige nexus 

test for hver jurisdiktion skulle testes. Det skal altså sikres, at virksomheden møder kravene 

om ‘signicant, economic presence’, som beskrevet i tidligere afsnit. Det er altså et 

gennemgående element i disse del-test, at der i en eller anden udformning eller afskygning, 

skal være opfyldt et minimumskrav- eller tærskel - både hvad vedrører aktørernes 

omsætning- men også størrelsesorden. Dette understreger endnu engang tesen om, at det er de 

største aktører der står for skud under BEPS 2.0-projektet.  

 

Ad profitallokeringen 

Herefter, når der er statueret nexus i de respektive markedslande, og Amount A er beregnet, 

begynder den egentlig svære opgave: profitallokeringen.  

56 



Det er netop ved dette punkt, at der kan opstå problematikker i relation til dobbelt-beskatning 

og dobbelt ikke-beskatning som også diskuteret i tidligere afsnit.  

 

Af denne test synes det at være udfordrende at foretage reelle beregninger og dermed lave en 

endelig konklusion på om det online kasino fra afgørelsen SKM2014.268.SR vil blive 

skattepligtig i bl.a. Danmark som følge af deres ‘automated digital services’, da der mangler 

konkrete definitioner fra OECD på de enkelte tresholds, herunder hvordan de skal beregnes 

og hvilke beløb/%-satser der skal anvendes.  

 

Det kan derfor vurderes, at der er tale om nogle guidelines der, trods at de skal ligge til grund 

for den endelige løsning, endnu ikke er udformet på en sådan måde at det er muligt for 

virksomheder reelt set at beregne og dermed at vide i hvor stort omfang de nye regler vil 

komme til at påvirke deres forretning.  

 

Dog må det også kunne vurderes at der fremadrettet, når de nye regler bliver implementeret 

af the inclusive framework, vil blive stadfæstet nye afgørelser der potentielt set har samme 

retsfaktum som SKM2014.268.SR, men som vil resultere i en helt modsat afgørelse, givet af 

den pågældende aktør opfylder alle betingelserne og kriterierne i de nye regler.  

 

2.5. Juridisk delkonklusion 

Af ovenstående analyse kan det konkluderes, at de nuværende internationale skatteregler ikke 

synes repræsentativ i forhold til den digitale tidsalder. Dette har medført initieringen af BEPS 

1, som senere hen har ført til BEPS 2.0. Det kan af ovenstående konkluderes at BEPS 2.0, 

søjl 1 formentlig vil medføre store ændringer i de nuværende internationale skatteregler, 

herunder særligt hvordan spørgsmålet om fast driftssted fremover skal anskues, og hvordan 

de nuværende Transfer Pricing regler i øvrigt også bliver påvirket af de nye principper og 

regler.  
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Det kan først og fremmest konkluderes, at princippet om fysisk tilstedeværelse, der ligger til 

grund for de nuværende regler om fast driftssted, bliver tilsidesat i de nye nexus regler, 

omend princippet i de oprindelige nexus-regler fortsat består. 

 

Disse nye nexus regler vil give mulighed for at der udløses skattepligt i en markedsstat, hvor 

en virksomhed ikke har fysisk tilstedeværelse i nogen form. Det vil derimod være deres 

‘significant economic presence’ der bliver det bærende princip for at der kan statueres 

skattepligt for disse digitale virksomheder. Dermed kan det konkluderes, at langt flere 

virksomheder fremadrettet vil blive beskattet i markedsstater kva fravigelsen/revideringen af 

kriteriet om fysisk tilstedeværelse, hvor de før ikke har været skattepligtige, som illustreret i 

eksemplet om online kasinoet der er nævnt i afgørelsen SKM2014.268.SR. 

 

Dernæst kan det konkluderes, at det gennemgående element i alt fra de første grundsten til de 

seneste udarbejdede rapporter har været, at OECD i en eller anden afskygning, søger at 

ramme de største aktører. Dette er søgt gjort både implicit og eksplicit. Implicit i form af de 

forskellige tærskler, der per automatik udelukker de mindste aktører kva deres 

bruttofortjeneste- og størrelsesorden, der af den grund ikke opfylder de forskellige betingelser 

og kriterier. Eksplicit i form at de forskellige tiltag såsom de forskellige branche-definitioner 

og formuleringer, der er udformet på sådan en måde, at der ikke opstår tvivl om, hvilke 

aktører OECD i bund og grund søger at ramme, såsom “online search engine” (Google) og 

“social media platforms” (Facebook, Twitter, Instagram). 

 

Det kan yderligere konkluderes at de nuværende rapporter fra OECD endnu er så uklare på 

detaljer, definitioner og tresholds at det kan være svært at vurdere præcist hvordan forslaget 

vil blive udformet og dermed hvilke konsekvenser det får. 

 

Derudover kan det konkluderes at reglerne om Transfer Pricing, herunder især reglerne om 

profitallokering og armslængdeprincippet vil blive udfordret af den nye tredimensionale 

profitallokerings-mekanisme. Det vurderes, at der er stor risiko for at der, ved at indføre et 

formelallokerings-princip henover det nuværende armslængdeprincip, kan opstå 

dobbeltbeskatning eller dobbelt ikke-beskatning. Det vurderes også, at det endnu fremstår 

uklart hvordan OECD har tænkt sig at håndtere denne risiko eller hvordan det kan undgås.  
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Det kan derfor overordnet set konkluderes, at de foreløbige rapporter fremstår som 

overordnede guidelines til den endelige løsning, men at der endnu er mange løse ender i form 

af manglende definitioner, beskrivelser og mulig konflikt-løsning.  

 

Kapitel 3 
 

3.1. Digital økonomi som økonomisk begreb 
 
Som det fremgår af ovenstående juridiske kapitel omfavner de nye BEPS 2.0. søjle 1-tiltag 

primært de digitale virksomheder og dermed også den digitale økonomi. Det synes derfor 

relevant i henhold til den økonomiske problemstilling, at klarlægge hvordan og hvorledes 

begrebet ‘digital økonomi’ skal forstås i en økonomisk sammenhæng.  Begrebsdefinition- og 

forståelse er dernæst også vigtig til, at kunne forstå og udlede hvordan forretnings 

strukturerne har ændret sig.  Ændringerne sker primært i takt med den tiltrædende 

globalisering, heriblandt indtrædelsen og den efterfølgende udvidelse af digital økonomien. 

På den måde, vil en klar begrebsdefinition også bidrage til en ide om, hvordan 

forretningsstrukturerne yderligere eventuelt vil kunne udfolde sig ved en eventuel 

implementering af den konsensusbaserede søjle 1 løsning.  

 

For bedst muligt at kunne aflede digitaløkonomien som et begreb i relation til den 

økonomiske problemstilling, bliver der hovedsageligt skelnet til, hvordan digital økonomien 

er defineret i de forskellige OECD rapporter. Dernæst vil der gås i dybden med de “typiske” 

aktører, der synes at være aktuelle i digitaløkonomien jf. OECD rapporternes 

begrebsdefinition af forskellige de forskellige aktører. Formålet med, at tage udgangspunkt i 

de aktører der er omfattet heraf er, at de oprindelige formål og hensyn bag søjle 1, projektet 

dermed bedre kan udledes.  

 

“Digitaløkonomi” som begreb bliver for første gang i et BEPS henseende benævnt og 

defineret i 2013, i forbindelse med initieringen af BEPS projektet for allerførste gang. I denne 

rapport bliver digitaløkonomien bl.a. karakteriseret som værende en økonomi med “massiv 
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anvendelse af data” , en afhængighed af immaterielle aktiver samt udfordringen i at definere 129

hvor værdien bliver skabt for den enkelte virksomhed  .  130

 

I den næste rapport fra 2015 bliver digitaløkonomien som begreb yderligere beskrevet og 

specificeret til også ligeledes at omhandle mobilitet. Ydermere, og helt essentielt for 

afhandlingens problematik, bliver digitaløkonomien karakteriseret som “den manglende 

afhængighed af fysisk og lokal tilstedeværelse i et marked og volatilitet på markedet grundet 

lave indgangsbarrierer samt hurtig teknologisk udvikling” .  131

 

Den manglende afhængighed af fysisk og lokal tilstedeværelse i et marked er netop et af de 

bærende elementer gennem hele afhandlingen, da det antages at være denne problematik man 

hovedsageligt søger at finde en løsning på ved udarbejdelsen af den endelige konsensus 

baserede løsning. 

 

Nuanceret monopolistisk adfærd  
 

Dertil bemærkes det endvidere, at OECD flere gange i flere rapporter refererer til en 

observeret tendens på det digitale økonomiske marked: navnlig tendensen til, at der med 

meget høj sandsynlighed opstår monopol eller oligopol-lignende tilstande på de digitale 

markeder. Dette synes særligt i tilfælde hvor en virksomhed er first-mover på et nyt 

markedssegment. Dette adfærds-betonede element, synes derfor også, som følge af 

digitaløkonomien, at være en af de hovedproblematikker på markedet som OECD via. 

BEPS-projekterne (BEPS 1.0 og BEPS 2.0) også søger, at finde en løsning på. Dette gøres 

bl.a. ved præsentationen af nexus-reglerne som en del af den konsensus baseret løsning, der 

dertil indeholder en række kriterier, der bliver redegjort nærmere for senere hen i i 

afhandlingen.  

 

Problematikken med disse monopolistiske/oligopolistiske markedsformer synes kompleks, og 

bunder ikke alene i blot et eller to argumenter. Bl.a. ses det, at OECD i en af sine rapporter 

129 Herunder anvendelse af primært egen personlig data. 
130 OECD (2013), “Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting”, s. 10 
131 OECD (2015), “Addressing the tax challenges arising of the Digital Economy, Action 1 - 2015, 
Final report OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting”, afsnit 4.3  
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hævder, at netværkseffekten  kombineret med de lave omkostninger på det digitale marked 132

på kort tid kan medføre at en first-mover virksomhed vil opnå en signifikant markedsmagt på 

relativt kort tid og dermed muligvis føre til monopol eller oligopol.  Hvad der forstås ved 133

netværkseffekten i denne henseende, uddybes senere i afhandlingen.  

 

Ovenstående udtalelse bliver yderligere bekræftet og uddybet i en senere rapport fra Business 

at OECD (BIAC ) fra 2019, der netop beskriver hvordan digitale platforme har en tendens 134

til at skabe monopoler, og at dette i visse tilfælde bør føre til regulering fra de respektive 

regeringers side. I denne rapport understreges det også ydermere igen, at netop 

netværkseffekten kan være med til at skabe disse monopoler.  Dertil synes det også 135

essentielt at påpege, at det i selvsamme afsnit kan udledes, at der tvivlsomt kan sætte et 

direkte klart lighedstegn mellem den “traditionelle” monopol-tilstand man kender fra den 

neoklassiske teori, som også opremset i 2015 rapporten, og den karakteristiske markedsform, 

de digitale platforme med signifikant indflydelse reelt set befinder sig i. Det synes i 2015 

rapporten ikke yderligere defineret, hvad der kan udledes af de forskellige markedsformer 

udover et overfladisk afsnit om en generel “tendency toward monopoly and oligopoly” .  136

 

De forskellige monopol- og oligopol former uddybes yderligere i 2019-rapporten, hvoraf der 

opremses en række markedsformer som sættes op mod hinanden med henblik på at 

understrege kompleksiteten og variationen blandt de forskellige markedsformer. 

På den måde kommer BIAC selv med et mere virksomhedsnært bud på, hvilken markedsform 

der reelt set er tale om i praksis. 

 

BIAC opremser følgende fire monopol/oligopol-markedsformer som potentielle kandidater til 

beskrivelsen af den markedsform, der ofte opstår på det digitale økonomiske marked. Listen 

132 Netvækseffekten vil blive defineret i senere afsnit 
133 Ibid 
134 BIAC er en rådgivende funktion overfor OECD og udvalg, der hører under OECD. BIAC 
er/organiserer erhvervsorganisationers OECD repræsentanter. Holdningen kan derfor ikke 
umiddelbart anses for at være OECD’s egen direkte, hvorfor der tages et forbehold herom. Kilde: 
Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, “Links til TUA og Biac”. 
135 OECD (2019), “Competition for the market - contribution from BIAC session IV”, s. 3 
136 OECD (2015), “Addressing the tax challenges arising of the Digital Economy, Action 1 - 2015, 
Final report OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting”, afsnit 4.3.5 
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synes ikke udtømmende: I) Natural monopolies, II) Publicly Funded Monopoly, III) Legally 

Protected Monopoly, IIII) Platform Monopoly . 137

 

I) Ved “Natural Monopolies” kommer man tættest på det man i forvejen kender og kan 

udlede ud fra den neoklassiske industriøkonomiske teori. En nærmere gennemgang af de 

generelle tendenser vil blive fremlagt og redegjort for i afsnit 3.1.2.  

 

II) I forhold til “Publicly Funded Monopoly” anses dette som et stats skabt monopol. Dette 

opstår, når staten vælger en eksklusiv forhandler som udbyder af et produkt. 

 

III) I henhold til “Legally Protected Monopoly” er der ligeledes tale om et stats skabt 

monopol, der kan opstå ved at staten selv via. lovgivning, licenser, patenter uddelegere 

særstatus til visse aktører, således at kun de kan operere på det pågældende marked. Der er 

her tale om et mere “kunstigt”-opstået monopol, sammenlignet med eksempelvis naturlig 

monopoldannelse 

 

III) Den sidste monopol tendens - og den der synes mest relevant i forhold til den 

økonomiske problemstilling - er beskrevet som “Platform Monopoly”. Karakteristik ved 

platform monopol, er at der her er tale om en langt mere moderne form for monopol, der 

primært opstår blandt platforme heriblandt digitale platforme. Dette begreb bygger videre på 

den traditionelle forståelse af monopol, ved at tilføje - og have in mente - at disse “platform 

monopoler” ikke nødvendigvis udelukkende opstår på grund af “ren” markedsmagt, som 

virksomhederne selv har tilegnet sig, men fordi forbrugerne har “givet” dem magten. Det er i 

forbrugernes interesse at give disse virksomheder magten, da dét disse digitale platforme kan 

tilbyde, er populært blandt forbrugerne bl.a. grundet den store netværkseffekt, der redegøres 

for senere i afhandlingen.  

 

Dette tankesæt hører ikke til den traditionelle begrebsdefinition af et monopol,  men er 

derimod en variant af dette, der tager højde for den nyere tids globalisering- og tendenser.  

 

137 OECD (2019), “Competition for the market - contribution from BIAC session IV”, s. 3 
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I forhold til et mere konkurrencemæssigt aspekt, ses der også en stor forskel i hvordan 

konkurrence spørgsmålet bliver behandlet, og dermed kan løses, under normal “naturlig” 

monopoldannelse kontra under platform monopoldannelse. Der kan både argumenteres for og 

imod normal “naturlig” monopoldannelse, hvoraf argumenterne fremgår af adskillige teorier - 

se nærmere herom i afsnit 3.1.2.  

 

Det paradoksale ved platform monopol er derimod, at disse aktører er i besiddelse af 

monopolstatus fordi at forbrugeren selv har valgt disse aktører kva deres store 

netværkseffekt, som nævnt ovenfor. Af den grund, synes det umiddelbart ikke at give 

mening, at OECD fortsat søger at bryde disse monopoler via. BEPS-projekterne, når disse 

virksomheders magtposition i teorien er et resultat af forbrugernes ønske; for disse aktørers 

success har ikke gjort andet end at behage og tilfredsstille forbrugerne - forbrugerne får fri 

adgang til et top innovativt og up-to-date produkt. 

 

Omend, det hele umiddelbart synes positivt, er det dog allerede set mange steder, at disse 

aktører typisk hurtigt kan udnytte dette til egen fordel, og at konkurrencesituationen meget 

hurtigt kan komme til at blive domineret af en “winner-takes-it-all”-adfærd.  138

 

Grundet netværkseffekten har de veletablerede aktører på markedet mulighed for at justere 

deres priser alt afhængig af hvordan netværkseffekten ser ud- om den er høj eller lav den 

pågældende periode - blandt forbrugerne. Det giver umiddelbart sig selv, at det kræver 

kapital, kapacitet og en ikke-prisfølsom virksomhed, at kunne justere med prisen på den 

måde og efter eget ønske - med andre ord, muligheder som nyetablerede virksomheder ofte 

ikke har som nye aktører på et marked .  139

 

Dette er langtfra det eneste der bidrager til disse aktørers monopolstatus på markedet. Udover 

at de største veletablerede aktører kan prisjustere som det behager dem, ligger de derudover 

inde med en masse data og teknologisk information, der gør det nemmere for dem at have en 

“finger på pulsen”, og hele tiden være up to date, hvad angår data, teknologi, forbrugeres 

præferencer, og alt andet der kan tiltænkes. Dette kræver en massiv investering i R&D 

138 “INSEAD Knowledge”, (2017), The Dangers Of Platform Monopolies” 
139 Ibid 
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(“Reseach and Development”), som nye aktører i langt de fleste tilfælde ikke har ressourcer 

eller kapacitet til at kunne investere i fra start af.  

 

Denne markedsform er fortsat under udvikling, hvorfor det umiddelbart synes begrænset, 

hvor meget andet der kan udledes af denne teori - også i forhold til at kunne udlede de 

økonomiske konsekvenser søjle 1 ville have som følge. Dertil er det også svært at vurdere, 

hvorvidt det er favorabelt for konkurrencesituationen at have disse monopoldannelser på 

markedet eller ej. Når disse platform monopol-tilstande opstår, kan man opsummeret set på 

den ene side argumentere for, at det er i forbrugerens interesse, men på den anden side kan 

disse platform monopole-tilstande have en yderst konkurrence hæmmende virkning på det 

pågældende marked der opereres i for nye potentielle aktører. 

 

En ting synes dog relativt sikkert; at denne markedsform ej stemmer overens med den 

traditionelle neoklassiske industris opfattelse af, hvad et monopol indebærer, hvilket også 

understreges nedenfor: 

 

“In Business at OECD’s view, it would be incorrect to assume that markets characterised by 

platform industries with significant market power are akin to natural monopolies”  140

 

Af ovenstående grund, må der derfor naturligvis også stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt 

monopol/oligopol-tilstanden der blev refereret til i 2015 OECD rapporten i virkeligheden ved 

nærmere efterforskning, synes at være i tråd med det vi kender fra traditionel 

industriøkonomi eller ej. Ud fra begge argumenter, vurderes det dog alligevel plausibelt at 

lægges til grund, at den enkelte virksomhed der opererer på de digitaløkonomiske marked, 

efter teorien, vil besidde en stor markedsmagt relativt kort tid efter sin etablering på markedet 

kva den signifikans på markedet, som aktørerne hurtigt får oparbejdet. Derfor må det lægges 

til grund, at det hverken kan be- eller afkræftes, at der er tale om monopol - eller oligopol for 

den sags skyld - i sin “reneste” form som vi kender begreberne fra den industriøkonomiske 

teori, men at mange af de tendenserne der bliver redegjort for, i høj grad peger i retning af 

monopol og oligopol. I relation til afhandlingens problemstilling, simplificeres dette aspekt 

140  OECD (2019), “Competition for the market - contribution from BIAC session IV”, s. 3 
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dog, hvorfor der fortsat anvendes monopol- og oligopol baseret teori, uden umiddelbar 

skelnen til ovenstående variationer.  

 

 

Netværkseffekten - forbrugernes tilfredshed 
 

Netværkseffekten er et af hovedbegreberne, der er blevet nævnt utallige gange i diverse 

rapporter. Ved netværkseffekten forstås der den effekt der bliver skabt, når flere brugere 

tilslutter sig det respektive netværk og som derefter afleder en positiv eksternalitet til de 

øvrige brugere.  141

 

Et eksempel herpå kan være Instagram . Jo flere der tilslutter sig fællesskabet på Instagram, 142

desto større værdi har dette for de øvrige medlemmer af fællesskabet. Hver ny bruger skaber 

altså en ekstra positiv værdi for de resterende brugere, uden at den nye bruger nødvendigvis 

selv har en intention om dette. Til at understøtte OECD’s tese om, at netværkseffekten kan 

skabe monopol eller oligopol kan bl.a. nævnes Katz og Shapiros økonomiske analyse , der 143

trods sin udgivelse i 1994 stadig har en eksistensberettigelse i dag  

 

I denne økonomiske analyse af Katz og Shapiro findes der bl.a., at forbrugernes forventninger 

til andre forbrugeres adfærd er en af de mest essentielle faktorer, når der tales om 

markedsmagt. Der argumenteres med, at forbrugere ønsker at tilslutte sig den 

platform/netværk, hvor de forventer at andre forbrugere ligeledes tilslutter sig. På denne 

måde kan det altså forklares hvorfor der ofte kan opstå et monopol-ligevægt eller en 

oligopol-ligevægt på nye, digitale markeder, hvor de virksomheder der kommer som 

first-movers vil have en stor fordel netop grundet netværkseffekten.  

 

Derudover kan det dog også bemærkes, at der ligeledes findes teoretikere der udfordrer netop 

denne ovenstående teori om netværkseffekten. Her kan bl.a. nævnes David Evans  og Raji 144

141 Katz, Michael L & Carl Shapiro, (1994), “Systems Competition and Network Effects”, s. 94 
142 Social medie platform, hvor brugere kan dele billeder og videoer med deres følgere. 
143 Katz, Michael L & Carl Shapiro, (1994), “Systems Competition and Network Effects”, s. 99-101 
144 Evans, David, (2003) “Some Empirical Aspects of Multi-Sided Platform Industries”. 
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Srinivasan , der argumenterer for at det er selve kvaliteten af platformen/netværket der 145

afgør hvorvidt udbyderen får succes og kan vedligeholde sin dominerende position på 

markedet, og at netværkseffekten ikke isoleret set selv kan opretholde et monopol eller 

oligopol. Der argumenteres yderligere imod, at det ikke er ligeså afgørende at være 

first-mover som det er at have den bedste kvalitet og det bedste produkt, da forbrugerne ikke 

vil loyale overfor en first-mover der ikke leverer den bedste kvalitet. Jævnfør denne tese kan 

det derfor udledes, at det synes vigtigt at first-movers på markedet investerer massivt i R&D 

for hele tiden at opretholde den bedste kvalitet og sikre at de forbliver dominerende på 

markedet.  

 

Som det fremgår af ovenstående har OECD altså anvendt den første tese om 

netværkseffekten som argument for, at der ofte opstår monopoler og oligopoler på de digitale 

markeder. Denne tese anvendes som et af argumenterne for, hvorfor der skal foretages 

strammere regulering på dette marked, angiveligt for netop at prøve at regulere opståede 

monopoler og oligopoler på de digitale markeder.  

 

Som modspil til ovenstående, synes det derfor relevant at klarlægge hvad der forstås ved de 

forskellige markedsformer, henholdsvis fuldkommen konkurrence, monopoler og oligopoler, 

i traditionel forstand, for at kunne kommentere yderligere på OECD’s argumentation.  

3.1.1. Fuldkommen konkurrence 

 
Ved fuldkommen konkurrence forstås der et marked, hvor man anskuer hver virksomhed i 

markedet som værende en pristager, således at virksomhederne ikke selv har en signifikant 

indflydelse på prisen . Argumentationen her bag er, at virksomhederne er nødsaget til at 146

være pristagere, da de står overfor en horisontal efterspørgselskurve. Der findes visse 

karakteristika der teoretisk siges at skulle være opfyldt førend der kan være tale om et marked 

med fuldkommen konkurrence, hvor virksomhederne agerer pristagere. Bl.a. skal 

virksomhederne sælge identiske produkter, der skal være et stort antal virksomheder på 

markedet, der er fuld information for både købere og sælgere vedr. prisen, der er ingen (eller 

145 Srinivasan, Raji, Gary L. Lilien & Arvind Rangaswamy, (2004), “First in, first out? The 
externalities on pioneer survival”. 
146 Christensen, Leslie & Helmer Rasmussen, Jensen (2013), “Microeconomics”, s. 190 
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lave) transaktionsomkostninger, og virksomhedernes indgangsbarrierer er lave. Et sådant 

marked synes dog i praksis ikke at kunne eksistere, omend der for særlige markeder (f.eks. 

råvare-markedet) kan eksistere meget konkurrence-dygtige markeder, selvom der heller ikke 

her vil være tale om fuldkommen konkurrence. I teorien synes fuldkommen konkurrence at 

være den mest efterstræbelsesværdige konkurrencesituation for forbrugerne, da 

virksomhederne vil være pristagere, og prisen dermed vil blive presset helt ned til de 

marginale omkostninger. Det må også lægges til grund, at OECD anser, at et marked med høj 

konkurrence, som værende efterstræbelsesværdigt, på baggrund af ovenstående afsnit, hvor 

OECD netop argumenterer for at der kan opstå monopoler eller oligopoler på de digitale 

markeder. Der vil i senere afsnit foretages en kritik af denne anskuelse.  

3.1.2. Monopol  

Den diametrale modsætning til fuldkommen konkurrence er monopol, der kan defineres som 

en konkurrencemæssig situation hvortil der kun eksisterer én udbyder af et produkt, og hvor 

der ikke findes nogle nærliggende substituerende produkter . I modsætning til ved 147

fuldkommen konkurrence vil en udbyder i et monopol være en prissætter, fremfor en 

pristager. Virksomhedens efterspørgselskurve er lig med markedsefterspørgselskurven, og er 

en nedadgående kurve, og prisen på et marked med monopol vil derfor være højere end den 

på et marked med fuldkommen konkurrence. Der hvor teoretikere kritiserer monopoler er ved 

det dødvægtstab der opstår som følge af, at prisen sættes højere end de marginale 

omkostninger, hvilken resulterer i at forbrugerne køber færre produkter end de ville under et 

marked med konkurrence . Det må antages at være bl.a. denne bekymring som OECD har, 148

når de frygter, at der opstår monopoler på de digitale markeder, hvilket på den ene side også 

har en eksistensberettigelse, i og med at mange teoretikere advokerer imod monopoler. Dog 

bør det også hertil nævnes, at der ligeledes findes argumenter for hvorfor monopoler alligevel 

kan have visse fordele for forbrugerne.  

 

Som eksempel herpå kan der bl.a. nævnes, at virksomheder med monopol vil opleve en 

‘supernormal profit’, som de bl.a. kan vælge at bruge på R&D, og dermed sikre at de 

opretholder den kvalitet der forventes af forbrugerne på markedet.  

147 Christensen, Leslie & Helmer Rasmussen, Jensen (2013), “Microeconomics”, s. 233 
148 Christensen, Leslie & Helmer Rasmussen, Jensen (2013), “Microeconomics”, s. 248 
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Som nævnt i tidligere afsnit, er der et argument fra flere teoretikere om, at virksomheder med 

monopol er nødsaget til at investere massivt i, at have den bedste kvalitet på markedet for at 

kunne opretholde det monopol de selv har skabt. Dette må siges at være til forbrugernes 

fordel, såfremt den monopol-udbyder der eksisterer, samtidig leverer dét produkt med den 

højeste kvalitet.  

Der synes altså at eksistere nogle modstridende argumenter omkring monopoler, og hvorvidt 

disse er til fordel eller ulempe for samfundet, virksomhederne og forbrugerne. I senere afsnit 

vil dette blive yderligere diskuteret.  

 

3.1.3. Oligopol 

 
Den tredje konkurrencesituation, der også bliver nævnt af OECD, er oligopol. Ved et oligopol 

forstås der en markedsstruktur hvor få virksomheder dominerer. Der er altså ikke tale om 

fuldkommen konkurrence, men der er heller ikke tale om et monopol. Ved et marked med 

oligopol er det stadig muligt at der eksisterer mange små virksomheder, men markedet vil 

være domineret af enkelte få, større aktører. Ved et oligopol er der, modsat fuldkommen 

konkurrence, tale om et marked med differentierede produkter, og hvor prisen altså ikke er 

eneste konkurrenceparameter. Derudover vil der være nogle indgangsbarrierer samt nogle 

transaktionsomkostninger forbundet hertil. Ved et oligopol opstår der en risiko for at de få, 

store aktører danner ulovlige karteller , hvor de opfører sig som et monopol og aftaler en 149

fast, høj pris for at maksimere deres egen profit. Dette kan synes at være en samfundsmæssig 

udfordring, og kan muligvis være et af OECD’s argumenter for hvorfor ej heller oligopoler er 

bestræbelsesværdige inden for den digitale økonomi. Det må dog bemærkes hertil, at der ikke 

direkte er kommenteret på karteller i OECD's rapporter, hvorfor dette blot er en antagelse.  

 

3.1.3.1 Et spilteoretisk eksempel på oligopol 

I forlængelse af ovenstående argument om, at oligopoler kan medføre kartel-dannelser og 

ulovlige aftaler om faste, høje priser opstilles nedenstående et spilteoretisk eksempel som 

149 Christensen, Leslie & Helmer Rasmussen, Jensen (2013), “Microeconomics”, s. 318 
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supplement til tesen. Ved at opstille nedenstående spilmatrix kan man kombinere muligheden 

de forskellige priser på kryds og tværs, med henblik på, at komme frem til den mest optimale 

kombination, der jf. matrixen vil føre til den mest samfunds efficiente løsning.  

 
Figur 1: Spilteoretisk illustration af kartel-dannelse på et marked med oligopol og 2 store aktører. Kilde: egen 

tilvirkning. 

 

Ovenstående figur illustrerer en situation hvor to virksomheder opererer på et marked med 

oligopol, og hvoraf de selvsamme to virksomheder agerer som de dominerende aktører på 

markedet. Virksomhederne har forskellige muligheder for hvordan de vælger at prisfastsætte 

deres produkter, som hver især vil yielde en forventet profit, der står angivet i den enkelte 

matrix. 

 

Spillet er opstillet således at begge parter har muligheden for enten at tage en høj eller en lav 

pris, hvilket vil resultere i forskellige payoffs, alt afhængig af hvilken pris den anden part 

vælger. 

 

Derudover indgår der et element af aftale i dette spil, hvorved det er muligt for parterne at 

samarbejde, og indgå i et kartel og dermed aftale at begge parter tager en høj pris for at få det 

højest mulige samlede payoff. 

 

Af spillet ses det, at såfremt begge parter vælge at konkurrere på en lav pris vil de opnå en 

profit på $2M for hver virksomhed, hvilket giver et samlet payoff på $4M. Hvis 

virksomhederne derimod vælger at indgå i et kartel, hvor de på forhånd aftaler at begge parter 

tager en højere pris, da vil hver virksomhed opnå et payoff på $8M, og et samlet payoff på 

$16M.  
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Denne løsning/kombination af profit betegnes derfor kva spilteoriens bestemmelser som et 

Nash equilibrium og en pareto-optimal tilstand. 

 

Ved Nash equilibrium forstås der  at X vælger sin strategi på baggrund af den viden der 150

foreligger om Y, og derfor vil X vælge den strategi der stiller denne bedst set i lyset af, hvad 

forventningerne til Y’s valg er. På baggrund af dette synes payoff $8M:$8M derfor at være et 

Nash equilibrium.  

 

Ved pareto-optimalitet forstås der, at såfremt ingen part kan stilles bedre, uden at den anden 

part stilles værre, da vil situationen være pareto-optimal . Ud fra denne forklaring vil vores 151

Nash ligevægt her altså også være pareto-optimal, da der i det opstillede spillematrix ikke 

findes en løsning som er bedre for én af parterne, uden at den anden part bliver stillet dårligt. 

Dette bør i teorien være en god ting, da en pareto-optimal tilstand betyder, at de tilgængelige 

ressourcer er udnyttet optimalt, og at der ikke er noget dødvægtstab på markedet. Dog bør det 

bemærkes, at pareto-optimalitet ofte anskues ud fra en samfundsmæssigt synsvinkel, og at 

den pareto-optimale tilstand vil føre til højere priser for forbrugerne og en monopol-lignende 

tilstand på markedet grundet kartel-dannelsen. Jf. bl.a. OECD’s argument, som nævnt 

tidligere, vil en sådan monopol-lignende tilstand netop IKKE være samfundsefficient, hvorfor 

OECD bestræber sig på at komme væk fra en sådan situation.  

 

Som det dog også kan udledes af ovenstående spil vil der være et stort incitament for at en af 

parterne bryder aftalen i smug, og går tilbage til den lave pris, for at kunne opnå $10M i 

payoff. Problemet med at en af parterne snyder er, at dette kan kun gøres én gang. Når først 

en part har brudt aftalen én gang, da vil den anden part have mistet tilliden, og aftalen vil ikke 

længere kunne bestå. Dermed vil begge parter bevæge sig tilbage til den lave pris og et 

payoff på $2M, for at sikre sig at de ikke ender med at blive snydt i den næste ‘runde’. 

Ovenstående spil er et simplificeret spil og tager ikke hensyn til det faktum, at karteldannelse 

er ulovligt og kan medføre bøde og straf for de virksomheder der indgår i sådanne. Det kan 

derfor forestilles, at såfremt dén faktor bliver indregnet i spillet, da vil der være endnu mindre 

sandsynlighed for at det reelle ligevægt vil være karteldannelse, men at ligevægten nærmere 

150 Dutta, Prajit K (1999), “Strategies and games - Theory and practice”, afsnit 5.1. 
151 Eide, Erling & Endre Stavang (2018), “Rettsøkonomi”, afsnit 1.4 
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vil findes i $2M:$2M. Dette vil resultere i de laveste priser for forbrugerne, og såfremt 

OECD anskuer nytten fra forbrugernes side, da vil en sådan ligevægt altså være optimal. 

Ovenstående synes dermed at kunne argumentere imod frygten for at oligopoler medfører 

karteller og monopol-lignende markeder, som OECD ellers synes at have som et af 

argumenterne for, hvorfor der bør indføres strengene beskatningsregler for de store, digitale 

aktører på markedet, jf. tidligere afsnit.  

 

3.2. Konkurrencemæssige konsekvenser ved indførsel af skat 

 
Den tidligere juridiske analyse har vist, at de endelige BEPS 2.0, søjle 1 regler, bl.a. vil 

indeholde et forslag, der går på en mere vidtgående beskatning af de digitale virksomheder i 

de jurisdiktioner, hvor virksomhedernes brugere befinder sig, også selvom virksomheden 

ikke har nogen fysisk tilstedeværelse i den respektive jurisdiktion. Derfor synes det relevant, 

at belyse hvordan og hvorledes, indførelsen af en nexus-skat vil påvirke konkurrencen på 

markedet, samt hvordan virksomhederne i givet fald forventes at reagere herpå.  

 

Først og fremmest synes det relevant at karakterisere “typen” af skat der er tale om for bedre 

at kunne vurdere hvilke konsekvenser nexus-skatten vil få på de digitale marked.  

 

Det juridiske kapitel fastslog bl.a., at der var tale om en skat på den del af virksomhedens 

profit, der kan henføres til den jurisdiktion hvor virksomheden genererer omsætning uden at 

være fysisk tilstedeværende. Derfor er der altså tale om en skat på netto-profitten, som betales 

af virksomheden. Det bør yderligere bemærkes, at der er tale om en skat på markeder, hvor 

virksomhederne ikke tidligere er blevet pålagt skattepligt.  

 

Ved nedenstående illustrering, tages der udgangspunkt i et marked der er præget af 

markedsformen monopol (den traditionelle monopol form). Dette da OECD, som tidligere 

nævnt, mener at de digitale markeder særligt synes præget af markedsformerne monopol og 

oligopol. Af nedenstående eksempel udledes der konsekvenserne af en prisdannelse på et 

marked med monopol, både pre- og post indførelsen af en eventuel skat. 
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Figur 2, illustration af prisdannelse på et marked med monopol før og efter indførsel af skat. Kilde: Egen 

tilvirkning med inspiration fra de teoretiske elementer i Leslie Christensens’ Microeconomics. 

 

Når en virksomhed med monopol på et givent marked sætter sin pris, foregår det anderledes 

end under fuldkommen konkurrence, jf. tendenserne der er redegjort for i tidligere afsnit. 

Forskellen ligger angiveligt i, at prissætter (virksomheden) i stedet for at sætte sin pris hvor 

MR = MC, vælger virksomheden med monopolstatus i stedet, at maksimere sin profit til 

punkt a, som illustreret i ovenstående figur . Figur A ligger naturligvis (oftest langt) over 152

punktet hvor MR = MC ligger, da prisfastsætteren i teorien frit kan vælge, hvilken pris 

vedkommende vælger at sælge sit produkt til. 

 

Når der derfor bliver implementeret et nyt skattetiltag, såsom indførslen af nexus-skat, 

påvirker det det givne marked på den måde, at der bliver indført en skat, som virksomheden 

ikke tidligere har skulle betale. Den nye skat vil for virksomhedens synsvinkel blive betragtes 

som værende en omkostning, hvorfor indførslen vil resultere i, at der sker et skift i både 

virksomhedens marginale, som gennemsnitlige omkostninger . 153

 

152 Christensen, Leslie & Helmer Rasmussen, Jensen (2013), “Microeconomics”, s. 240 
153 Ibid 
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Som det fremgår af ovenstående graf, vil en indførsel af skat dermed medføre, at de 

marginale omkostninger shifter opad, hvilket derfor skaber et nyt udgangspunkt for 

prisdannelsen. Det vil for forbrugeren derfor resultere i en højere pris og en korresponderende 

lavere mængde, da efterspørgslen for det givne produkt, nu til en højere pris, i teorien vil 

være mindre end før.  

 

Jf. den tidligere udledte teori vil OECD’s nye beskatningsregler altså medføre, at de 

virksomheder der er i besiddelse af monopolstatus, blot vil øge deres priser til ulempe for 

forbrugerne. Det synes derfor umiddelbart modsigende, at OECD på den ene side 

argumenterer imod monopoler grundet at disse, ifølge OECD selv, er skadelige for 

konkurrenceevnen på markedet. Samtidig kan det udledes af ovenstående teori, at indførslen 

af skat på virksomhedstyper, alt andet lige, vil resultere i højere priser for slutbrugere. Dette 

synes ikke umiddelbart at være i forbrugernes interesse, da dette så betyder, at  

disse priser i sidste ende går ud over slutbrugeren. Af den grund vil det betyde, at tiltagene i 

bund og grund ikke kommer til at gå ud over virksomhederne - udover de virksomheder, hvor 

den ekstra skat, og dermed prisstigningen, medfører at forbrugeren ikke længere synes at den 

nye pris synes proportionel med det, slutbrugeren får ud af det givne produkt. I så fald, vil 

den umiddelbare følge af dette være, at virksomhederne kommer til at opleve en lavere 

efterspørgsel på det givne produkt sammenlignet med efterspørgslen pre indførslen af 

nexus-skatten.  

 

For at kunne forstå hvordan indførelsen af skat i praksis vil komme til at fungere, og hvor stor 

en prisstigning tiltagene potentielt vil kunne medføre, foretages der et eksempel med Netflix

 som virksomhed på det digitale marked. Netflix anvendes som eksempel, da det er en af de 154

digitale platforme hvor brugerne betaler direkte for anvendelse af servicen i form af et 

abonnement. Der kan derfor her fint (hypotetisk set) illustreres, hvordan slutprisen 

forventeligt vil blive påvirket.  

 

 

 

154 Forklaring på hvad Netflix er, forekommer i næste afsnit 
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3.2.1. Hypotetisk eksempel - Netflix 

 
Netflix er en digital platform, der udbyder digital streaming af film, serier, dokumentarer og 

andet lignende TV-indhold. For at brugerne kan tilgå denne streamingtjeneste betaler de for 

et månedligt abonnement til 79 kr.  Netop denne type af digitale platforme er en af de 155

digitale enheder, der vil blive omfattet af anvendelsesområdet i OECD’s nye søjle 1 

guidelines . Det fremgår endvidere eksplicit af anvendelsesområdet, at virksomheder der 156

udbyder “digital content streaming” vil falde herunder. Ifølge Statista  har Netflix i 2019 157

haft en omsætning på $20.156 mio USD, hvilket langt overstiger det treshold OECD har 

angivet som minimums omsætningsgrænsen, for hvilke virksomheder, der vil blive omfattet 

af de nye beskatningsregler . Nærmere omkring denne omsætningsgrænse er tidligere 158

behandlet i det juridiske kapitel.  

 

Det er derfor meget plausibelt, at Netflix vil blive omfattet af de nye nexus beskatningsregler, 

når (og såfremt) de bliver implementeret.  

 

Eksemplet synes derfor også relevant i forhold til den økonomiske problemstilling, og 

hvordan dette vil påvirke forbrugeren i forhold til den prisstigning der forekommer. Dette da 

det i forrige afsnit blev konkluderet. at OECD vægter forbrugernes velfærd højere end 

virksomhedernes velfærd, i hvert fald i relation til hvornår et marked synes at være efficient.  

 

Som det fremgår af ovenstående afsnit om prisdannelsen på et marked med monopol vil der, 

jf. den afledte mikroøkonomiske teori, ske et shift opad i MC-kurven, hvilket vil medføre en 

stigning i priserne for forbrugeren. Det er derfor interessant at måle på, hvor stor en 

155 Jf. Netflix egen hjemmeside - 79 kr. er minimumsprisen, hvorefter prisen stiger alt afhængig af, 
hvilke services der bliver valgt.  
156 OECD (2020), “Statement by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS on the Two-Pillar 
Approach to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – January 
2020, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS”,  afsnit 22 
157 Statista, (2020) “Netflix annual revenue from 2002-2019”. 
158 Se bilag 1 
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prisstigning der i teorien vil ske på eksempelvis Netflix’s abonnement, der lige nu koster 79 

kr. 

 

Prisstigningen vil naturligvis afhænge af mange, eksterne som interne, variabler, men som 

udgangspunkt vil prisstigningen være et resultat af, hvor meget Netflix’s marginale 

omkostninger vil stige, som følge af de nye nexus beskatningsregler. Af den grund holdes alle 

andre faktorer lige, ved følgende beregning, da det udelukkende er nexus-reglernes effekt der 

isoleret ses forsøges at måle på, i dette beregningseksempel.  

 

For at kunne besvare dette synes det yderligere vigtigt at forstå hvor stor en skattestigning 

Netflix (og de øvrige digitale virksomheder) potentielt set vil komme til at stå overfor. 

 

Sådan som OECD indtil videre har fremlagt deres forslag om de nye nexus beskatningsregler 

og de dertilhørende nye profitallokeringsregler, vil virksomhedernes “non-routine” profit 

blive allokeret ud på de markedsjurisdiktioner, der efter de nye beskatningsnexus regler vil 

kunne opnå beskatningsretten. Hvordan denne allokeringsmetode præcis vil blive udformet, 

står endnu ikke klart fra OECD’s foreløbige rapporter, og forventes først at stå klart når den 

konsensusbaserede løsning bliver præsenteret i løbet af 2020. Dog fremgår det indtil videre af 

de foreløbige OECD rapporter, at allokeringen vil ske efter en formelallokering, hvorfor det 

f.eks. kan tænkes at de respektive markedsjurisdiktioner vil få tildelt beskatningsretten til dén 

del af den residuale profit, der kan henføres til brugerne i de respektive 

markedsjurisdiktioner.  

 

Derfor kan man forestille sig, at Netflix vil skulle betale skat i Danmark af den andel af deres 

samlede profit, der kan henføres til de antal brugere de har på markedet i Danmark, set i lyset 

af deres totale residuale profit på markedsplan. Denne antagelse vil derfor blive lagt til grund 

for nedenstående beregninger.  
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Seneste tal fra Kantar Gallup  viser at 49% af danskere over 12 år har et abonnement hos 159

Netflix, enten gratis eller betalt. Dette svarer til omkring 2,45 mio. danskere , der har et 160

abonnement hos Netflix. Ud af de 171 mio. abonnenter  som Netflix har på verdensplan, 161

svarer dette til at cirka 1,4% af alle Netflix brugere befinder sig i Danmark. Taget 

ovenstående antagelser om formelallokering i betragtning, vil dette altså sige, at Netflix 

muligvis kommer til at betale dansk selskabsskat af 1,4% af deres residuale profit.  

Netflix havde i 2019 en EBIT (earnings before interest and tax) på 2,604 milliarder USD , 162

hvilket også kan defineres som deres generelle profit.  

 

For at kunne vurdere hvor stor en andel af denne profit der potentielt ville blive beskattet i 

Danmark synes det relevant at se på den gennemgang af formelallokeringsreglen som 

beskrevet i det juridiske kapitel. Det blev her nævnt, at der fra den totale profit skulle fjernes 

et beløb svarende til det afkast. der kan henføres til virksomhedens rutinemæssige funktioner. 

Dette er ikke yderligere beskrevet i OECD’s rapporter, men det må antages at der vil være 

tale om industri-specifikke procenter for at kunne simplificere og standardisere dette. 

 

Da det endnu ikke er fast klarlagt fra OECD’s side hvordan disse rutinemæssige funktioner 

skal udregnes, vil der for afhandlingens skyld antages at denne kan estimeres til 10% af 

virksomhedens samlede profit. Dette tal er antaget ud fra, at Netflix befinder sig i en branche 

hvor de udelukkende sælger digitale services, hvorfor de har skåret mange af de sædvanlige 

rutinemæssige funktioner væk, som f.eks. pakning af varer, transport og lageropbevaring. Det 

antages derfor at den rutinemæssige funktion er lav, da størstedelen af Netflix’s profit antages 

at kunne henføres til deres kerneforretning.  

 

Derfor, for at følge formelallokerings-systematikken, vil der blive fratrukket 10% fra de 

2,604 milliarder USD, hvilket efterlader 2,344 milliarder USD i residual profit.  

159 Kantar Gallup, (2019), “Seer-Undersøgelsens Establishment Survey”. 
160 Danmarks statistik (2020), “Danmarks Statistik, “Folketal den 1. i kvartalet efter køn, område, 
civilstand, alder og tid” - oversigt over antal danskere i 2020 over 12 år. - Se bilag 2”. 
161 Statista (2020), “Number of Netflix paying streaming subscribers worldwide from 3rd quarter 2011 
to 4th quarter 2019”. 
162 Macrotrends (2020), “Netflix EBIT 2006-2020”.  
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Herefter skal denne residuale profit deles op i henholdsvis den profit der kan henføres til 

markedsjurisdiktionerne, og den profit der kan henføres til andre profit-givere, som f.eks. 

immaterielle aktiver. Igen har OECD ikke her kommet med en klar definition eller metodik 

til beregning, men foreslår at der skal anvendes en simplificeret metode der kan bestå af 

forudbestemte procenter, taget branchen i betragtning.  

 

Her må der altså igen antages en procentvis fordeling.  

 

Fordelingen baseres på Netflix’s kerneforretning, der hovedsageligt består af immaterielle 

aktiver, herunder både deres streamingservice , patenter , varemærke  o.l. Derfor antages 163 164 165

en fordeling på 40% af den residuale profit som et realistisk bud herpå, og som værende 

henførbar til ‘andre profitgivere’, herunder de immaterielle aktiver. Det resulterer i en 

residual profit, der kan henføres til markedsstaterne på 1,4 milliarder USD. Denne residuale 

profit skal slutteligt henføres til de respektive jurisdiktioner, ved anvendelse af en 

allokeringsnøgle. For simplicitetens skyld anvendes ‘antal brugere’ som allokeringsnøgle 

hertil.  

 

Som tidligere nævnt udgør de danske Netflix abonnenter 1,4% af Netflix’s totale antal 

abonnenter på verdensplan, hvorfor det efter de nye Nexus- og profitallokeringsregler vil 

udløse en dansk skattepligt af 1,4% af den residuale profit, som netop er blevet bestemt til at 

udgøre 1,4 milliarder USD.  

Den danske selskabsskat udgør 22% , og jf. ovenstående analyse resulterer dette altså i en 166

dansk skattebetaling på 0,3 milliarder USD, svarende til cirka 2 milliarder kr. på ét år.  

Holdt op imod de 2,45 mio. danske abonnenter svarer dette altså til en ekstra omkostning pr. 

bruger på 816 kr. om året.  

 

For at Netflix skal break-even på en sådan ny-indført nexusskat vil dette altså svare til at 

prisen for et abonnement skal hæves med 68 kr. om måneden, hvilket resulterer i en ny 

163 Streaming må anses for at være et immaterielt aktiv, jf. Transfer Pricing Guidelines 6.6 
164 Jf. Transfer Pricing Guidelines 6.19. 
165 Ibid. 
166 Skatteministeriets centrale skattesatser i skattelovgivningen 2018-2020. 
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abonnementspris på 147 kr. om måneden. En sådan prisstigning vil kun være mulig for 

Netflix at foretage, da har en monopol-lignende status på markedet, eller i hvert fald agerer 

som en af de største aktører på det danske streaming-marked. Det bør bemærkes at denne 

prisstigning på 68 kr. er udregnet efter hypotetiske forudsætninger og antagelser, og at det 

ikke vil være muligt at udregne en præcis prisstigning så længe OECD ikke har udstedt 

yderligere guidelines og beskrivelser af deres eget forslag. 

 

Denne prisstigning på 68 kr. må vurderes at være særdeles markant, da der er tale om en 

prisstigning på næsten 100% af den oprindelige pris, hvilket må antages at kunne mærkes hos 

forbrugerne.  

 

Jf. figur 2 i tidligere afsnit bør det samtidig vurderes, at en sådan, hypotetisk, prisstigning 

samtidig vil medføre et fald i antallet af abonnenter, da den højere pris uomtvisteligt vil 

medføre et tab i antal brugere.  

 

På baggrund af ovenstående analyse vurderes der derfor, at en implementering af OECD’s 

nye Nexus- og profitallokeringsregler vil medføre en markant stigning i priserne hos 

forbrugerne. Dette skyldes primært, at de aktører der vil blive ramt af den nye beskatning, 

sandsynligvis vil have en så stor og dominerende position på markedet at en stigning i deres 

marginale omkostninger blot vil medføre en stigning i prisen for slutbrugeren.  

 

3.2.2. Økonomiske udfordringer ved de nye profitallokeringsregler  

 
Som det fremgår af ovenstående analyse, synes det tydeligt at forslaget fra OECD endnu ikke 

er defineret på en sådan måde, at det er muligt for virksomheder at beregne hvilke 

økonomiske konsekvenser det præcist kommer til at få.  

 

Derudover kan der vurderes, at OECD’s nuværende beskrivelse af 

formelallokerings-metoden lægger op til en relativt forsimplet metodik, hvor der vil blive 

anvendt standardiserede procenter til beregning af den residuale profit, hvilket unægteligt vil 

komme nogle virksomheder til gode, mens det vil være en ulempe for andre virksomheder. 
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Der lægges op til en branchestandard, hvor eksempelvis streamingtjeneste-branchen vil få ét 

sæt standardiserede procenter til bl.a. rutinemæssige-transaktioner og ‘andre 

profitgivere’/immaterielle aktiver.  

 

Hvis disse standardiserede procenter bliver beregnet på baggrund af et gennemsnit for 

branchen, kan man altså forestille sig situationer hvor nogle virksomheder har en højere 

procentvis rutinemæssige funktioner end gennemsnittet. Man kan dermed ende i en 

uhensigtsmæssig situation, hvor en virksomheds skattepligtige residuale profit vil blive 

beregnet til at være højere, end hvad den reelt set er.  

 

På trods af, at den endelige konsensus-baserede løsning endnu ikke er udformet, beskriver de 

nyeste rapporter fra OECD altså, at det med stor sandsynlighed vil være således den endelige 

rapport bliver udformet.  

 

På baggrund heraf må det altså kunne lægges til grund, at der fremadrettet vil anvendes denne 

simplificerede metodik, hvilket vurderes at kunne medføre komplikationer og udfordringer. 

Netop denne simplificerede metodik kan være én af de aspekter der bør revideres i den 

konsensusbaserede løsning, hvorfor dette vil blive diskuteret i kapital 4.  

 

3.3. De EU politiske forudsætninger bag indførelsen af BEPS 2.0, 

søjle 1 - Den generelle approach på tværs af landegrænserne. 

 
Det er naturligvis både i de omfattede OECD lande og virksomheders interesse at få fastlagt 

klare regler og rammer for hvordan man vil tilrettelægge den international beskatning af 

digitale virksomheder igennem BEPS-projektet. Dette dels med henblik på at få skabt et fair 

konkurrencegrundlag, men også med mulighed for at få begrænset virksomheders mulighed 

for aggressiv skatteplanlægning og skatteudhuling. 
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BEPS-projektets udfald synes at være i virksomhedernes interesse i den forstand, at det 

naturligvis må antages at virksomhederne har et ønske om, at få klarlagt hvilke konsekvenser 

implementeringen af projektet kan have til følge, og vigtigst af alt, for dem. 

 

Ud fra virksomhedernes synspunkt er dette essentielt at få klarlagt og undersøgt, således at de 

fremadrettet ved - eller i hvertfald har en ide om - hvordan de på mest profitabel vis kan 

indrette, og eventuel hvis behovet opstår ændre i sine forretningsstrukturer. Det må antages, 

at virksomhederne vil søge at leve op til de nye retningslinjer, men det der reelt set menes 

med forretnings strukturen er, de nødvendige korrigeringer virksomhederne fremadrettet skal 

foretage i deres transaktionsomkostninger, således de ville kunne indregne den nypålagte 

skat, som følge af BEPS-projektet, i deres respektive services og produkter.  

 

På den måde undgår virksomhederne, at skatten i sidste ende ikke går ud over virksomhedens 

egen profit. Dette er uddybet i ovenstående afsnit om monopoler, hvor det bl.a. blev udledt, at 

virksomheder med en gunstig, dominerende position på markedet vil hæve prisen for 

slutbrugeren såfremt deres omkostninger stiger.  

 

Historikken, og status quo, er på nuværende tidspunkt den, at der internt blandt 

OECD-landene synes at være meget delte meninger og holdninger om, hvordan man bedst vis 

håndterer spørgsmålet om den nye måde at fordele beskatningsretten på efter søjle 1.  167

 

Disse uenigheder synes bl.a. at kunne begrundes i det faktum, at de omfattede lande befinder 

sig på kryds og tværs af kontinenter, hvorfor de politiske forudsætninger bag, hvad man synes 

bidrager positivt eller negativt til ovenstående mål naturligvis varierer fra stat til stat. 

 

Sammenligner man på et generelt plan de EU-politiske forudsætninger og holdninger med de 

resterende store verdens økonomier selvsamme holdninger såsom eksempelvis USA, synes 

det særligt bemærkelsesværdigt, at der blandt EU’s medlemsstater generelt set, synes at være 

bred konsensus om, at de store aktører helst ikke “må blive for store”. Omend, ønsker man 

stadig fra EU’s side af, at skabe vækst i samfundet og sørge for, at de mindre aktører vækster.  

167 Multinational Group Tax & Transfer Pricing News, (2018), “OECD report reveals 
disagreement on taxation of digital firms”. 
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Den europæiske holdning/tilgang til disse “store aktører” understreges og afspejles bl.a. i de 

omfattende Google og Amazon-sager, hvor begge aktører blev pålagt en flere-million kroners 

bøde af EU-kommissionen med Margrethe Vestager i spidsen.   168

 

Det synes relevant at se på netop de EU politiske forudsætninger, da en stor del af 

medlemslandene i OECD-organet består af EU-lande, hvorfor det må antages at de interne 

beslutninger i OECD - og kontroverserne - af den grund til en vis udstrækning også bærer 

præg af netop disse EU-landes politiske forudsætninger og holdninger.  

 

Ovenstående argument om, at EU ikke ønsker, at der opstår aktører med for meget magt, som 

resultat af en skæv konkurrencepolitik, understøttes hovedsageligt af de omfattende 

EU-konkurrenceregler, heriblandt TEUF 101 og 102. Disse traktatbestemmelser søger at 

ramme de største aktører på markedet, der jf. EU-kommissionen udgør en stor trussel på det 

respektive marked grundet sin markedsdominans .  169

 

Bestemmelserne opremser en række kriterier, der ikke kun beror på størrelsen af de omfattede 

aktører der er omfattet i bestemmelserne anvendelsesområde, men ligeledes også hvor meget 

de respektive aktører omsætter for. Aktørernes omsætning måles bl.a. på baggrund af  - som 

en pendant til de nye nexusregler - en omsætningstærskel, som indikator på aktørens 

indvirkning og indflydelse på det pågældende marked. Der synes altså, at være en rød tråd 

mellem den holdning som EU-kommissionen har for virksomheder med en dominerende 

markedsposition, og den holdning som OECD fremlægger i det nye BEPS-projekt, der netop 

har til formål at fælde de største digitale aktører på markedet. 

 

Dette kan dog umiddelbart godt virke en smule paradoksalt, da man fra EU’s side af, på den 

ene side ønsker at sætte en stopper for, at aktører vækster sig så store, at det potentielt set 

resulterer i en monopollignende tilstand på det pågældende marked, omend ønsker man 

fortsat, at finansiere og motivere de mindre aktører med henblik på, at at gøre dem 

168 Berlingske (2019), “Vestager kaster sig over Amazon” og  
Financier, (2019), “Digital markets: recent competition law developments in the EU”.  
169 Faktablade om Den Europæiske Union, (2020) “Konkurrencepolitik”. 
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konkurrencedygtige og vækste sig større. Der synes altså at være givet et incitament til at 

virksomheder skal vækste og blive større, men omvendt sættes der en bremseklods for hvor 

store virksomhederne skal have lov til at blive.  

 

Som modpol til EU’s generelle holdninger til spørgsmålet, kan USA med fordel inddrages, da 

de synes at være af en helt anden opfattelse når det kommer til spørgsmålet om den 

internationale skattepolitik.  

 

USA ønskede eksempelvis i sin tid ikke at indgå i BEPS 1.0 samarbejdet, med begrundelsen 

om, at “The U.S. didn’t sign the groundbreaking tax treaty inked by 68 [later 70] countries in 

Paris June 7 [2017] because the U.S. tax treaty network has a low degree of exposure to base 

erosion and profit shifting issue”  - Hvorvidt dette synes at holde stik eller ej - altså at USA 170

hævder, at de ikke ser relevans i samarbejdet grundet sin eftersigende “minimale” relation til 

det internationale skattespørgsmål, synes tvivlsomt.  

 

Det kommer dog ikke umiddelbart som en overraskelse. USA har som nation gennem et 

længere stykke tid historisk set, ikke været de største tilhængere af de forskellige udstedte 

tiltag og initiativer fra Europa (EU kommissionen)’s side af. 

 

Uenigheden kommer til udtryk flere steder, og er bl.a. også adresseret i rapporten “The 

European Commission’s recent state aid investigations of transfer pricing rulings” fra 2016

, hvor The U.S. Department of the Treasury (“U.S. Treasury Department”) særligt var efter 171

EU kommissionen dels i kølvandet på offentliggørelse af det daværende BEPS 1.0 forslag, 

samt de præsenterede skatteunddragelse tiltag i forbindelse med tilrettelæggelse af de 

daværende transfer pricing-regler EU kommissionen havde præsenteret for omverdenen. 

Argumentet bag dette var, at: “These investigations, if continued, have considerable 

implications for the United States— for the U.S. government directly and for U.S. 

companies—in the form of potential lost tax revenue and increased barriers to cross-border 

170 Orbitax, (2017), “Treasury Official Explains Why U.S. Didn't Sign OECD Super-Treaty".  
171 U.S Department Of The Treasury White Paper (2016), “The European Commission’s Recent State 
Aid Investigations Of Transfer Pricing Rules”. 
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investment. Critically, these investigations also undermine the multilateral progress made 

towards reducing tax avoidance” .  172

 

Særligt gik kritikken på en frygt fra U.S Treasury Department om, at implementeringen af 

disse regler, ville resultere i et shift i det optjente amerikanske skatteprovenu i den forkerte 

retning. På normalvis ville skatteprovenuet alene gå til den amerikanske statskasse og sine 

respektive borgere, men som et resultat af ovenstående tiltag, såfremt det blev aktuelt, vil 

hele skatteprovenuet i stedet - eller en del af dette, fremadrettet i stedet overgå til EU-organet: 

“(...) foreign taxes are imposed on income that should not have been attributable to the 

relevant Member State, that outcome is deeply troubling, as it would effectively constitute a 

transfer of revenue to the EU from the U.S. government and its taxpayer”  173

 

3.3.1. Den nuværende konkurrencemæssige situation for digital økonomien 

Den nuværende konkurrencemæssige situation synes opsummeret set at forholde sig således, 

at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger faste klare retningslinjer for, hvornår man som 

digital virksomhed bliver beskattet på de markeder man opererer på, i forlængelse af det 

længe debatterede spørgsmål om digitale virksomheders mangel på “fysisk tilstedeværelse” i 

klassisk forstand.  

 

Af den grund synes det derfor rimeligt at udlede, at det fortsat synes relativt kompliceret at 

kategorisere disse digitale virksomheder, og dermed forsøge at løse de nyopståede 

problematikker vedrørende digitaløkonomien, og det dertilhørende digitale marked. 

 

Der er altså ikke kun tale om et hul (eller flere huller) i lovgivningen, men det er lige så vel 

opstået et hul i den økonomiske teori, da den nuværende teori ikke synes at være anvendelig 

og tilstrækkelig i forhold til disse digitale problemstillinger. 

 

172 U.S Department Of The Treasury White Paper (2016), “The European Commission’s Recent State 
Aid Investigations Of Transfer Pricing Rules”,  s. 1 
173 U.S Department Of The Treasury White Paper (2016), “The European Commission’s Recent State 
Aid Investigations Of Transfer Pricing Rules”, s. 4 
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Dette resulterer derfor i, at der på nuværende tidspunkt er en lang række digitale 

virksomheder der opererer i diverse jurisdiktioner, - alt fra sociale medieplatforme såsom 

eksempelvis Facebook, Instagram, Twitter til søgemaskiner som Google og Bing, eller 

streamingtjenester som Netflix og Spotify, der på nuværende tidspunkt ikke bliver beskattet i 

alle de jurisdiktioner, hvor de reelt set har brugere - og dermed en omsætning. 

 

I rapporten “Competition Policy of the Digital Era” fra 2019 kommer EU-kommissionen 

med sit eget udspil og dertilhørende eksempler på, hvordan og hvorledes den 

konkurrencemæssige økonomiske situation synes at være udformet på nuværende tidspunkt. 

Af den grund synes rapporten at være god i henhold til formålet om, at få redegjort for den 

nuværende konkurrencemæssige situation.  

 

Rapporten lægger særligt vægt på følgende tre kerneområder/parametre, der ifølge 

kommissionen, generelt set, synes at karakterisere den nuværende digital økonomi, samt 

digital økonomiens “Bigtech-giants”s (Begreb som EU-kommissionen anvender til at 

beskrive de største aktører inden for digital økonomien) adfærd status quo (2019).  174

Ad 1) “Extreme returns to scale”  

Den konceptuelle forståelse af “returns to scale” omhandler det scenarie, hvor mam forsøger 

at analysere på, i hvilket omgang den givne produktion skaleres med, såfremt de relaterede 

produktionsomkostninger skaleres.  175

De store aktører indenfor digital økonomien har naturligvis, ligesom på et hvilket som helst 

andet marked, en række produktionsomkostninger, der relaterer sig til de digitale 

tjenesteydelser aktørerne udbyder. Det der især kendetegner aktørernes indvirkning på det 

digitale marked er i forhold til teorien om “returns to scale”, at disse 

produktionsomkostninger synes uproportionalt lave i forhold til antallet af de brugere 

tjenesteydelserne bliver leveret til. Det giver umiddelbart god mening, da disse platforme 

generelt ikke, på samme måde, og i lige så høj grad, afholder udgifter til lokaler, fabrikker, 

butikker etc.  

174 Europe Commision (2019), “Competition Policy of the Digital Era”. 
175 Intelligent Economist, (2018), “Constant Returns To Scale”. 
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På trods af, at det også traditionelt set er lettere for større (ikke-digitale) aktører på markedet 

at holde produktionsomkostningerne i bund i forhold til mindre aktører, er det 

bemærkelsesværdige i forhold til det digitale marked jf. rapporten, at de store digitale aktører 

endvidere formår at presse produktionsomkostningerne ned på et så ekstremt lavt prisleje, at 

det skaber en massiv konkurrencemæssig fordel for de i forvejen veletablerede store digitale 

aktører.  176

Det må dog endvidere bemærkes, at det synes tvivlsomt, hvor langt “ ned i bund 

produktionsomkostningerne kan trækkes, da disse aktører navnlig lever af deres popularitet 

blandt sine brugere. Af den grund er det derfor ligeledes vigtigt, at aktørerne ligeledes 

jævnligt investere i diverse digitaliserings- og innovationstiltag, således at de hele tiden synes 

up-to-date, og dermed ikke give deres brugere et incitament til at skifte over til et 

konkurrence platform (R&D-investeringer). 

Ad II)“Network externalities” 

“The network effect” - eller netværkseffekten - beskriver scenariet hvordan en brugers brug 

af en service, der er udbudt af en vilkårlig digital virksomhed, fører til positiv stigning i 

antallet af brugere der så efterfølgende bruger den udbudte digitale tjenesteydelse som f.eks. 

Facebook, Spotify eller Google.  Denne netværkseffekt er også tidligere nævnt i det 177

indledende afsnit om digital økonomien som et økonomisk begreb. 

Det essentielle der kan udledes af denne teori er, som rapporten også understreger er, at 

efterspørgslen på disse services altså ikke alene er betinget af, at serviceydelserne er af god 

kvalitet eller ej, eller hvorvidt prisen er høj eller lav pris, der som udgangspunkt er de 

klassiske kriterier fra traditionel industri økonomisk teori. Populariteten af den pågældende 

serviceydelse er nu også som et lige så vigtigt nøglekriterie for succes og markedsmagt blandt 

aktørerne på det digitale marked. Denne popularitet opstår netop ved at forbrugerne aktivt 

anvender platformene, og dermed skaber positive eksternaliteter for de øvrige brugere, der 

dermed vil få en højere nytte ved at anvende platformen. 

176 Europe Commision (2019), “Competition Policy of the Digital Era”, s. 2 
177 Konkurrence- og forbrugerstyrelsen (2019), “Velfungerende markeder”, s. 4 
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Disse digitale virksomheder skal derfor have for øje, kontinuerligt at bekræfte og overbevise 

brugerne om hvorfor de skal fortsætte med, at aktivt anvende netop disse services som hidtil, 

og ikke overgå til en anden konkurrent, der ligeledes kan udbyde samme service. Det er netop 

karakteristisk ved digitale platforme, at der foreligger en høj substituerbarhed - i hvert fald 

teoretisk. Det er nemmere at skifte fra én social medieplatform til en anden, end det er at 

skifte fra ét fysisk produkt til et andet. Denne substituerbarhed skal dog ses i lyset af netop 

netværkseffekten, som alligevel kan gøre det svært for brugerne at skifte digitale platforme. 

Jf. teorien om netværkseffekten, vil de største aktører på markedet derfor som følge af denne 

popularitet, stort set opnå monopol på udbuddet af disse services, da de nye potentielle 

brugere, grundet udbydernes popularitet, automatisk vil søge hen mod dem ved f.eks. at 

abonnere på deres tjeneste eller oprette sig som brugere.  

For at konkretisere dette yderligere, kan dette illustreres ved følgende eksempel: I eksemplet 

vil der tages udgangspunkt i Facebook, der er et af de mest velkendte sociale medier, og også 

tidligere nævnt i afhandlingen. 

Majoriteten af Facebooks success kan mere eller mindre direkte henføres til mediets 

popularitet blandt forbrugerne. Hvis der opstod et scenarie hvor alle Facebooks brugere fra én 

dag til en anden besluttede sig for, aktivt at fravælge Facebook for at overgå til et lignende 

medie, ville Facebook miste sit eksistensgrundlag, jf. tesen om netværkseffekten.  

Ovenstående eksempel kan yderligere understøttes af Metcalfes’ lov, der netop gør op med 

den traditionelle mikroøkonomiske teori om faldende udbytte.  

Metcalfes’ lov tager udgangspunkt i en digital økonomi hvor man kan udlede at værdien af 

brugen af den, eller de, pågældende digitale services stiger - og kun vil fortsætte med at stige 

drastisk - i takt med, at der sker en udbredelse og eller indsats.  

På baggrund af dette konkluderer Metcalfes’ lov, at desto flere brugere en digitale 

virksomhed - som Facebook - har, desto nemmere vil den selvsamme virksomhed, Facebook, 

have for at kunne tiltrække flere brugere.  178

178 Shapiro, Carl & Hal R. Varia, (1999), “Information Rules: A Strategic Guide to the Network 
Economy”, s. 185 
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Af den grund kan man derfor tale om, at adgangsbarriererne for nyopstartede digitale 

virksomheder, der forsøger at konkurrere mod veletablerede aktører som eksempelvis 

Facebook, vil synes større.  

Disse nyetablerede digitale virksomheder ville ikke alene skulle fokusere på at kunne levere 

en service af god kvalitet og til en lav pris som i traditionel forstand, men ville nu også skulle 

bruge en masse tid og på at brande sig på det digitale markedet i sådan et succesfuldt omfang, 

at brugerne ville søge mod deres medie.  

Dette vil, alt andet lige, betyde at små, nye aktører vil have svært ved at penetrere et digitalt 

marked, hvor der allerede eksisterer en stor, dominerende virksomhed, da det vil kræve en så 

signifikant kapital  til at investere i massiv markedsføring, at de færreste små aktører har en 179

chance. 

Ad III) “The role of data.” 

Dataens fremgang i digital økonomien har gjort det muligt for aktørerne at kunne indsamle, 

gemme og anvende store datamængder. Dataindsamling såvel som dataanvendelse anvendes 

ikke alene inden for Artificial Intelligence, men er også et helt centralt element der indgår i 

mange online tjenesters platforme, herunder deres produktionsprocesser og logistik.. Data gør 

det muligt for de digitale tjenesteudbydere at kunne udvikle nye innovative services og 

ydelser, på en let, hurtig og effektiv måde, hvorfor dataens rolle samt adgangen hertil, spiller 

en stor rolle i forhold til de veletablerede store aktørers konkurrenceevne. Disse aktører vil 

have lettere ved at vækste og udvikle nye produkter til slutbrugeren, da de allerede er i 

besiddelse af den fornødne data, eller relativt nemt kan få adgang til denne, hvis de ikke 

allerede ligger inde med denne.  180

Konsekvensen af ovennævnte tre faktorer er, at disse bl.a. er med til at skabe en 

konkurrencemæssig situation, der favoriserer og tilgodeser de i forvejen veletablerede store 

aktører på markedet, da de til dels har de fornødne kompetencer til at kunne vækste og 

konkurrere på det digital økonomiske marked, men også grundet det faktum, at de har 

179 The Guardian (2017), “As tech companies get richer, is it 'game over' for startups?” 
180 Shapiro, Carl & Hal R. Varia, (1999), “Information Rules: A Strategic Guide to the Network 
Economy”, s. 185 
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struktureret deres forretningsmodel på en sådan måde, at de nærmest har monopolstatus på 

markedet, hvilket gør det svært for nyetablerede virksomheder, at følge trop og derfor kunne 

etablere sig på markedet. 

Rapporten fra 2019  understreger også ovennævnte fænomen med den monopollignende 181

tilstand på det digitale økonomiske marked, og konkluderer endvidere, at det som resultat af 

de ovennævnte faktorer, nærmest er umuligt for nye aktører at komme ind på markedet. 

Empirisk set, er det svært at understøtte denne tendens på det digitale økonomisk marked, da 

man endnu ikke har opgjort hvad dette reelt set koster samfundsøkonomien i kroner og ører.  

Ser man på de teorier der beskriver monopoler og deres påvirkninger på samfundet findes 

der, som tidligere nævnt, også modsatsluttende konklusioner på hvilke økonomiske 

samfundsmæssige konsekvenser det vil medføre.  182

Ser man på de teorier, som højst sandsynligt danner grundstenene for OECD’s politiske 

forudsætninger, findes der argumenter om, at monopoler medfører højere priser for 

slutbrugeren, da monopolister er prissættere og dermed vil sætte en pris, der er højere end dén 

under fuldkommen konkurrence. Det er derfor primært forbrugerens hensyn der tages højde 

for, når OECD argumenterer imod monopoler og oligopoler i BEPS-projektet.  

Dog bør det bemærkes, at i tidligere hypotetiske eksempel med Netflix, fandtes der netop, at 

de omtalte nye nexus- og profitallokeringsregler ville medføre en yderligere (særdeles 

markant) prisstigning hos slutbrugeren. Dette som resultat af, at Netflix netop besidder en 

sådan gunstig og dominerende position på markedet, af de kan tillade sig at hæve prisen for 

deres slutbruger, hvorfor den nye beskatning reelt set ikke vil gå ud over Netflix profit.  

Der må derfor rejses en vis kritik af, at OECD hævder at indføre disse Nexus- og 

profitallokeringsregler til gunst for forbrugerne, når det, alt andet lige, blot vil medføre en 

prisstigning for forbrugeren .  183

181 European Commision (2019), “Competition Policy of the Digital Era”. 
182 Ibid 
183 Antaget at virksomhederne netop besidder en stærk position på markedet, at de kan tillade sig at 
hæve priserne. 
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Derudover kan de øvrige teorier fra bl.a. David Evans  igen nævnes, da denne netop 184

argumenter for, at et monopol ikke kan blive ved med at bestå hvis ikke der leveres en 

kvalitet som lever op til forbrugerens forventning, eller hvis virksomheden ikke følger med 

de trends, der er på markedet. Argumentet fra David Evans synes altså at indikere, at 

monopoler ikke nødvendigvis er dårlige for samfundet, på trods af, at der opstår en ligevægt 

som er højere end dén, ved fuldkommen konkurrence. Det kan måske i særdeleshed gøre sig 

gældende for den digitale branche, hvor udviklingen går utrolig stærkt, og hvor forbrugerne 

forventer konstant innovation fra virksomhedens side, uanset hvilken udbyder der sidder på 

den/de dominerende position(er).  

 

3.3.2. Treshold problematikken 

Som nævnt tidligere, er man fra sekretariats side af, kommet frem til en række 

løsningsforslag til, hvordan og hvornår man dels kan udligne og optimere den manglende 

konkurrence på det digitale økonomiske marked, men også sikre, at skattegrundlaget ikke 

bliver udhulet og udnyttet grundet manglende lovgivning og huller i det internationale 

skatteret system. 

 

I forslaget opererer sekretariatet med fænomenet “sustained and significant involvement in 

the jurisdiction” som en indikator på, hvornår de nye nexus-forslag bør bringes i spil og 

udløse skattepligt i det pågældende land. Hertil er et af de økonomiske kriterier, der lægges til 

grund, at man ønsker at operere med en indtægtsgrænse, der har til formål at skelne de større 

aktører fra de mindre aktører. I forlængelse heraf har man indført en omsætningstærskel, der 

har dét for øje, at ramme de større aktører på markedet, der omsætter for mere end 750 

millioner euro  årligt total - inklusiv alle forretningsområder. 185

 

Det er ingen tvivl om, at man ved indførsel af denne omsætningstærsklen vil kunne ramme de 

største aktører på markedet. 

184 Evans, David, (2003) “Some Empirical Aspects of Multi-Sided Platform Industries”. 
185 OECD (2020), “Statement by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS on the Two-Pillar 
Approach to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – January 
2020, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS”, afsnit 35 
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Samtidig giver omsætningstærsklen også anledning til kritik i den forstand, at man ville 

kunne forestille sig, at virksomheder blot i stedet vil omstrukturere deres virksomhed således, 

at de ville befinde sig en krone uden den ovennævnte omsætningstærskel, således at disse 

større aktører fortsat ville kunne profitere deres maks (op til omsætningstærsklen) uden at 

kunne udløse en skattepligt i det eller de respektive lande.  

 

Sådan en forretningsstruktur vil dog være betinget af, at profitten ved at holde sig under 

omsætningstærsklen ville være større end den profit man potentielt set kunne opnå ved at 

befinde sig et sted over omsætningstærsklen og dermed betale skat heraf.  

 

Denne omsætningstærskel på 750 mio. euro er dog ikke den eneste omsætningstærskel som 

OECD lægger op til, jf. bilag 1. Der tages også højde for, at det kun er de forretningsområder, 

der falder inden for anvendelsesområdet for Amount A, og som har en X antal %-vis 

profitabilitet, som vil blive beskattet efter de nye principper. Det vil sige, at virksomhederne 

principielt har mulighed for at sikre, at de ikke fokuserer deres kerneforretning på digitale 

platforme, samt at manipulere profitabiliteten ned på et sådant niveau, at det lige akkurat 

falder under det treshold som OECD kommer til at fastsætte. 

 

Da man fra OECD’s side af endnu ikke er kommet frem til den profit allokeringsmetode man 

ønsker at anvende, samt hvordan beskatningen bør fordeles blandt de respektive lande, synes 

det umiddelbart ikke muligt at kunne konkludere på dette foreløbigt. Omend er det aspekt 

man bør have in mente og i sine overvejelser, især forhold til den fremtidige 

konkurrencemæssige situation, da virksomhederne naturligvis vil forsøge at tænke i 

omstrukturering af deres forretningsstruktur, hvorfor ovennævnte omstrukturering mulighed 

vil være oplagt, såfremt den profit allokeringsmetode der anvendes synes oplagt fra de store 

aktøreres synspunkt. 
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3.4. En tese: Fremtidig konkurrencemæssig situation ved 

indførsel af BEPS 2.0 

Det synes klart, at der ved indførsel af de nye søjle 1 bestemmelser, vil ske en ændring af den 

nuværende konkurrencesituation. Derfor er det i henhold til afhandlingen problemstilling 

yderst relevant, at komme med en vurdering af, hvordan den fremtidige konkurrencemæssige 

situation potentielt set kan komme til at se ud ved implementeringen af BEPS projektet. Der 

tages naturligvis et forbehold for, at dette blot er en tese, hvorfor intet endeligt kan 

konkluderes. 

 

Den generelle og umiddelbare vurdering er, at de helt store aktørers monopoldannelse på 

markedet i et vidt omfang vil blive ophævet bl.a. som følge af indførslen af 

omsætningsgrænse-kriteriet - naturligvis forudsat, at disse store aktører ikke finder det 

profitabelt, at overskride tærsklen også betalte den dertilhørende udløste nexus skat.  

 

For derudover at udpensle den fremtidige konkurrencemæssige situation yderligere, vil 

konsekvenserne belyses ud fra følgende to scenarier. 

 

Først og fremmest, vil konsekvenserne ved indførsel af søjle 1 belyses ud fra hvilken 

indvirkning dette ville have på de i forvejen etablerede aktører på det digital-økonomiske 

konkurrencemarked - altså med andre ord, hvad de umiddelbare konsekvenserne vil være lige 

så snart implementeringen af BEPS 2.0, søjle 1, finder sted. 

 

Dernæst, vil konsekvenserne ved indførsel af søjle 1 belyses ud fra hvilken indvirkning 

regelsættet vil have for fremtidige aktører der ønsker at etablere sig på markedet.  

 

I det første scenarie, hvor der tages udgangspunkt i den nuværende situation, vil den 

umiddelbare konsekvens være den, at de store veletablerede aktører vil søge at omstrukturere 

sig i sådan en grad, at de kan kan omgå de nye BEPS bestemmelser. Formålet bag BEPS 

bestemmelserne er bl.a., som redegjort for i forrige afsnit, at man forsøger at bekæmpe de 

store aktørers monopol-lignende status på markedet. Af den grund synes det muligt, at 
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virksomhederne vil forsøge at omstrukturere deres virksomhed på en måde der gør, at de 

falder uden for anvendelsesområdet.  

 

Som nævnt i de forrige afsnit, er der dog ikke nogen garanti for, at de store aktørers 

monopolstatus ophæves. Som tidligere udledt i bl.a. Netflix-eksemplet (Afsnit 3.2.1) er en 

omstrukturering ikke den eneste måde, hvorpå virksomhederne kan undgå at blive taget til 

beskatning efter de nye søjle 1-bestemmelser. En anden plausibel mulighed for de her 

virksomheder er også, blot at inddrage den nye omkostning i form af den nyudløste skat i 

slutproduktets pris - enten helt eller delvist - hvorfor det i sidste ende er forbrugerne der 

kommer til - igen enten helt eller delvist - at betale skatten og ikke aktørerne selv.  

 

Dette løsningsalternativ synes derfor på nogle punkter, mere fordelagtig for de store aktører, 

dels da det jo kan tage lang tid at komme i mål med en virksomhedsomstrukturering. 

Derudover må det også antages, at en virksomhedsomstrukturering er langt dyrere og vil 

skabe højere produktionsomkostningerne for aktørerne, kontra muligheden for blot at sætte 

serviceprisen op for den enkelte forbruger.  

 

I det sidste scenarie, der tager udgangspunkt i den fremtidige konkurrencesituation på det 

digitale marked, vil de fremtidige aktører naturligvis være opmærksom på, at der er en række 

restriktioner og tiltag, heriblandt den føromtalte omsætningstærskel. Af den grund, vil disse 

aktører på forhånd være opmærksom på, at der ikke længere foreligger krav om fysisk 

tilstedeværelse før der kan statueres skattepligt i de respektive lande. 

 

Dette vil nødvendigvis derfor en vigtig faktor der spiller ind, som aktørerne vil skulle have in 

mente allerede fra start af. Dog kan det også være svært for virksomheder på forhånd, at 

forudsige hvor meget de vil vækste, og hvor meget de regner med at “fylde” på markedet sat i 

relation til de forskellige tærskler. Som nævnt tidligere i dette afsnit, beror digitale 

virksomheders succe typisk på flere forskellige parametre såsom popularitet, herunder antal 

brugere, omdømme, og hvorvidt den service den respektive aktører yder er substituerbar eller 

ej. Af den grund, kan det være svært at sammenlignet markedet med mere “traditionelle” 

markeder, herunder at forudsige og estimere virksomhedens potentiale til at vækste og på den 

måde, hvordan de eventuelle virksomheder kan strukturere sig på en sådan måde, at de fortsat 
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kan producere og levere uden at falde indenfor BEPS 2.0 søjle 1’s bestemmelser. Det må 

altså siges at have den generelle betydning for de nye aktører, at indgangsbarriererne ikke 

længere vil synes lige så lave som før, da de nu skal til at forholde sig til de nye 

bestemmelser.  

Dog må det også vurderes, at nye aktører sandsynligvis ikke vil blive skræmt væk af dette, da 

der bl.a. er tale om en så høj omsætningstærskel, at nye virksomheder formentlig ikke vil lade 

sig påvirke heraf, da det må antages at det er langt de færreste der kommer til at omsætte for 

så stort et beløb. Tværtimod kan der argumenteres for, at det vil have en positiv effekt på nye 

indtrængere på markedet, da deres store konkurrenter er pålagt nogle strammere 

beskatningsregler end dem selv. 

  

3.4. Økonomisk delkonklusion 

Af ovenstående økonomiske analyse blev det bl.a. konkluderet, at baggrunden for indførelsen 

af de nye BEPS-regler skal findes i OECD’s argument om, at de digitale markeder har skabt 

markeder med monopoler og oligopoler, og at dette er ugunstigt for samfundet, herunder 

særligt for forbrugerne. De forskellige markedsformer er blevet udpenslet og redegjort for, 

herunder de forskellige monopol-former. På baggrund af dette er det blevet konkluderet, at 

den monopoldannelsen der er blevet refereret til i  OECD rapporterne, ikke nødvendigvis 

lever op til, eller ligner, den monopol-type der opereres med i typisk industriøkonomiske 

termer. Ikke desto mindre, er der fortsat potentiale for, at der kan opstå konkurrence af 

monopolistisk karakter på det digitale marked, hvis fordele og ulemper herefter er blevet 

udledt. 

 

I analysen blev det også konkluderet, bl.a. gennem det hypotetiske eksempel med Netflix, at 

når virksomheder besidder en så dominerende markedsmagt som OECD netop forsøger at 

bekæmpe, da vil et plausibelt udfald af BEPS-reglerne være, at priserne for slutbrugerne 

stiger. Dette sker som følge af, at virksomheder med monopol eller i et marked med få, store 

aktører, vil have muligheden for blot at inddrage den forventede, nye skat i deres 

omkostninger, og dermed hæve priserne for slutbrugeren. Det konkluderes derfor, at der er en 
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sandsynlighed for at OECD’s forslag ender med en ekstra byrde for forbrugerne, og at 

reglerne altså ikke nødvendigvis vil medføre mere konkurrence på de digitale markeder.  

 

Derudover kan det konkluderes, at det nuværende forslag fra OECD vedr. formel-allokering 

er udformet på en så simplificeret måde, at virksomheder ikke har mulighed for reelt set at 

beregne den skattemæssige konsekvens for deres egen forretning. Det konkluderes yderligere, 

at den simplificerede beregnings-metodik vil kunne medføre komplikationer for 

virksomheder, der har en højere procentvis rutinemæssige funktion end gennemsnittet, og 

dermed ender i en ugunstig situation, hvor deres skattepligtige residuale profit vil blive 

beregnet til at være højere, end hvad den reelt er.  

 

Yderligere blev det konkluderet at den fremtidige konkurrencemæssige situation kunne 

inddeles i to, herunder dén for allerede etablerede virksomheder, og dén for fremtidige nye 

indtrængere på markedet.  

For de allerede etablerede virksomheder, som potentielt vil blive beskattet efter de nye nexus 

regler, kan det konkluderes at der kan udspille sig to scenarier; enten vil virksomhederne 

have en så dominerende rolle og besidde så meget markedsmagt at de blot vil kunne tillægge 

skatten til deres omkostninger og hæve prisen tilsvarende for forbrugerne - sådan som det 

blev beskrevet i det hypotetiske eksempel med Netflix. Ellers vil det muligvis medføre et 

scenarie hvor virksomhederne vil prøve at omstrukturere sig på en sådan måde, at de søger at 

omgå BEPS-reglerne, jf. bl.a. treshold-problematikken.  

 

For de nye, fremtidige virksomheder kan det konkluderes, at de nye BEPS-regler ikke vil 

påvirke muligheden for at indtrænge markedet synderligt. Tværtimod kan det konkluderes, at 

det potentielt vil gavne muligheden for at etablere sig, da de små virksomheder vil være i en 

gunstig skattemæssig situation i forhold til de store aktører grundet den høje 

omsætningstærskel. 
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Kapitel 4  

4.1. Det integrerede kapitel - Retsøkonomiske principper 
 
Det overordnede formål, og de bagvedliggende drivkræfter, bag såvel det nye som det 

foregående BEPS-projekt var, og er fortsat, et ønske fra OECD-organet om, at få sat en 

stopper for den skatteudhuling der har, og fortsat, finder sted på diverse digitale områder- og 

markeder. Som følge heraf, har der i de forskellige rapporter været stor fokus på det digitale 

økonomiske marked, inklusiv de respektive aktører der opererer på dette marked. De største 

aktører der oftest opererer på digitale platforme, såsom sociale medieplatforme, 

søgemaskiner, og diverse streamingtjenester har - trods deres forskellige platforme og 

målgruppe - alle det tilfælles, at de ikke har, eller i en meget vag udstrækning har været 

pålagt en skattepligt i majoriteten af de jurisdiktioner de har opereret i, da de ikke har været 

fysisk tilstedeværende i de jurisdiktioner. De har dermed ikke opfyldt kravene til fast 

driftssted, der netop opererer med betingelsen om fysisk tilstedeværelse, som omdiskuteret i 

tidligere kapitel. 

 

Fysisk tilstedeværelse har i klassisk international skatteretlig forstand hidtil været et 

altafgørende kriteriet for, hvornår og hvorledes der kan udløses skattepligt eller ej. På den 

måde, er hele tankesættet bag de nye tiltag, der inkluderer disse nye beskatning beføjelser for 

aktører uden fysisk tilstedeværelse i de respektive lande revolutionerende i den forstand, at 

såfremt BEPS 2.0 søjle 1 bliver implementeret, vil der kunne statueres og dermed udløses 

skattepligt uden fysisk tilstedeværelse (såfremt en række kriterier dertil også er opfyldt.) 

 

Dertil må det, som tidligere demonstreret i både det juridiske som i det økonomiske afsnit, 

haves for øje, at tiltagene bag BEPS ikke alene er et spørgsmål om at få flere skattekroner i 

de respektive landes statskasser. Det er ligeledes tidligere illustreret i afhandlingen, at mange 

af tiltagene i øvrigt også peger i retning af, at tiltagene og formålene bag BEPS-projektet 

ligeledes bunder i et konkurrenceretlig, som et økonomisk spørgsmål. Tiltagene søger, 

implicit som eksplicit, at ramme de største aktører samt monopoler på det digital-økonomiske 
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marked, da OECD som tidligere argumenteret for, er af den overbevisning, at monopolerne 

hæmmer og præger konkurrencen på det digitale økonomiske marked på en negativ måde.  

 

Særligt den sidstnævnte problematik, kan henføres til det grundlæggende retsøkonomiske 

spørgsmål om samfundsefficiens som økonomisk begreb. I den ideelle verden, vil man som 

lovgiver søge at implementere og udarbejde regler efter den overbevisning om, at 

bestemmelserne vil føre til en mere samfundsoptimal tilstand i samfundet. Hvis ikke risikerer 

man, at der opstår et dødvægtstab i samfundet . 186

 

Et dødvægtstab vil der i teorien opstå ved indførsel af en skat. Dette er dog ikke nødvendigvis 

ensbetydende med, at der er noget galt; i så fald, havde man aldrig vedtaget skat og told i en 

jurisdiktion. Det vigtigste man som lovgiver derimod skal have in mente her er, at skatten 

skal kunne forsvares; med andre ord, skal skattens eventuelle positive virkning opveje 

dødvægtstabet.  Dertil må det også bemærkes, at der ikke nødvendigvis er en klar 187

sammenhæng mellem det at indføre en skat og at der så derefter opstår et dødvægtstab på 

markedet. Det kan udledes af flere empiriske undersøgelser, at et dødvægtstab ikke 

nødvendigvis alene afhænger af indførelsen af en skat, men også af skattetypen (Her en 

nexus-skat), hældningen på udbud og efterspørgselskurven på det pågældende marked (i dette 

tilfælde det digital økonomiske marked) .  188

 

Ved vurdering af, hvad det vil koste samfundet - og hvorvidt det synes samfunds efficient - at 

implementere en ekstra nexus-skat på eksempelvis 50 kr. der vil føre til et dødvægtstab på 

eksempelvis 25 kr., vil man ikke skulle kigge på de 50 kr. isoleret, og tænke at der skal 

kompenseres for 50 kr. for at kunne “forsvare” indførslen af skatten. Derimod, vil man skulle 

kigge på de oprindelige 50 kr., og derefter tillægge de 25 kr. skatten har kostet i dødvægtstab 

- Så med andre ord, vil man fra statens side af skulle kunne forsvare implementeringen af en 

nexus-skat på 50 kr., ved at staten bruger den ekstra indtjening på 50 kr., på en måde eller 

handling der i samfundet værdiansættes til 75 kr.  

 

186 Eide, Erling & Endre Stavang (2018), “Rettsøkonomi” s. 509 
187 Ibid 
188 Ibid 
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Det kan derfor udledes, at spørgsmålet om implementering af skat ikke synes så 

todimensionel igen. I praksis skattepolitik tilstræber man, at implementere regler, der 

begrænser dødvægtstabet, men som udledt ovenfor, vedlægges der også mange andre hensyn 

dertil.  189

 

Optimal samfundsefficiens som begreb favner bredt, og kan derfor også opnås på flere 

forskellige måder. Begrebet er ikke nødvendigvis et spørgsmål om, at man som lovgiver er 

nødsaget til, at ty til drastiske metoder, såsom hel tilsidesættelse af gældende lov eller 

udarbejdelse af helt nyt lovsæt. Dette kan også lige så effektivt, opnås ved mindre 

revideringer eller tilføjelser til allerede gældende lov. Alt dette beror naturligvis på en 

konkret vurdering, hvorfor den rette løsningsmetode naturligvis også varierer fra 

problemstilling til problemstilling.  

4.1.1. Samfundsefficiens - En rets- og kontraktøkonomisk disciplin 

Når spørgsmålet om samfundsefficiens som nævnt indledningsvist søges belyst, er det mest 

oplagt, at inddrage de rets- og kontraktøkonomiske discipliner, der navnligt har til formål at 

illustrere sammenhængen mellem hvordan juraen og dens indflydelse på dem den sigter imod 

hænger sammen med, hvordan de gældende retsregler allokerer de respektive marked 

ressourcer i blandt sig .  190

Ved anvendelse af de teorier der kan udledes af de rets- og kontraktøkonomiske principper, 

søger man at belyse forskellige tilstande, der gør det mere håndgribeligt at vurdere, hvorvidt 

et regelsæt reelt set bidrager til en mere samfundsoptimal tilstand eller ej. Disse tilstande 

søges belyst, ved besvarelse af følgende spørgsmål: 

1) Hvad er grunden til, at vi har det retsregler, vi nu engang har? 

2) Hvilke retsregler bør vi have; altså med andre ord, hvilke regelsæt ville i 

virkeligheden føre til en mere samfundsoptimal tilstand. 

189 Eide, Erling & Endre Stavang (2018), “Rettsøkonomi”, s. 510 
190 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth (2017), “Retskilder og retsteorier”, s. 433 
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I forlængelse af de to ovennævnte spørgsmål, er det naturligt, også at gøre sig overvejelser 

om, hvordan de nuværende retsregler virker og fungerer i praksis, såfremt der naturligvis er 

nogen .  191

Dertil kan det derfor udledes, at den rets-og kontraktsøkonomiske discplin har to sideløbende 

formål. Juristerne får qua denne respektive disciplin mulighed for at kunne redegøre den 

gældende jura ved at kunne henvise og gøre brug af socialøkonomiske begreber. På den måde 

tilføjes en anden dimension til juraen, ved ikke kun at kunne vurdere og måle på juraens 

indflydelse, men også analysere juraen ud fra diverse faktorer og parametre såsom 

eksempelvis ressourceallokering, samfundsefficiens og nytte.  

Den rets- og kontraktsøkonomisk discplin synes særlig interessent i forhold til afhandlingen 

og dens dertilhørende problemstillinger. Dette da afhandlingen netop tager udgangspunkt i en 

360 graders vurdering af, hvorvidt de forskellige tiltag og formål bag BEPS 2.0 søjle 

1-projektet syntes: 

1) proportionel og ikke for vidtgående i forhold til projektets potentielle følgevirkninger og 

konsekvenser, når projektet færdiggøres og implementeres og, 

 2) og hvorvidt de forskellige hængepartier/mangler/huller, der enten ikke er taget stilling til 

endnu, eller hvis eksistens er opstået ved, at forklaringen ikke synes fyldestgørende.  

For at understøtte ovennævnte yderligere, defineres følgende retsøkonomiske begreber: 

Kalddor-Hicks-efficiens, Pareto-optimalitet og samfundsvelfærdsfunktionen. 

4.1.1.1. Kaldor-Hicks-efficiens og pareto-optimalitet  

Fællesnævneren for alle tre begreber er, at disse begreber søger enten at, belyse spørgsmål 

om samfundsoptimalitet, at give et bud på, hvordan de nuværende tilstande kan gøres mere 

samfundsoptimal, eller hvorvidt den samlede ressourceallokering synes fordelt på en 

samfundsoptimal måde.  

 

191 Eide, Erling & Endre Stavang, (2003), “Rettsøkonomi – Analyse for Privatrett og Miljørett”, afsnit 
1.1: Hva er rettsøkonomi? 
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Optimalitet som økonomisk begreb, er definitionen af en given situation, hvor man indenfor 

de givne rammer eller de givne muligheder, har opnået den bedst mulige allokering . Dette 192

er målt op ved de forskellige kriterier eller parametre, der er essentielle for den konkrete 

problemstilling, hvor samfundsoptimale skal måles på.  

 

Dette kan umiddelbart synes abstrakt i teorien, men giver god mening i praksis; eksempelvis, 

kan et eksempel på et optimalt valg fra en forbrugers side være, at den pågældende forbruger 

har opnået det mest optimale udfald, når forbrugeren handler ind og formår at sammensætte 

sine køb på sådan en måde der gør, at forbrugeren har opnået størst mulig optimalitet i form 

af tilfredshed inden for forbrugerens budget .  193

 

Særligt det sidste forbehold i sidste sætning, der statuere, at tilfredsstillelsen bliver sat i 

relation til den begrænsning forbrugeren er underlagt, er helt essentiel for den neoklassiske 

teori. Dette er grundet, at der efter rets og kontraktøkonomisk teorier, som tidligere nævnt, 

opereres med et princip om, at alle ressourcer er begrænsede til en vis udstrækning. Dette 

skal naturligvis også haves in mente, når et lovsæt skal vurderes ud fra de rets- og 

kontraktøkonomiske discipliner. Havde denne forudsætning ikke været til stede, havde 

omstændighederne synes meget anderledes, og det ville sågar også være tvivlsomt, hvorvidt 

man i så fald overhoved ville gøre brug af de rets- og kontraktøkonomiske discipliner.  194

 

Pareto-efficiens er et af de begreber der anvendes inden for RKØ’ens rammer til at definere 

den optimale samfundstilstand. Når man ifølge pareto-begrebet opnår samfundsoptimalitet - 

en pareto-optimal/effektiv tilstand på et marked - betyder det, at tilstanden på det pågældende 

marked forholder sig således, at “alle ressurser anvendes der hvor de verdsættes høyest” .  195

 

Når alle aktører på markedet er stillet på pareto-optimal vis, er det ensbetydende med, at 

allokeringen af de tilgængelige ressourcer er opgjort på optimalt.  

192 Bodil Olai Hansen (2020), “Optimalitet i Den Store Danske”, Gyldendal.  
193 Ibid 
194 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth (2017). “Retskilder og retsteorier”, s. 433 
195 Eide, Erling & Endre Stavang (2018), “Rettsøkonomi”, s. 107 
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Der opstår hverken dødvægtstab, da alle aktører er stillet på den bedst mulige måde, hvorfor 

udfaldet hverken kan gå ud over forbrugeren, virksomheden eller samfundet; dette netop qua 

det faktum, at ingen i dette scenarie ville kunne blive stillet bedre, uden at det vil lede til en 

forværring af en anden aktørs nytte.  

 

Ressourceallokering efter principperne om pareto-optimalt synes på mange måder at være i 

tråd med konkurrencetilstanden “Fuldkommen konkurrence”, der også er blevet redegjort for 

tidligere i afhandlingens forløb. Dette da det ligeledes er en forudsætning under fuldkommen 

konkurrence, at man forsøger at producere og allokere ressourcerne - og den sidst 

producerede enhed - på en sådan måde, at der ikke kan opstå et 

dødvægtstab,“Pareto-effektivitet innebærer at alle slike muliigheder er utnyttet. Det er 

nettopp dette som skjer i frikonkurranceløsningen”  196

Som en tilføjelse til konceptet om pareto-optimalitet, opererer man i rets- og 

kontraktsøkonomiske principper også med begrebet “pareto-forbedring”, der ligeledes 

anvendes til at beskrive en tilstand.  

Opnår man en pareto-forbedring, foretager man sig en allokering af ressourcer, der resulterer 

i, at en aktør bliver stillet bedre, uden at det er på bekostning af en anden aktør. 

“Pareto-kritieriet går i korthet ut på, at et tiltak som er til fordel for minst ett individ og ikke 

til ulempe for noen, skal realiseres” .  197

Forskellen heri, mellem en pareto-optimal situation og en pareto-forbedring er, at før man 

kan allokere sig til en pareto-forbedring, er det betinget af, at den tilstand man går fra, er 

kvalificeres som en pareto-uligevægt.  

På denne måde, vil politiske som normale tiltag, der vil skulle træffes for at gøre en tilstand 

pareto-forbedrende, i teorien ikke resultere i en konflikt eller kontrovers, da man qua 

definitionen, aldrig vil kunne stille en aktør bedre, ved at skulle stille den anden aktør værre; 

196 Ibid 
197 Eide, Erling & Endre Stavang (2018), “Rettsøkonomi”, s. 109 
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“Siden ingen får det verre ved Pareto-forbedringer, kan det isoleret sett vanskelig reises 

indsigelser mot dette kriteriet”  198

I forlængelse af ovenstående, må den helt store ulempe ved dette kriterie dog være, at det i 

praksis kan være ganske svært, at finde på tiltag og muligheder, der på ingen måde i en eller 

anden afskygning vil have negative konsekvenser for den anden part. “Ulempen med det er 

naturligvis at det kan være vanskelig at tenke seg tiltak som ingen vil få ulemper av, og det vil 

derfor være sjelden at finne tiltak som tilfredsstiller kriteriet.”  199

Hvis man derfor i stedet vil søge mod en mere praksisorienteret løsning, kan man med fordel 

i stedet kigge på nogle andre retsøkonomiske principper, der på samme måde, søger at måle 

på samfundstilstande. 

Som et alternativ til pareto-optimalitet- og forbedringer, har vi kaldor-hicks-optimalitet, der 

ligeledes også forsøger at definere en samfundsoptimal tilstand. I forhold til pareto, fokuserer 

kaldor-hicks i stedet på “det samlede billede”, og måler derfor allokeringen på hvornår 

markedet samlet set generer størst værdi. Tilstanden finder sted i tilfælde hvor“et tiltak er til 

fordel for noen, men til ulempe for andre . Med andre ord, skal kaldor-hicks tilstanden 200

gennemføres, såfremt der blot skabes en stor nok værdi for vinderne, at taberne kan 

kompenseres for det tab de lider, under gennemførelsen af tiltaget. Dog er det også set, at 

kriteriet anvendes, selvom taberne ikke modtager kompensation . Dette princip synes 201

overordnet set mere realistisk sammenlignet med pareto-princippet, da man kender disse 

tendenserne fra hvordan regler/tiltag/beslutninger bliver udformet i samfundet. Til ethvert 

gennemført tiltag, er der ligeledes en taber, der i en vis udstrækning, taber på, at dette tiltag er 

blevet implementeret i samfundet. Omend, er kaldor-hicks-kriteriet bliver ofte kritiseret for, 

ikke at tage hensyn til lighed og eller fairness. Kaldor-hicks vil derfor altid være opfyldt 

såfremt Pareto-optimalitet ligeledes er opfyldt.  

 
 
 
 

198 Eide, Erling & Endre Stavang (2018), “Rettsøkonomi” s. 110 
199 Ibid 
200 Eide, Erling & Endre Stavang (2018), “Rettsøkonomi” s. 111 
201 Ibid 
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4.2. Løsningsforslag - Det traditionelle løsningsforslag 
Som fremlagt og omdiskuteret i de forrige afsnit, synes BEPS 2.0-projektet umiddelbart at 

være præget af en række løser ender og hængepartier, der enten ikke er taget stilling til, eller 

som der ingen umiddelbar løsning synes at være på. Det er som nævnt ovenfor i lovgivers 

interesse, at kunne udforme et regelsæt der optimerer samfundstilstanden mest muligt. Dette 

kan i praksis være svært at realisere og efterleve, da man må formode, at desto mere 

komplekst et regelsæt man forsøger udforme, med henblik på at få det implementeret i 

samfundet, desto flere parametre og faktorer bør der haves in mente.  

 

Det, at indføre en skat på en given aktivitet, aktiv, indkomst o.l. er et velkendt fænomen 

inden for økonomiens verden og er samtidig en af de mest traditionelle måde hvorpå man 

aktivt kan bryde monopoler på på et givent marked, som behandlet i forrige afsnit bl.a. afsnit 

4.1.1. 

 

I de tidligere afsnit er monopoldannelsen navnligt på det digital økonomiske marked 

omdiskuteret i forhold til hvorvidt det synes at give mening, at bryde disse monopoler på 

markedet eller ej alene grundet deres monopolstatus. OECD har, som nævnt tidligere, været 

ude og tale imod disse monopoler, på baggrund af argumentet om, at monopolerne generelt 

set synes at have en skadende effekt på konkurrencen på det digitale marked. OECD’s 

løsning på dette, har som tidligere redegjort for, bl.a. været at indføre en nexus-skat, der kan 

udløses på baggrund af andre kriterier og som ikke er betinget af fysisk tilstedeværelse på det 

pågældende marked.  

 

Ved at implementere en skat, har det en række følgevirkninger på markedet og naturligvis 

også konsekvenser for de aktører man rammer. Den største konsekvens i forhold til 

overlevelsen af de monopoler der eksisterer er, at at indførslen af nexus-skatten i teorien vil 

bryde monopoler - og dermed, er hensynet bag dette løsningsforslag opfyldt, da man formår 

at gøre op med disse superstore MNE’er, som synes at være et af hovedhensynene bag BEPS 

projektet.  
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Som argumenteret for i tidligere afsnit, synes debatten fra OECD’s side af at være rimelig 

ensidig, og ikke nødvendigvis i tråd med hvad der kan udledes af nyere økonomiske teorier 

vedrørende spørgsmålet om monopoler.  Retsvirkningerne af indførelsen af en nexus-skat er 

store, hvorfor det umiddelbart synes tvivlsomt hvorvidt det, set ud fra et retsøkonomisk 

princip, synes pareto-forbedrende at indføre sådan et tiltag. Pareto-forbedringer er, som 

tidligere redegjort, betinget af, at den ene aktør ikke stilles bedre, på bekostning af, at den 

kontraherende aktør stilles ringere.  

 

Ved indførsel og implementering af nexus-skatten qua søjle 1 projektet, vil man ikke kunne 

undgå, at virksomhederne vil blive stillet ringere, da en overvejende del af deres profit 

fremadrettet vil overgå til beskatning. Hvorvidt søjle 1 derfor i kroner og øre vil føre til en 

kaldor-hicks-tilstand, beror nødvendigvis på en konkret vurdering, og kan kun svares på, 

såfremt tilstanden pre og post implementeringen af projektet kan måles op i profit. Da dette 

ikke umiddelbart kan måles på, kan det ikke vurderes hvorvidt dette reelt set kan føre til 

denne tilstand eller ej. Såfremt tilfældet er, at den samlede samfundsvelfærd (når alt langt 

sammen) er større post indførslen af BEPS-projektet sammenlignet med pre indførslen af 

BEPS-projektet, vil dette retstiltag synes kaldor-hicks efficient. 

 

Af den grund, kan dette naturligvis ikke konkluderes på, men såfremt implementeringen af 

den samlede samfundsvelfærd er højere post implementeringen, vil tiltagene bag BEPS 2.0 

projektet være kaldor-hicks-efficiente.  

 

Endvidere erindres det, at der som tidligere redegjort for i afsnit 3.1. har vist sig at være flere 

variationer og “nuancer” indenfor spørgsmålet om monopoldannelse, hvorfor dette 

naturligvis også har, eller bør, have en betydning i forhold til, hvorvidt det foreløbige BEPS 

2.0 løsningsforslag synes efficient eller ej.  

 

Alt andet lige, bør dette især også haves in mente, da det kan argumenteres for at 

løsningsforslaget, som foreløbigt fremlagt, passer og er rettet mod den mere klassiske 
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monopoldannelse, som man kender den fra industri økonomien, og ikke nødvendigvis i 

forhold til de tidligere redegjort for “platform monopol-typer”.  

 

 

 

I de følgende afsnit, vil ovenstående løsningsforslag af den grund blive holdt op imod andre 

alternative lovforslag/løsningsforslag og mindre revidering forslag. 

 

Ved udarbejdelse af disse, vil kompleksiteten af søjle 1 haves in mente set ud fra et juridisk 

synspunkt bl.a., navnlig grundet, at den endelige konsensusbaseret løsning skal godkendes af 

flere lande på tværs af kontinenter og landegrænser. 

 

Alene af denne grund, udløser dette derfor også et politisk spørgsmål, da man ved 

udarbejdelse af regelsæt og løsningsforslag, dermed også skal søge at varetage og forsøge at 

harmonisere de forskellige respektive staters holdninger og værdier. Af disse årsager, synes 

det derfor yderst komplekst at udforme et klart løsningsforslag på, hvordan man kan optimere 

scenariet, da der som sagt, indgår en række forskellige “komponenter i ligningen”. Af den 

grund vil de følgende løsningsforslag søge at tage fat om de problematikker der synes mest 

prominente og komme med en løsning herpå. 

 

I de følgende to løsningsforslag der er præsenteret efter dette afsnit, er problemstillingerne 

forsøgt løftet op på et højere niveau, hvorfor der er foretaget en en mere “alternativ” approach 

til problematikkerne, og dernæst en hel “revidering” til BEPS 2.0, søjle 1,-projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 



4.2.1. Løsningsforslag I  

I dette løsningsforslag er det at implementere en ny skat en klassisk metode, hvorpå man kan 

bryde monopoler helt essentiel. I traditionel neoklassisk teori, bliver monopoler 

hovedsageligt anset som værende noget negativt, man så vidt muligt skal undgå. Af den 

grund, og med dette tankesæt in mente, vil man derfor under disse forudsætninger søge at 

bryde monopoler. 

 

Dette kan gribes an på vidt forskellige måder, og hvilken approach man vælger til dette, beror 

på en konkret vurdering. Som tidligere redegjort for, præsenterer rapporterne en varierende 

tilgang til monopol spørgsmålet, heriblandt de forskellige monopoldannelses-former.  

 

Hvis man vælger at tage fat i “platform monopol”-strukturen, bestod det negative 

konkurrencehæmmende element i, som omdiskuteret i kapitel 3, at det hovedsageligt kun er 

de største aktører på markedet der har ressourcer og kapacitet til at kunne re- som investere i 

R&D. 

 

Yderligere, som netop redegjort for tidligere, er fællesnævneren, og succeskriteriet, blandt 

mange af disse store aktører på det digitale marked navnligt, at de besidder tilstrækkelige 

ressourcer til bl.a. at kun investere i R&D og indsamle nødvendig data, der netop gør det 

nemmere for aktørerne at opretholde deres status som monopolindehavere. Det der kan 

udledes af dette er, at de største aktørers success hovedsageligt skyldes, at de ligger inde med 

data og information om det pågældende marked, der gør det nemmere for dem at vækste og 

udvikle sig, ved at holde sig ajour på hvad der sker omkring dem, men også ved at sikre, at 

forbrugerne fortsat føler sig tilfredse med det pågældende produkt, og derfor ikke har et 

behov for at søge videre til anden lignende platform. 

 

Ovenstående står på mange måder i kontrast med hvad man ellers jf. traditionel 

industriøkonomi anser for værende det der i længden kan opretholde super monopoler; 

navnlig markedsmagt og unikke produkter. Der ses dog fortsat ikke bort fra disse kriterier, da 

det naturligvis ikke synes tilstrækkeligt, at man vil kunne opnå monopolstatus på et marked 

uden markedsmagt.  
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Når dette er sagt, og taget det givne digital økonomiske markeds behov og efterspørgsel i 

betragtning, synes spørgsmålet om data- og informationsudveksling derfor at være endnu et 

succeskriterie for, hvordan monopolerne på disse markeder opretholder deres status i den 

lange ende. For såfremt man i længden kan opretholde en positiv netværkseffekt, som 

tidligere redegjort for, synes det lettere for virksomhederne at kunne vækste og opretholde 

deres monopolstatus på det givne marked. 

 

Et alternativt løsningsforslag netop med udgangspunkt i ovenstående kunne derfor være, at 

man i stedet for at pålægge aktørerne på det digital økonomiske marked en nexus-skat, 

pålagde dem en pligt til, at videns- og datadele med de resterende aktører på markedet. 

 

Dette løsningsforslag tager inspiration fra, den ikke så succesfulde, teleliberalisering der 

fandt sted i 1999, hvor Danmark og resten af Europa forsøgte at få gennemført 

teleliberaliseringen, som havde til formål, at skulle overtage magten fra det daværende 

statstelemonopol.  Teleliberalisering slog fejl, og årsagen var dengang at finde i, at 202

TDC/YouSee havde en så dominerende stilling over for infrastrukturen, hvorfor 

Erhvervsstyrelsen dengang endte med at sende en afgørelse om tvangsindgreb over for 

TDC/YouSee i høring. Dette udkast indebar bl.a. at Erhvervsstyrelsen krævede, at 

TDC/YouSee skulle stille deres kabel-tv-netværk til rådighed for de konkurrerende 

virksomheder .  203

 

Baseret på forudsætningerne redegjort ovenfor, synes dette løsningsforslag umiddelbart 

næppe at være en pareto-forbedring, da dette løsningsforslag vil stille de dengang største 

aktører værre end hvad status quo har været hidtil, simultant med at de resterende aktører 

bliver stillet bedre. Dermed opfylder dette løsningsforslag ikke kriteriet om “at ingen aktør 

stilles værre, ved at stille nogle bedre”. Hvorvidt tiltaget derimod fører til en kaldor-hicks 

efficient tilstand beror nødvendigvis på en konkret vurdering, og da der heller ikke i dette 

scenarie kan måles på, hvad tiltaget vil have af konsekvenser i kroner og øre, er dette 

ligeledes svært at konkludere på. Igen må svaret dog være, at det synes plausibelt at dette 

202 Computerworld, (2014), “Vi anklager: TDC-monopol skader danske forbrugere” 
203 Ibid 
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fører til en kaldor-hicks tilstand, da det godt kan være at de største aktører mister en vis %-del 

af deres omsætning, omend vil tiltaget med stor sandsynlighed stille de resterende 

konkurrerende aktører langt bedre, såfremt der skete en liberalisering af den data, de største 

aktører ligger inde med.  

 

4.2.2. Løsningsforslag II 

Dette løsningsforslag vil, i modsætning til det ovenstående løsningsforslag, tage 

udgangspunkt i de allerede nedskrevne forslag fra OECD’s sekretariat til hvordan BEPS 

problematikken bør løses.  

 

Her accepteres altså præmissen om, at der synes at være en problematik med de digitale 

markeder som bør løses via. regulering af markedet i form af beskatning.  

 

Ad revidering af det eksisterende BEPS-projekt  

Som det fremgår af de ovenstående kapitler er der fundet kritikpunkter af det nuværende 

BEPS-projekt, sådan som det er fremlagt af de respektive rapporter.  

Der tages forbehold for, at den endelige, konsensusbaserede løsning kan være udformet 

anderledes end disse rapporter, men der vurderes alligevel, at det på nuværende form er 

udformet i en tilstrækkelig detaljeret grad til at der ikke forventes de store ændringer i den 

endelige løsning.  

 

Et af afhandlingens løsningsforslag vil derfor være revideringer til nogle af de punkter, hvor 

der er fundet problematikker og udfordringer.  

 

4.2.2.1. Nexus og fast driftssted 

Som den første problematik kan der nævnes dén, at de nye nexus regler synes at efterlade en 

del til fortolkning i forhold til hvornår nexus reglen bør ses i relation til de nuværende regler 

om fast driftssted. Som det fremgår af det juridiske kapitel foreslår sekretariatet at nexus 

reglen bør stå som en isoleret, selvstændig regel ovenpå reglerne om fast driftssted, netop for 

at undgå en spildevirkning på de allerede eksisterende regler.  
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Det blev dog også vurderet, at ordlyden af definitionen af de nye nexus regler i de nuværende 

rapporter synes at efterlade en del til fortolkning, og at der især mangler vejledninger til 

hvordan retspraksis fremadrettet vil fungere.  

Det foreslås derfor, at der laves udførlige vejledninger til de respektive stater, der skal 

implementere BEPS-projektet, og at ordlyden af de nye bestemmelser bliver defineret 

således, at der ikke opstår tvivl om hvordan nexus skal ses i relation til fast driftssted.  

4.2.2.2 Formelallokeringen 

Som den anden problematik kan der nævnes dén, at OECD foreslår at tilføje en ny 

formel-allokeringsmetode, der skal ligge ovenpå den allerede eksisterende 

armslængde-metode. Som beskrevet i både det juridiske kapital og det økonomiske kapitel 

kan der være en udfordring i at opnå et nulsumsspil, hvor en krone bliver beskattet lige 

præcis én gang - hverken mere eller mindre.  

Afhandlingen fandt, at der var mulighed for at opstå situationer med dobbelt-beskatning eller 

dobbelt ikke-beskatning, såfremt formel-allokeringsmetoden bliver anvendt. Dette er grundet, 

at denne metode bygger på simplificerede formler og beregninger, hvor særligt beregningen 

om ‘de rutinemæssige funktioner’ synes at kunne give anledning til udfordringer.  

Såfremt et selskabs faktiske profit fra rutinemæssige funktioner er højere end den, der 

beregnes under de simplificerede metoder, vil virksomheden ende med en dobbeltbeskatning 

- og omvendt, hvis den faktiske profit er lavere end den der beregnes, vil der i princippet 

være en del af virksomhedens profit der ikke bliver beskattet, fordi det ikke bliver fanget i 

Amount A alligevel.  

Afhandlingen anerkender dog også, at armslængdeprincippet ikke er fuldt anvendeligt på de 

digitale beskatnings-situationer, og at behovet for en formularbaseret allokering kan synes 

nødvendig at indføre. Forslaget hertil er derfor at OECD reviderer i de simplificerede 

metoder, og i højere grad tager højde for de individuelle karakteristika i hver virksomhed, 

uden dog at anvende armslængdeprincippet.  

Det foreslås yderligere at der udarbejdes en koordinerings-regel, der kan tage højde for netop 

disse situationer hvor der opstår dobbelt-beskatning eller dobbelt ikke-beskatning som følge 

af anvendelsen af formelallokeringen.  
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Der bør ses på hvad der konkret skal gøres i en situation, hvor resultatet fra en 

formelallokerings-beregning konflikter med resultatet fra et armslængdeprincip, som netop 

kan være påkrævet under de nuværende DBO’er.  

Der bør tages stilling til hvordan armslængdeprincippet skal være beskrevet i de respektive 

DBO’er, samt hvordan formel-allokeringsprincippet skal flettes ind i de selvsamme DBO’er 

såvel som Transfer Pricing Guidelines. 

I relation til Transfer Pricing Guidelines bør det især bemærkes at grundstenene for disse 

guidelines baserer sig på idéen om armslængdeprincippet og en pure afvisning af alle andre 

metoder end netop denne. Disse Transfer Pricing Guidelines  indeholder således et særskilt 204

afsnit om netop formelallokerings metodikken der detaljeret beskriver hvorfor denne metode 

ikke synes at være en realistisk metode. Følgende fremgår bl.a. af afsnittet:  

 

“OECD member countries do not accept these propositions and do not consider global 

formulary apportionment a realistic alternative to the arm’s length principle..” 

 

Som argumentation til at understøtte ovenstående nævnes bl.a. nogle af de samme argumenter 

som denne afhandling har fundet, herunder bekymringen om at opnå nulsumsspil, hvor der 

hverken opstår dobbeltbeskatning eller dobbelt ikke-beskatning .  205

En anden valid pointe der nævnes i samme afsnit er, at en indførsel af et formelallokerings 

princip ville medføre en signifikant politisk og administrativ kompleksitet, samt et niveau af 

internationalt samarbejde der synes urealistisk at forvente inden for international skatteret. 

Det vurderes at ovenstående argumenter, fra selvsamme institution der ønsker at indføre 

formel allokering, understreger tydeligt hvorfor der synes at være grund til en vis skepsis 

omkring denne nye måde at allokere profit på.  

Hvis formelallokeringen skal være en realitet vurderes det derfor nødvendigt at revidere store 

dele af de nuværende Transfer Pricing Guidelines, eller helt udarbejde et nyt sæt guidelines 

der kun relaterer sig til den digitale økonomi. Selv ved et sådant sæt nye Guidelines vil det 

være essentielt stadig at udarbejde koordineringsregler og tage stilling til hvordan 

204 OECD (2017) “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Entities and Tax Administrations”, 
afsnit C 
205 Ibid 
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dobbeltbeskatning og dobbelt ikke-beskatning kan undgås ved implementeringen af 

formelallokering.  

4.2.2.3 Treshold-problematikken 

Som den tredje problematik kan der nævnes treshold-problematikken, som også er beskrevet i 

det økonomiske kapitel. Denne problematik omhandler de situationer, hvor en virksomhed 

udnytter de omsætningstærskler og grænser som er sat for at kunne blive omfattet af de nye 

beskatningsregler.  

Jf. bilag 1 skal virksomhederne opfylde en del betingelser, for at kunne blive beskattet efter 

de nye regler, og der kan opstå en bekymring for om virksomheder der ligger lige under 

omsætningstærsklerne kan komme i en gunstigere position end dem, der ligger lige over 

tærsklerne.  

 

På den måde vil en MNE der eksempel har en årlig omsætning lige under de 750 mio. euro, 

slippe helt for de nye beskatningsregler omend de har en omsætning der næsten opfylder 

kravet for den første omsætningstærskel. Der kan derfor opstå en konflikt i forhold til om 

virksomheder der næsten opfylder betingelserne undgår beskatningen, selvom de potentielt 

kan være i en monopollignende position på markedet, eller at de opnår en ny markedsmagt i 

deres branche som følge af, at andre virksomheder bliver omfattet af beskatningen.  

Afhandlingen anerkender at der er behov for grænser der kan definere hvilke virksomheder 

der bliver omfattet af beskatningsreglerne, for ikke at skabe et uforholdsmæssigt 

administrativt tungt sæt regler, der vil skade små virksomheder.  

Det foreslås dog at reglerne bliver defineret således at der både findes et sæt 

omsætningstærskler der eventuelt matcher dem i bilag 1, samt en ordlyd definition der også 

omfatter de mest dominerende og store aktører i den respektive branche.  

Det findes sandsynligt at der er digitale brancher hvor de største virksomheder endnu ikke har 

en omsætning i den størrelse som fremgår af bilag 1, men hvor der alligevel kan være opstået 

monopol- eller oligopol lignende markeder, og som der derfor kan være interesse i at regulere 

ved hjælp af beskatning.  

Derudover foreslås at det bør genovervejes om de omsætningstærskler der er defineret, skal 

være faste eller om der skal foretages individuelle vurderinger af hvorvidt en virksomhed skal 

være omfattet af de nye nexus regler.  
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Dette vurderes at kunne imødekomme en del af den problemstilling der vurderes at være i 

forbindelse med omsætningstærsklerne.  

 

 

4.3. Integreret delkonklusion 
Spørgsmålet om samfundsefficiens er som illustreret i kapitlet ej lige til, og kan anskues fra 

forskellige vinkler og synspunkter alt afhængig af, hvilket begreb og eller princip der 

opereres med. Overordnet set er spørgsmålet blevet behandlet ud fra et retsøkonomisk 

perspektiv, hvorfor hovedprincipperne som pareto-optimalitet, pareto-forbedring og 

kaldor-hicks-tilstande er blevet anvendt som supplement og fortolkningsbidrag til, hvorvidt 

den potentielle implementering af BEPS 2.0, søjle 1 vil føre til en mere optimal tilstand eller 

ej.  

 

Set ud fra denne retsøkonomiske synsvinkel, har det derfor være essentielt for afhandlingens 

problemstilling, at vurdere hvorvidt tiltagene først og fremmest synes proportionale i forhold 

til BEPS-projektets formål bag tiltagene. Af det foregående afsnit konkluderes det bl.a., at 

den action OECD’ har valgt at tage qua deres tiltag - altså præsentationen af den nye nexus 

skat - synes at være en typisk måde at bryde monopoler på, hvorfor der intet 

“revolutionerende” synes at være over denne approach til problematikken. I forlængelse af 

dette, har det derfor været relevant for afhandlingens røde tråd, at præsentere to alternative 

løsningsforslag på, hvorledes dette spørgsmål ellers kunne gribes an; navnligt et 

løsningsforslag, der går ud på datadeling og ét andet løsningsforslag, der går ud på 

profitallokering.  Det er derfor umiddelbart svært at vurdere hvorvidt det foreslåede 

løsningsforslag synes at være efficient, men det synes dog klart, at de to i afhandlingen 

udarbejdede løsningsforslag synes efficiente i den forstand, at de isoleret set præsenterer 

måder hvorpå, de omdiskuterede kritikpunkter i BEPS 2.0, søjle 1 kan løses eller ændres på 

ved en mindre revidering.  
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Kapitel 5  

5.1. Samlet konklusion 

Ovenstående 3 kapitler har haft til formål at besvare de respektive problemstillinger som 

nævnt i kapitel 1, hvorfor afhandlingens problemstillinger blev inddelt i underspørgsmål der 

relaterede sig til hver sit kapitel.  

Indledningsvist startede afhandlingen med et juridisk kapitel, der søgte at undersøge 

hvorledes princippet om fysisk tilstedeværelse havde ændret sig for de nye, foreslåede regler 

fra OECD, samt hvilke konsekvenser en sådan ændring kunne have for fremtidige nexus- og 

profitallokeringsregler.  

Det juridiske kapitel fandt at dette princip bliver tilsidesat i de nye nexus-regler, omend 

princippet i de oprindelige nexus-regler fortsat består. Dernæst fandt kapitlet at fremtidige 

nexus-regler for digitale virksomheder i højere grad vil baseres på kravet om ‘significant and 

economic presence’, hvorfor langt flere virksomheder fremover vil blive beskattet i 

markedsstater end det er tilfældet i dag. For profitallokerings-reglerne fandtes det at særligt 

Transfer Pricing reglerne vil blive udfordret af det nye formelallokerings-princip, der vil 

træde i stedet for armslængdeprincippet i disse situationer med digitale virksomheder. Her 

tænkes særligt på at der vil opstå en udfordring i hvordan der skal undgås at opnå situationer 

med dobbeltbeskatning og dobbelt ikke-beskatning. Dette dannede grundsten for et af 

løsningsforslagene i det sidste kapitel. 

Derudover vurderes det, at der synes at være et gennemgående element i OECD’s rapporter 

der omhandler monopoler/oligopoler samt reguleringen heraf. Det vurderes at OECD 

anvender beskatningen som en mekanisme til at regulere markeder med særligt store 

virksomheder, der dominerer i de digitale brancher.  

Netop dette gennemsyrer også det økonomiske og integrerede kapitel, der også vurderer 

modargumenter til hvorfor monopoler/oligopoler ikke nødvendigvis er skadelige for 

markedet. 

Dette førte til det økonomiske kapitel der havde til formål at undersøge hvilke konsekvenser 

søjle 1, vil få for de nuværende, såvel som fremtidige aktører på det digitaløkonomiske 

marked. Dette kapitel fandt bl.a. at en indførsel af BEPS-reglerne højst sandsynligt vil 
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medføre prisstigninger for forbrugerne, i de tilfælde hvor skatten bliver pålagt virksomheder 

med monopol-lignende status på markedet, da disse netop er prissættere og har mulighed for 

at vælte noget af prisen over på forbrugerne. Derfor vurderes det, at en indførsel af skat for 

disse virksomheder ikke nødvendigvis vil resultere i en øget konkurrence på markedet, men 

at det muligvis vil skabe en mere ugunstig situation for den enkelte forbruger, der netop skal 

forholde sig til en prisstigning.  

 

Det blev yderligere vurderet at for allerede etablerede virksomheder vil søjle 1 have den 

effekt, at virksomhederne enten vil besidde en så dominerende position på markedet at de vil 

kunne tillægge skatten til deres omkostninger og hæve prisen tilsvarende for forbrugerne - 

eller det vil medføre et scenarie hvor virksomhederne vil prøve at omstrukturere sig på en 

sådan måde, at de søger at omgå BEPS-reglerne.  

Det blev konkluderet at for nye, fremtidige virksomheder vil de nye BEPS-regler ikke have 

en mærkbar påvirkning for at kunne indtræde markedet - snarere kan det vurderes at det kan 

være gavnligt for muligheden for at etablere sig, da de små virksomheder vil være i en 

gunstig skattemæssig situation i forhold til de store aktører, grundet den høje 

omsætningstærskel.  

Begge kapitler fandt at der var udfordringer med søje 1., sådan som de har været udformet i 

de foreløbige rapporter. Der tages højde for, at den endelige løsnings-rapport endnu ikke er 

udgivet, hvorfor der kan være ændringer i denne som svarer på nogle af problematikker som 

afhandlingen fremlægger.  

Dog finder afhandlingen nogle væsentlige problematikker som søger at blive løst gennem de 

løsningsforslag der præsenteres i kapitel 4.  

Der udarbejdes både en alternativ løsning til søjle 1., som tilsidesætter de foreløbige rapporter 

og ser på hvordan OECD ville kunne håndtere de digitale markeder med monopoler uden at 

regulere i form af beskatning. Her ses der på hvorledes data-deling kan anvendes som middel 

til at sikre en Kaldor Hicks efficient tilstand, hvor både virksomheder og samfund får gavn af 

de store monopoler, der ligger inde med et utroligt stort datasæt.  

Det andet løsningsforslag ser på hvordan de nuværende, foreløbige rapporter kan optimeres 

ved at komme med løsninger til de udfordringen som afhandlingen gennem sine 2 kapitler har 

fundet frem til.  
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På den måde har afhandlingen fundet de, umiddelbart svage punkter i søjle 1, og søgt at 

komme med løsninger til hvordan det kan gribes an fra forskellige vinkler.  
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Kapitel 6 

6.1. Bilag  
 

6.1.1. - Bilag 1 - ‘Amount A test’ 

 
Kilde: OECD (2020), Statement by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS on the 
Two-Pillar Approach to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the 
Economy – January 2020, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, OECD, Paris., Annex 
B 

6.1.2. - Bilag 2 - ‘Folketal den 1. i kvartalet efter køn, område, civilstand, alder 
og ti - oversigt over antal danskere i 2020 over 12 år.’ - Danmarks statistik. 
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