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Abstract 
Traditionally, multinational corporations have had a physical presence in a market in order to oper-

ate. However, in recent years digitalized companies are becoming more present in the global econ-

omy. Digital corporations do not have the same need for a physical presence in a market, as they 

can operate cross border online. The determination of a corporation’s tax liability to a market juris-

diction is based on the permanent establishment principles, which focuses on physical presence and 

personnel. This seems less functional regarding modern digital companies. Representatives of OECD 

and G20 have launched an initiative for a new tax scheme called Unified Approach. Unified Ap-

proach seeks to reallocate the tax base of multinational corporations to the market jurisdictions 

where the revenue is generated. 

 

The purpose of this thesis is to analyze how multinational corporations are being taxed in relation 

to prevailing law and Unified Approach proposal. Unified Approach introduces a three-tier alloca-

tion system, where both digital and traditional corporations are affected. The analysis outlines the 

competitive situation between digital and traditional corporations concerning the current market 

structure and the implications of Unified Approach. The thesis finds, that a company with a higher 

effective tax rate will not be able to supply the whole market in all cases, despite being more effi-

cient. Therefore, the differentiated effective tax rate negatively affects the competitive situation. 

One of the intentions behind Unified Approach was to equalize the competitive situation between 

digital and traditional companies, however, this objective is not fulfilled. The thesis finds that the 

potential implementation of Unified Approach will not reduce the gap between the effective tax 

rates between the digital and the traditional corporations. 

 

The thesis concludes that Unified Approach does not meet the specific issue examined in this thesis. 

The differentiated effective tax rate will still be present and will not solve the dissimilarity in the 

competitive situation between traditional and digital corporations. Therefore, the thesis does not 

assess the Unified Approach as an optimal solution for the tax problems resulting from the digital 

economy.  
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1 Indledning 

1.1 Introduktion 

1.1.1 Introduktion til afhandlingen 

Internettet, som vi kender det i dag, blev skabt i 1989 af Tim Berners-Lee (Amiri, 2019). Siden da har 

internettet været i en rivende udvikling. Alene datamængden, målt ved den globale IP-trafik, er ste-

get fra 100 gigabytes per dag i 1992 til mere end 45.000 gigabytes per sekund i 2017 (United Nations 

Conference on Trade and Development, 2019, s. 2). Med opfindelsen og udbredelsen af internettet 

var det muligt for selskaber at flytte hele eller dele af deres forretningsaktiviteter online. Nogle af 

de første selskaber, der brugte internettet til at sælge deres varer, var Book Stacks Unlimited i 1992, 

Amazon.com og Ebay i 1995 og Alibaba i 1998  (Klein, 2002; Joshua Quittner, 2000; eBay inc., 2020a; 

Alibaba Group, 2020). Siden 1990’erne er der kommet væsentligt flere digitale selskaber på marke-

det, og mange nye forretningsmodeller er opstået (OECD, 2014, s. 70 ff.). 

 

De digitale selskaber karakteriseres ofte som ”den digitale økonomi”. Begrebet dækker over en 

række forretningsmodeller, som alle har et digitalt omdrejningspunkt tilfælles, som eksempelvis et 

digitalt socialt medie, en digital platform, digital streaming eller andet (OECD, 2018a, s. 7). Værdien 

af den digitale økonomi blev i 2016 estimeret til mere end 77,5 billioner kroner,1 og gennem de 

seneste 15 år er den digitale økonomi vokset 2,5 gange hurtigere end det globale bruttonational-

produkt (United Nations Conference on Trade and Development, 2019, s. 69). Digitaliseringen kan 

hjælpe selskaber med hurtigere at blive internationaliseret og sælge til flere lande. I 2019 var seks 

ud af ti af de største børsnoterede koncerner digitale,2 baseret på børsværdien (Duffin, 2019).  

 

Udviklingen af og stigningen i digitalisering og internationalisering af selskaber har medført en 

række skattemæssige problematikker for flere jurisdiktioner. Problematikken er primært funderet 

i, at multinationale koncerner inden for den digitale økonomi har mulighed for at opnå betydelige 

fortjenester gennem værdiskabelsen af kunder og brugere i lande, hvor de ikke har en fysisk tilste-

deværelse. Politisk anses problemet at være de gældende principper om fordeling af 

 
1 Omregnet fra USD til DKK ved brug af Nationalbankens gennemsnits valutakurs for 2016 
2 1. Apple med $961,3 milliarder, 2. Microsoft med $946,5 milliarder, 3. Amazon.com med $916,1 milliarder, 5. Facebook 
med $512 milliarder, og 6. Alibaba med $480,8 milliarder. 
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beskatningsretten mellem de forskellige jurisdiktioner (OECD, 2015a, s. 13). De principper, som ind-

komst bliver allokeret efter under de gældende internationale skatteregler, betyder, at traditionelle 

selskaber betaler en højere gennemsnitlig effektiv skattesats end digitale selskaber (Europa-

Kommissionen, 2018a, s. 18, pkt. 2.2.2). Problematikkerne omkring beskatning af digitale koncerner 

har betydet, at flere stater har indført nationale foranstaltninger, som muliggør beskatning af de 

digitale selskaber uden om det internationale skattesystem (Gestrin & Staudt, 2018, s. 17; Chand & 

Spinosa, 2018). For at finde frem til en fælles global konsensus om problematikken har OECD i sam-

arbejde med repræsentanter fra G20-landende3 udgivet et konkret forslag til et nyt skattesystem 

(OECD, 2019b, s. 3 ff.). Forslaget kaldes Unified Approach og vil kort introduceres i nedenstående 

afsnit. 

 

1.1.2 Introduktion til Unified Approach 

Ved et G20-møde i 2012 blev der tilkendegivet et ønske om at styrke det internationale skattesy-

stem, især med henblik på ændringerne som den digitale økonomi har medført. Opgaven med at 

udarbejde en global løsning blev tildelt OECD, som siden da har behandlet problematikken i adskil-

lige rapporter og handlingsplaner. Det overordnede mål er at skabe en global konsensus, der adres-

serer de skattemæssige udfordringer, som medlemsstaterne står overfor i lyset af udviklingen i den 

digitale økonomi (OECD, 2019b, s. 3 ff.). 

 

Forslaget baseres på tre hovedpunkter. For det første foreslås en tilføjelse til den gældende nexus-

regel. Med nexus-reglen menes de principper, som et selskabs skattepligt til en given stat bliver 

afgjort efter. Efter de gældende principper er nexus-reglen i høj grad baseret på, hvorvidt selskabet 

har en fysisk tilstedeværelse i staten, enten i form af et registreret selskab eller et fast driftssted 

(OECD, 2019b, s. 5). Unified Approach foreslår, at den nye nexus-regel i stedet baseres på et signifi-

kant og vedvarende engagement til en markedsjurisdiktion (OECD, 2020b, s. 12, pkt. 36). 

 

 
3 G20, Group of Twenty, er en sammenslutning af finansministre og nationalbankdirektører fra 19 forskellige stater samt 
repræsentanter for EU, dannet i 1999. G20-medlemslande er: Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Frankrig, Indien, 
Indonesien, Italien, Japan, Kina, Mexico, Rusland, Saudi-Arabien, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, Tyrkiet Tyskland, 
USA samt EU's Ministerråd og Den Europæiske Centralbank. Derudover deltager Den Internationale Valutafond og Ver-
densbanken ex officio (Gyldendal, 2020).  
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Foruden den nye nexus-regel består forslaget af en ændring af de principper, der benyttes til forde-

ling af beskatningsretten mellem landene. Den konkrete indkomstallokeringsmekanisme vil bestå af 

tre indkomsttyper kaldet Amount A, Amount B og Amount C, som kan forklares således (OECD, 

2020b, s. 8, pkt. 10): 

- Amount A: En andel af overskuddet, der allokeres til markedsjurisdiktionen ved en formel-

baseret beregning på koncernniveau. 

- Amount B: Et fast vederlag på grundlag af de distributions- og markedsføringsfunktioner, 

som varetages i markedsjurisdiktionen. 

- Amount C: En fordeling af beskatningsretten på den indkomst, der ikke bliver beskattet un-

der Amount A eller Amount B, men som hidrører varetagelsen af funktioner i markedsjuris-

diktionen, der går ud over, hvad der beskattes under Amount B.  

Da Unified Approach er målrettet større multinationale koncerner, baseres beregningen af ind-

komsttyperne på det konsoliderede koncernregnskab. Fordelingen af beskatningsretten vil baseres 

på omsætningen i hver stat. Afhandlingen vil således skelne mellem anvendelsen af begreberne 

”selskaber” og ”koncerner”, når henholdsvis de gældende skatteregler og Unified Approach be-

handles. 

 

Sidste hovedpunkt er Unified Approach’s anvendelsesområde. Oprindeligt var hovedfokusset for 

Action 1, koncerner med en høj grad af digitalisering, men ved Unified Approach er anvendelsesom-

rådet ændret, således at forslaget både indbefatter automatiserede digitale services og forbruger-

orienterede selskaber.  

 

1.2 Problemstilling 

I forbindelse med deres fortsatte arbejde med BEPS-projektet4 udgav OECD i 2013 en handlingsplan 

med 15 specifikke løsningsforslag5 til at sætte en stopper for skatteundgåelse. Her blev det påpeget, 

 
4 Base Erosion and Profit Shifting. BEPS-projektet er et vidtrækkende internationalt samarbejde, som har til formål at 
sætte en stopper for skatteundgåelse. 
5 ”1) Tax Challenges Arising from Digitalization; 2) Neutralizing the effects of hybrid mismatch arrangements; 3) Con-
trolled foreign company; 4) Limitation on interest deductions; 5) Harmful tax practices; 6) Prevention of tax treaty abuse; 
7) Permanent establishment status; 8-10) Transfer Pricing; 11) BEPS data analysis; 12) Mandatory disclosure rules; 13) 
Country-by-country reporting; 14) Mutual agreement procedure; 15) Multilateral instrument” (OECD, 2013, s. 14-23) 
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at større multinationale koncerners mulighed for at anvende BEPS-ordninger for at undgå eller re-

ducere skatten ved at allokere profit over landegrænser kan være konkurrenceforvridende. Hand-

lingsplanens første punkt, Action 1, adresserede de skattemæssige problematikker, som den digitale 

økonomi har medført, og påpegede, at BEPS-ordninger i høj grad kan udnyttes af digitale selskaber 

under de gældende skatteregler (OECD, 2013, s. 7-15). Dette kommer til udtryk i den gennemsnitlige 

effektive skattesats, som digitale koncerner betaler, der er halvdelen af den effektive skattesats 

traditionelle koncerner betaler (Europa-Kommissionen, 2018a, s. 18, pkt. 2.2.2). 

 

For at adressere disse problematikker har OECD og G20-repræsentanter i samarbejde udformet et 

forslag til en fælles global konsensus om international beskatning af digitale selskaber, Unified Ap-

proach, som beskrevet i det ovenstående afsnit. 

 

Nærværende afhandling vil således undersøge, hvorledes digitale selskaber bliver beskattet under 

de gældende regler, og hvordan dette vil ændre sig baseret på principperne i Unified Approach-

forslaget. Afhandlingen vil ligeledes undersøge, hvordan en differentieret effektiv skattesats mellem 

traditionelle og digitale koncerner påvirker økonomien, og hvorvidt Unified Approach-forslaget æn-

drer konkurrencesituationen.  

 

1.2.1  Problemformulering 

Med udgangspunkt i problemstillingen vil afhandlingen tage afsæt i følgende problemformulerin-

ger: 

Juridisk problemformulering 

- Hvordan bliver digitale selskaber beskattet efter gældende dansk ret, og hvilke ændringer til 

gældende ret foreslår OECD at indføre med Unified Approach? 

Økonomisk problemformulering 

- Hvordan påvirker en differentieret skattesats konkurrencesituationen mellem digitale og 

traditionelle koncerner og hvorledes ændres koncernernes skatteberegning efter Unified 

Approach? 
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Integreret problemformulering 

- Hvordan påvirker Unified Approach konkurrencesituationen mellem digitale og traditionelle 

koncerner? 

 

1.3 Synsvinkel og perspektiv 

Afhandlingen vil tage afsæt i et samfundsmæssigt analyseniveau, hvor udgangspunktet er den in-

ternationale økonomiske organisation OECD’s synsvinkel. OECD er en mellemstatslig organisation, 

som blev grundlagt i 1961 med det formål at stimulere den internationale økonomiske fremgang og 

verdenshandelen (OECD, 2020c). OECD samler 37 medlemsstater, som samarbejder om globale pro-

blematikker på nationalt, regionalt og lokalt niveau (OECD, 2020d). OECD blev i 1998 tildelt en særlig 

observations-status af De Forenede Nationer, som tillader dem at tage del i det arbejde, som De 

Forende Nationer gennemfører (De Forenede Nationers Generalforsamling, 1998). Især i den inter-

nationale skatteret har OECD fået en fundamental indvirkning, dels grundet modeloverenskomsten, 

som ligger til grund for over 3.000 dobbeltbeskatningsoverenskomster (OECD, 2015e, s. 15). OECD’s 

synsvinkel synes at være i tråd med afhandlingens analyseniveau, da de har et bredt samfundsmæs-

sigt perspektiv i deres arbejde, som søger at øge efficiensen for både skatteforvaltninger og skatte-

subjekter. 

 

1.4 Afgrænsning 

Ved behandling af de internationale skatteregler tages der udgangspunkt i de bestemmelser, som 

følger af OECD’s modeloverenskomst. Bestemmelserne, som følger af modeloverenskomster udar-

bejdet af andre organisationer, såsom FN’s modeloverenskomst, vil ikke blive behandlet. Dette er 

dels, fordi OECD’s modeloverenskomst generelt er meget udbredt som model til staters dobbeltbe-

skatningsoverenskomster, og dels fordi afhandlingens fokus udspringer fra OECD’s BEPS-projekt og 

herunder Unified Approach. Derudover vil bestemmelserne i de enkelte bi- eller multilaterale dob-

beltbeskatningsoverenskomster ikke blive behandlet for at sikre en bred anvendelse af afhandlin-

gen. Derudover synes en komparativ gennemgang af alle de indgåede dobbeltbeskatningsoverens-

komster at være for omfattende, taget afhandlingens begrænsede omfang i betragtning. 
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Afhandlingen vil ikke behandle virksomheder, der ikke er omfattet af selskabsskatteloven, da fokus-

set er på beskatning af selskaber og koncerner. Ligeledes vil bestemmelser om beskatning af fysiske 

personer ikke blive behandlet. 

 

EU-retten påvirker alle transaktioner mellem aktører i EU-medlemsstater, der er grænseoverskri-

dende. Nærværende afhandling vil ikke berøre, hvorvidt konkrete nationale eller folkeretlige be-

stemmelser er i overensstemmelse med de EU-retlige regler om fri bevægelighed inden for det indre 

marked, eller andre bestemmelser, der følger af traktaten om Den Europæiske Unions funktions-

måde.  

 

Afhandlingen vil ikke behandle indirekte skatter eller afgifter, men vil have fokus på indkomstbe-

skatning af selskaber. Dog vil visse indirekte skatter blive berørt, såfremt disse specifikt er rettet 

mod digitale selskaber eller transaktioner i relation til digitale ydelser. Dette er i kraft af afhandlin-

gens fokus på digitale selskaber. 

 

Visse OECD-medlemsstater har indført bestemmelser til såkaldt CFC-beskatning6 af selskaber. Be-

handlingen af CFC-beskatning ligger uden for afhandlingens problemfelt, for at sikre en bred anven-

delighed af afhandlingen, da mange OECD-medlemsstater ikke har indført CFC-regler i national ret. 

 

1.5 Metode 

1.5.1 Juridisk metode 

1.5.1.1 Introduktion til afhandlingens juridiske metode 

Den internationale skatteret opdeles i tre dimensioner. Den første dimension kaldes den interne 

internationale skatteret, som udelukkende består af national skatteret, der vedrører internationale 

forhold. Den anden dimension angår dobbeltbeskatningsoverenskomster. Den tredje dimension an-

går EU-skatteret og indebærer især de direktiver og den retspraksis, som EU-retten indfører, der 

påvirker en medlemsstats skattelovgivning (Schmidt, Tell, & Weber, 2015, s. 17). Afhandlingens 

 
6 CFC-beskatning indebærer, at indkomst hidrørende et ”controlled foreign company” beskattes som en del af aktionæ-
rens egen skattepligtige indkomst, selvom selskabet ikke har udloddet udbytter til aktionæren, og på trods af at selska-
bet skattemæssigt anses som en separat entitet (Schmidt, 2016). 



 11 

problemfelt medfører i særdeleshed nødvendigheden af at inddrage dimensionerne, der vedrører 

dobbeltbeskatningsoverenskomster og national ret. EU-skatteretsdimensionen vil ikke blive be-

handlet i dybden i nærværende afhandling, som beskrevet ovenfor i afsnit 1.4. 

 

Afhandlingen vil benytte den retsdogmatiske metode som et analyseværktøj. Den retsdogmatiske 

metode indebærer, at den juridiske analyse gennemgår alle relevante retskilder i en bestemt ræk-

kefølge, startende med regulering. Derefter inddrages retspraksis, sædvaner og til sidst almindelige 

retsgrundsætninger eller retsprincipper (Tvarnø & Denta, 2015, s. 49 ff.). Afhandlingen vil primært 

inddrage retskilder i form af love og traktater samt dansk og – hvor det er relevant – international 

retspraksis. Som sekundære retskilder vil afhandlingen inddrage lovforarbejder og folkeretlig soft 

law som fortolkningsbidrag. Retskilderne vil blive analyseret ud fra retskildelæren, som omhandler 

anvendelsen af retskilder. Retskilder er de juridiske faktorer, der anvendes af domstolene (Ross, 

1966, s. 92). 

 

1.5.1.2 Folkeret 

Folkeretten indebærer en mellemstatslig ret, der ofte har til formål at afgrænse nationalstaters 

magtsfære over for hinanden samt den interne retsorden. Folkeretlige retskilder bliver traditionelt 

indgået som traktater og folkeretlig soft law. Ifølge den dualistiske retsteori går folkeret ikke forud 

for dansk ret, men får samme rang som andre love efter inkorporering i dansk ret (Tvarnø & Nielsen, 

2017, s. 125 ff.). Tvister, som opstår på et horisontalt mellemfolkeretligt plan, kan blive løst ved Den 

Internationale Domstol, som er FN’s primære dømmende organ, jf. statut for Den Mellemfolkelige 

Domstol artikel 1.7 Folkeretten følger retskildelæren, som den er formuleret i statut for Den Mel-

lemfolkelige Domstol artikel 38. Soft law er ikke-bindende regulering. Den retsanvendende myndig-

hed har dog pligt til at lade den indgå i fortolkning (Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 139). 

 

 
7 Bekendtgørelse angående de Forenede Nationers Pagt med tilhørende Statut for den mellemfolkelige Domstol, un-
dertegnet i San Francisco den 26. juni 1945, bekendtgørelse nr. 8 af 22. november 1945. 
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1.5.1.3 Fortolkning af retskilderne 

1.5.1.3.1 OECD’s modeloverenskomst 

En dobbeltbeskatningsoverenskomst er en folkeretlig traktat mellem to (bilateral) eller flere (multi-

lateral) stater. Afhandlingen vil som udgangspunkt behandle bestemmelserne i OECD’s modelover-

enskomst i stedet for konkrete dobbeltbeskatningsoverenskomster. Selvom der kan forekomme va-

riation mellem de indgåede dobbeltoverenskomster og OECD’s modeloverenskomst, danner mo-

deloverenskomsten grundlaget for majoriteten af de industrialiserede landes overenskomster, som 

tæller over 3.000 (OECD, 2015e, s. 15). 

 

OECD’s modeloverenskomst er ikke gennemført i national ret og er dermed ikke folkeretligt bin-

dende. En dobbeltbeskatningsoverenskomst er derimod en folkeretlig traktat mellem to eller flere 

stater og skal fortolkes i overensstemmelse med bestemmelserne i Wienerkonventionens8 artikel 

31-33. Det vil sige, at ved en konkret sag er det den konkrete dobbeltbeskatningsoverenskomst, der 

gælder, og ikke teksten i modeloverenskomsten (Garbarino, 2016, s. 16 ff.). 

 

Selvom en dobbeltbeskatningsoverenskomst er en folkeretlig traktat, er den kun bindende for de 

kontraherende stater. Når dobbeltbeskatningsoverenskomsten er gennemført i intern ret, kan den 

påberåbes direkte af en skatteyder (Pedersen, Kerzel, Ferniss, & Eriksen, 2015, s. 768 ff.). 

 

Supplerende fortolkningsmidler kan tages i betragtning, når fortolkning af selve aftalen gør betyd-

ningen flertydig eller uklar eller fører til et resultat, som er åbenbart meningsløst eller urimeligt, jf. 

Wienerkonventionens artikel 32.  

 

1.5.1.3.2 Fortolkning af OECD’s modeloverenskomst med kommentarer 

OECD’s modeloverenskomst er ledsaget af OECD’s kommentarer til modeloverenskomsten, som er 

udgivet med henblik på at hjælpe til fortolkning og eksplicitering af modeloverenskomsten. Såfremt 

en dobbeltbeskatningsoverenskomst er gennemført på baggrund af modeloverenskomsten, 

 
8 Bekendtgørelse af konvention af 23. maj 1969 om traktatretten, bekendtgørelse nr. 34 af 29 april 1980. 
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klassificeres OECD’s modeloverenskomst med kommentarer som folkeretlig soft law (Pedersen, 

Kerzel, Ferniss, & Eriksen, 2015, s. 768 ff.). 

 

Lovgiver i Danmark har flere gange tilkendegivet en sammenhæng mellem begreber i OECD’s mo-

deloverenskomst og intern ret (Nørgaard Laursen, 2019, s. 3).9 Dog vil konvergens eller afvigelse i 

national ret i forhold til modeloverenskomsten ofte opnås gennem domstolsfortolkning, når natio-

nale domstole bruger OECD’s kommentarer til at fortolke dobbeltbeskatningsoverenskomsterne 

(Garbarino, 2016, s. 3). De danske domstole har flere gange anvendt kommentarerne til modelover-

enskomsten som fortolkningsbidrag, hvor kommentarerne har haft afgørende betydning.10  

 

1.5.1.3.3 Fortolkning ved ændringer i kommentarerne 

OECD anbefaler, at ændringer i kommentarerne i modeloverenskomsten i nogle tilfælde skal fortol-

kes dynamisk og i andre tilfælde statisk. Ifølge OECD skal ændringer i kommentarerne i modelover-

enskomsten også anvendes ved fortolkning af ældre dobbeltbeskatningsoverenskomster, en såkaldt 

dynamisk fortolkningsstil. OECD begrunder synspunktet med, at ændringerne afspejler en konsen-

sus mellem medlemslandene om den rette fortolkning af de allerede eksisterende bestemmelser. 

Domstolene i Danmark har også tidligere anvendt en dynamisk fortolkningsstil ved fortolkning af 

kommentarerne.11 Dog kan ændringer i kommentarerne som en afledt konsekvens af ændringer i 

bestemmelserne i modeloverenskomsten ikke lægges til grund ved fortolkning af ældre dobbeltbe-

skatningsoverenskomster. I disse tilfælde anbefales altså en statisk fortolkningsstil (OECD, 2017a, s. 

20, pkt. 33-36.1).12  

 

På trods af OECD’s anbefalinger kan det dog ikke uden videre antages, at en ændring i kommenta-

rerne, uden der samtidig er sket en ændring i den dertilhørende bestemmelse i modeloverenskom-

sten, ikke vil udgøre en materiel ændring alene af denne grund.13 Ifølge administrativ praksis vil en 

 
9 Se eksempelvis lovforarbejderne til kulbrinteskatteloven i 1982, lov nr. 175 af 28. april 1982. Se yderligere (Nørgaard 
Laursen, 2019). 
10 Se eksempelvis Ligningsrådets afgørelse TfS 1995, 731 LR, Højesterets dom TfS 1996.532 H, Østre Landsrets dom 
SKM2017.710.ØLR og Byrettens dom SKM2018.399.BR. 
11 Se eksempelvis Højesterets dom Tfs 1993, 7 H. 
12 Denne opfattelse er blevet kritiseret i teorien, se hertil Nørgaard Laursen, 2019. 
13 Et synspunkt, som Skatterådet påstod ved det bindende svar SKM2018.69.SR. 
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ændring i kommentarerne, som ikke alene har karakter af en uddybning og præcisering af, hvordan 

de eksisterende bestemmelser fortolkes, ikke kunne inddrages ved fortolkning i intern dansk ret.14 

En sådan materiel ændring af retstilstanden kan altså ikke lægges til grund ved fortolkning af over-

enskomsten. Omvendt vil ændringer, som alene præciserer den allerede eksisterende retstilstand, 

kunne lægges til grund ved fortolkningen af ældre dobbeltbeskatningsoverenskomster (Nørgaard 

Laursen, 2019, s. 5 ff.).  

 

Den seneste version af OECD’s modeloverenskomst med kommentarer blev udgivet i 2017. Med 

revisionen af OECD’s modeloverenskomst i 2017 blev en række punkter præciseret, herunder artikel 

5 om fast driftssted. Skatteministeriet antager, at præciseringen af modeloverenskomstens artikel 

5, der følger i 2017-revisionen, er udtryk for materielle ændringer, der medfører et udvidet anven-

delsesområde, og at ændringerne derfor ikke kan indfortolkes i de gældende danske bestemmelser 

om fast driftssted (Skatteministeriet, 2019a, s. 16). Det er Skatteministeriets indtryk, at det vil kræve 

en lovændring at bringe den interne danske definition i overensstemmelse med den, der nu anven-

des i modellen (Skatteministeriet, 2019b, s. 135). Denne afhandling vil trods ovenstående behandle 

2017-versionen af modeloverenskomsten med kommentarer til fortolkning. Dette er til dels grun-

det, at det ikke kan opfattes at være lovgivers intention at gå imod BEPS-anbefalingerne,15 og dels 

at der i skrivende stund behandles et lovforslag fremsat af Skatteministeriet, som vil implementere 

lige netop disse ændringer (Skatteministeriet, 2019a, s. 19 ff.). Derudover har Danmark allerede 

indgået en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Japan,16 som indeholder en bestemmelse om 

fast driftssted, der baserer sig på artikel 5 i 2017-versionen af modeloverenskomsten. Det skal dog 

bemærkes, at dette ikke betyder, at der i gældende ret er hjemmel til at statuere fast driftssted i 

Danmark for en japansk virksomhed, hvis det kun foreligger på baggrund af de materielle ændringer, 

som indgår i 2017-udgaven af artikel 5 (Skatteministeriet, 2019a, s. 20). Det er dog et signal om 

Skatteministeriets intention om at benytte 2017-versionen til at udforme fremtidige danske dob-

beltbeskatningsoverenskomster.  

 

 
14 Dette kom eksempelvis til udtryk i SKM2018.69.SR.  
15 Jf. formodningsreglen. 
16 Trådte i kraft den 27. december 2018, jf. § 2 i bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om indgåelse af dobbeltbeskat-
ningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Japan, Bekendtgørelse nr. 1452 af 10. december 2018 



 15 

1.5.1.3.3.1 BEPS og MLI 

Som led i OECD’s BEPS-projekt mod skatteundgåelse udgav OECD i 2015 15 handlingsforslag til be-

kæmpelse af erosion af skattebasen og indkomstallokering (BEPS), de såkaldte 15 BEPS Actions. De 

15 Actions er OECD’s forslag til nye regler i intern lovgivning og i dobbeltbeskatningsoverenskom-

sterne. For at give medlemsstaterne mulighed for at gennemføre de overenskomstbaserede regler, 

uden hver stat skal genforhandle de eksisterende overenskomster, indeholder Action 15 et forslag 

til en multilateral konvention, som nu er udgivet sammen med OECD’s vejledning dertil (OECD, 

2013, s. 9 ff.). Konventionen er tiltrådt i 94 lande, heriblandt Danmark. Yderligere fire lande har 

udtrykt intention om at tiltræde konventionen (OECD, 2020a, s. 1). Konventionen er blevet inkor-

poreret i dansk ret jf. lov 327 af 30. marts 2019.17 Konventionen kaldes det multilaterale instru-

ment.18 

 

Grundet de forskelligartede politiske interesser i BEPS-projektet har USA ikke tiltrådt konventionen. 

Da projektet i høj grad har været rettet mod amerikanske koncerners aggressive skatteplanlægning, 

blokerer USA altså delvist for den tilsigtede virkning af de nye regler, da de amerikanske koncerner 

fortsat kan støtte ret på de eksisterende overenskomster, som USA har indgået (Wittendorff, 2019, 

s. 1). 

 

MLI’ens anvendelsesområde baserer sig på gensidighed, idet den kun finder anvendelse på en over-

enskomst, såfremt alle de kontraherende stater har tiltrådt konventionen og valgt, at den skal gælde 

for den pågældende overenskomst. Danmark har med få undtagelser19 valgt, at alle eksisterende 

overenskomster skal være omfattet af konventionen. Konventionen indeholder to typer af materi-

elle bestemmelser: obligatoriske minimumsstandarder og frivillige bestemmelser. Danmark har til-

valgt alle de frivillige bestemmelser. Disse finder dog kun anvendelse på en specifik dobbeltbeskat-

ningsoverenskomst, såfremt begge overenskomstparter er enige heri (Wittendorff, 2019, s. 2). 

 

 
17 Lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til for-
hindring af skatteudhuling og overskudsflytning, Lov nr. 327 af 30. marts 2019. 
18 Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting. Her-
efter MLI. 
19 Undtagelserne inkluderer overenskomster med Holland, Schweiz, Tyskland, de nordiske lande, Japan og Grønland. 
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MLI’en medfører altså, at retsanvendere – ud over analyse af de kontraherende staters interne lov-

givning samt indholdet af dobbeltbeskatningsoverenskomsten og eventuelt kommentarerne til mo-

deloverenskomsten – også skal forholde sig til, hvorvidt de kontraherende stater har tilsluttet sig 

det konkrete indhold af konventionen, deres til- og fravalg og forbehold for konkrete bestemmelser, 

indholdet af OECD’s vejledning hertil og indholdet af de relevante BEPS-rapporter (Wittendorff, 

2019, s. 9). 

 

Som nævnt i ovenstående afsnit vil denne afhandling behandle 2017-versionen af modeloverens-

komsten med kommentarer, som allerede har indarbejdet resultatet af BEPS-projektet. Nærvæ-

rende afhandling vil tage udgangspunkt i de af Danmark vedtagne MLI-bestemmelser. 

 

1.5.2 Økonomisk metode 

Afhandlingen tager udgangspunkt i det økonomiske neoklassiske forskningsprogram. Ud fra Imre 

Lakatos’ metodologi består forskningsprogrammet af en hård kerne, som er de invariable grundan-

tagelser for teorien, og et beskyttelsesbælte, som består af en række variable forudsætninger til at 

forklare henholdsvis markeds- og informationsforudsætningerne (Knudsen, 1994, s. 146). Den 

hårde kerne karakteriseres ved, at den enkelte aktør i markedet har ubegrænset beslutningskom-

petence og handler ud fra egen interesse med fokus på maksimal nytte, givet eksterne situations-

begrænsninger. Dette afspejles i afhandlingen ved, at digitale og traditionelle koncerner søger pro-

fitmaksimering og størst mulig egennytte. Derudover anses skat og markedsefterspørgsel som væ-

rende eksterne situationsbegrænsninger gældende for alle aktører. Afhandlingens beskyttelses-

bælte er karakteriseret ved et duopolmarked med perfekt information (Knudsen, 1997, s. 53-54). Et 

duopolmarked er en form for oligopol,20 hvor markedet domineres af kun to selskaber (Perloff, 

2013, s. 318). Den enkelte duopolist påvirkes af den andens handlinger og vice versa. Duopolisterne 

kan altså ikke kun tage hensyn til deres egne handlinger, men også hvordan de vil respondere på 

baggrund af den anden aktørs handlinger (Knudsen, 1997, s. 61). 

 

 
20 ”A small group of firms in a market with substantial barriers to entry” (Perloff, 2013, s. 318). 
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Afhandlingen vil analysere konkurrencesituationen mellem digitale og traditionelle koncerner med 

udgangspunkt i Bertrands teori om konkurrence. Bertrands teori beskrives ud fra antagelsen om et 

duopolmarked. Grundantagelsen bag teorien er, at begge selskaber har identiske omkostninger og 

ydelser. Forbrugerne er tilmed rationelle og har perfekt information, hvilket vil sige, at de ikke har 

nogen søgeomkostninger og vil handle, hvor de får mest nytte. Teorien forudsætter, at begge aktø-

rer sætter en pris samtidigt og uafhængigt af hinanden. Aktøren med laveste pris får lov til at udbyde 

hele efterspørgslen i markedet. Eftersom begge aktører ved dette, vil de sætte en pris marginalt 

lavere end den anden aktør, indtil de begge når en pris lig med deres marginalomkostninger, hvor-

efter de vil dele markedet ligeligt mellem sig. Teorien bruges til at beskrive og analysere konkurren-

ceforholdet mellem et digitalt og et traditionelt selskab. Teorien bruges endvidere til at påvise, hvor-

ledes selskaberne vil prissætte som under fuldkommen konkurrence (Perloff, 2013, s. 327). 

 

Dernæst vil analysen anvende Bertrand-Edgeworths konkurrencemodel, som er en videreudvikling 

af Bertrands teori. Bertrand-Edgeworth-modellen er baseret på de samme grundantagelser som 

Bertrand-modellen. Edgeworth introducerede dog antagelsen om selskabers begrænsning på pro-

duktionen. Denne antagelse betyder, at et selskab kun kan supplere markedet tilsvarende selska-

bets maksimale produktionskapacitet. Selskabet, der formår at sætte laveste pris, vinder markedet 

lig med selskabets maksimale produktion. Såfremt der stadig er efterspørgsel på markedet, vil den 

resterende efterspørgsel tilfalde det andet selskab i markedet. Som udgangspunkt vil selskaberne 

udbyde til den lavest mulige pris for at vinde størstedelen af markedet. Dog kan selskabet, som 

supplerer den resterende efterspørgsel, sætte prisen op og derved opnå større profit. Dette resul-

terer i, at begge selskaber skiftevis over- og underbyder hinanden for at vinde henholdsvis største-

delen og den resterende del af markedet. Derfor har teorien heller ikke nogen direkte ligevægt 

(Edgeworth, 1993, s. 118-119). Teorien bruges til at analysere konkurrencesituationen ud fra be-

tragtningen om produktionsbegrænsning. Derudover indføres skat som et fast negativt subsidie for 

begge selskaber. Eftersom teorien ingen direkte ligevægt har, fokuserer analysen på lavest mulige 

pris, som begge selskaber kan sætte, ud fra betragtningen om at ingen af selskaberne kan have et 

negativt resultat. David Huw Dixon har dog påvist at, under visse betingelser, vil Bertrand-Edge-

worth-modellens ligevægt være den mest konkurrencedygtig pris (Dixon, 1992, s. 301 ff.). Derud-

over vil afhandlingen opsætte en metodisk formelbaseret tilgang til omfordelingen af skattebasen, 
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som vil påvise, hvorledes beregningen og fordelingen før og efter en eventuel implementering af 

Unified Approach. 

 

1.5.3 Integreret metode 

I den integrerede analyse anvendes retsøkonomisk metode. Metoden vedrører anvendelsen af øko-

nomisk teori på retslige forhold. Retsøkonomien påføres det samfundsmæssige niveau (Østergaard, 

2003, s. 278). Dette stemmer desuden overens med afhandlingens synsvinkel og perspektiv.  Den 

integrerede metode bruges til at sammenligne de skatte- og konkurrencemæssige forhold mellem 

traditionelle og digitale koncerner med udgangspunkt i implementeringen af Unified Approach. På 

baggrund af dette undersøges, hvorvidt situationen er optimal ud fra en efficiensbetragtning. Effi-

ciensbetragtningen vil tage afsæt i Pareto-efficiens. Pareto-efficiens er den optimale allokering af 

rettigheder, hvoraf ingen kan opnå en bedre stilling, uden at dette stiller en anden ringere. Da det i 

realiteten er vanskeligt at opnå en Pareto-efficient tilstand, vil en mere realistisk målsætning være 

at opnå såkaldte Pareto-forbedringer. Pareto-forbedringer opnås, såfremt mindst én aktør bliver 

stillet bedre, og ingen bliver stillet ringere (Eide & Stavang, 2008, s. 34-36). 

 

1.6 Struktur 

Afhandlingen er opbygget således, at det første kapitel har gennemgået afhandlingens problemstil-

ling, synsvinkel og den metode, der vil anvendes i analysen. Dette danner grundlaget og rammerne 

for afhandlingens analyse. Det andet kapitel vil analysere gældende dansk ret for international be-

skatning af selskaber, med særligt fokus på hvordan digitale selskaber beskattes. Det tredje kapitel 

kortlægger den digitale økonomi og de forretningsmodeller, som kendetegner digitale selskaber. 

Herefter vil kapitlet analysere den konkurrencemæssige situation på et marked med traditionelle 

og digitale selskaber. Det fjerde kapitel analyserer de juridiske aspekter af forslaget om Unified Ap-

proach. I det femte kapitel eksemplificeres en udregning af skattebasen for en traditionel og en 

digital koncern ud fra de gældende beregningsmæssige principper, og de principper som Unified 

Approach-forslaget vil indføre. Det sjette kapitel vil integrere analyserne i de foregående kapitler. 

Kapitlet vil undersøge, hvordan konkurrencesituationen vil ændre sig efter Unified Approach-forsla-

get og hvorledes Unified Approach leder til en Pareto-optimal tilstand. 
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2 Beskatning af digitale selskaber efter gældende ret 

2.1 Indledning 

Digitaliseringen gavner selskaber over hele verden ved at indføre billigere teknologier samt mere 

kraftfulde og i højere grad standardiserede og forbedrede forretningsprocesser på tværs af bran-

chesektorer. Eksempelvis har detailhandlere fået mulighed for at sælge deres varer til kunder on-

line, og de får derigennem adgang til indsamling af kundedata til analysebrug for at tilbyde en mere 

personlig service og målrettet annoncering. Rent skattemæssigt medfører den øgede digitalisering 

dog også visse udfordringer. Da den digitale økonomi i højere grad bliver til økonomien selv, er det 

ikke muligt at afgrænse den digitale økonomi som en separat sektor til skattemæssige formål (OECD, 

2014, s. 3 og 11-12). Internationale skatteproblematikker har aldrig været så højt på den politiske 

dagsorden, som de er i dag, hvor ikke-hjemmehørende skattesubjekter kan opnå betydelige fortje-

nester fra transaktioner med kunder lokaliseret i et andet land, for eksempel via internettet (OECD, 

2015a, s. 13). Det skattemæssige hovedproblem ved den digitale økonomi omhandler den måde, 

hvorpå markedsjurisdiktioner kan beskatte indkomst, der hidrører selskabers digitale foretagender, 

da disse selskaber kan opnå fortjenester uden at have en fysisk tilstedeværelse (Chand & Spinosa, 

2018, s. 477).21 

 

Det følgende afsnit vil behandle gældende ret på det internationale skatteretlige område. Indled-

ningsvist vil det nuværende skattesystem kort blive gennemgået for at fremhæve de grundlæg-

gende tanker og formål med indførelsen af både indkomstbeskatning og et internationalt skattesy-

stem. 

 

 
21 Se også Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status – Action 7: 2015 Final Report (OECD, 
2015a, s. 13) og Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018 (OECD, 2018b, s. 24, pkt. 33). 
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2.2 Indkomstbeskatning historisk 

2.2.1 Indkomstbeskatningens indførelse 

Danmark indførte indkomstbeskatning ved en skelsættende skattereform i 1903.22 Skattereformen 

var skelsættende, idet skattelovgivningen før var rettet mod ejendom og formue, som var blevet 

kompliceret i kraft af den samfundsmæssige og politiske udvikling i slutningen af det nittende år-

hundrede (Pedersen, Kerzel, Ferniss, & Eriksen, 2015, s. 44 ff.). Statsskatteloven indførte bestem-

melser om den subjektive skattepligt, altså hvilke fysiske og juridiske personer som pålægges skat-

tepligt. Af juridiske personer, der fik status som skattesubjekter, kan nævnes aktieselskaber, kom-

manditaktieselskaber, brugsforeninger, forsikringsforeninger, kreditforeninger samt spare- og låne-

kasser, jf. statsskattelovens23 § 5. Herudover blev grundlaget til flere af de skatteretlige principper, 

som vi kender i dag, indført ved 1903-skattereformen, herunder nettoindkomstprincippet, global-

indkomstprincippet samt evneprincippet. Evneprincippet kan opnås ved enten progressiv beskat-

ning, som vi kender det ved personbeskatning, eller ved proportional beskatning som for eksempel 

selskabsbeskatning og beskatning af dødsboer (Pedersen, Kerzel, Ferniss, & Eriksen, 2015, s. 39 ff.).  

 

I 1960 blev selskabsskatteloven24 gennemført, hvor bestemmelserne om subjektiv skattepligt blev 

indført, samtidig med at de samme regler blev ophævet i statsskatteloven. Selskabsskatteloven in-

troducerede samtidig begrebet ”fast driftssted” i dansk skatteret i SEL § 2, stk. 1, litra a. Bestemmel-

sen videreførte dog blot de hidtil gældende regler, også selvom selve begrebet ”fast driftssted” ikke 

blev anvendt i SEL § 2 (Nørgaard Laursen, 2019, s. 2).25 

 

2.2.2 Selskabsbeskatningens indførelse 

I 1903 var indkomstbeskatning allerede udbredt i Europa. Lande som Frankrig og England havde 

indført indkomstbeskatning i slutningen af det attende århundrede, da de manglede finansiering til 

krigsførelse under Napoleonskrigene. Da krigsførelsen var meget omkostningstung, begyndte 

 
22 Herunder især Lov nr. 104 af 15. maj 1903 om Indkomst- og Formueskat til staten. Grundet denne lovs status som 
tidsbegrænset blev den afløst i 1912 af Lov nr. 144 af 8. juni 1912. 1912-loven blev afløst af den stadig gældende Lov 
nr. 149 af 10. april 1922 om Indkomst- og Formueskat til Staten (Statsskatteloven).  
23 Lov nr. 104 af 15. maj 1903 om Indkomst- og Formueskat til staten. 
24 Bekendtgørelse af selskabsskatteloven, lovbekendtgørelse nr. 1164 af 6. september 2016. Herefter SEL. 
25 Denne opfattelse blev støttet i landsskatterettens afgørelse i LSRM 1965.3. 
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staterne ikke bare at beskatte aktionærer som fysiske personer, men også selskaberne som separate 

skattesubjekter (Lymer & Hasseldine, 2002, s. 46). 

 

Før statsskattelovens indførelse blev det i Danmark hyppigt diskuteret, hvorvidt beskatning skulle 

pålægges selskaber. Argumentet imod indførelsen af selskabsbeskatning var, at der ville opstå dob-

beltbeskatning, når aktionærerne i selskabet i forvejen blev personbeskattet af udlodninger. Da det 

blev anset for væsentligt, at indkomstbeskatningen var neutral, lige meget om den erhvervsmæs-

sige virksomhed blev udført gennem et selskab eller gennem en personligt ejet virksomhed, blev 

beskatningen af juridiske personer oprindeligt indordnet således, at de alene blev beskattet af er-

hvervsmæssig indkomst (Pedersen, Kerzel, Ferniss, & Eriksen, 2015, s. 44 ff.). 

 

Det viste sig, at opkrævning af selskabsskatter var yderst bekvemt for staternes skatteinddrivelse. 

Dette skyldtes dels, at der af natur er færre selskaber end aktionærer, og dels at selskaber er lettere 

identificerbare end aktionærer. Senere hen viste selskabsbeskatning sig også at være bekvemt ved 

at fungere som en ”opkrævningsmekanisme” fra udenlandske aktionærer, som ellers ikke ville være 

skattepligtige (Lymer & Hasseldine, 2002, s. 249 ff.). 

 

2.2.3 Indførelsen af et internationalt skattesystem 

I takt med at selskaberne blev mere og mere globaliserede i det tyvende århundrede, opstod der 

nye skattemæssige problematikker. Mange selskaber blev mere involveret i internationale handler 

og investeringer, som betød, at de multinationale selskaber skulle interagere med flere nationale 

skattesystemer, der i mange tilfælde ledte til dobbeltbeskatning. Allerede efter første verdenskrig 

anerkendte League of Nations26 problemstillingen ved at sammensætte en arbejdsgruppe, som 

skulle udarbejde en rapport omhandlende dobbeltbeskatningsproblematikken. Rapporten, der blev 

udgivet i 1923, konstaterede, at det ikke var muligt at nedfælde et simpelt generelt princip til en 

acceptabel allokering af beskatningsretten af et selskabs indkomst (Lymer & Hasseldine, 2002, s. 

51). I stedet foreslog arbejdsgruppen fire forskellige muligheder for at forene de nationale 

 
26 På dansk ”Folkeforbundet”, der blev oprettet som led i Versailles-traktaten i 1919. Forbundet blev oprettet med hen-
blik på at sikre fred i verden, men blev formelt opløst i 1946. League of Nations blev en frontløber for, hvad senere blev 
til De Forenede Nationer (Sørensen N. , 2020). 
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forskelligheder i skattesystemerne (Coates, 1923, s. 102). Samtidig med udarbejdelsen af denne 

rapport opstod en stigende bekymring for manglen på internationale beskatningsprincipper, da 

flere lande havde konstateret, at de multinationale selskaber forsøgte at undgå skattebyrden ved 

brug af profitallokering til lavskattelande. Problematikken ved skatteundgåelse blev derfor behand-

let sideløbende med problematikken om dobbeltbeskatning. Ved en konference i Genève i 1928 

blev de fundamentale principper for det internationale skatteretssystem, som vi kender i dag, etab-

leret, heriblandt princippet om kildelandsbeskatning af indkomster fra faste driftssteder (Lymer & 

Hasseldine, 2002, s. 52 ff.).  

 

Op til 1960’erne var multinationale selskaber blevet væsentligt mere globaliserede og udnyttede i 

højere grad det internationale skattesystem ved brug af skattely. Efter opløsningen af League of 

Nations påtog OECD27 sig opgaven med at udarbejde en model til dobbeltbeskatningsoverenskom-

ster. Den første af OECD’s modeloverenskomster blev udgivet i 1963 på baggrund af principperne 

udarbejdet af League of Nations (Lymer & Hasseldine, 2002, s. 55). 

 

2.2.3.1 Beskatning af digitale selskaber 

Mens OECD’s modeloverenskomst blev svaret på den stigende globalisering i 1960’erne, blev pro-

blemstillingen erstattet af et nyt begreb: digitalisering. I 1990’erne blev problemstillingen ved be-

skatning af digitale selskaber sat i søgelyset. Ved Ottawa-konferencen i 1998 behandlede et udvalg 

af blandt andet ministre fra 40 forskellige lande samt ledere af internationale organisationer og 

industrier udviklingen af den globale digitalisering. Udvalget nedfældede fem principper for beskat-

ning, som skulle gælde for digitale selskaber:  

- Neutralitet 

- Efficiens 

- Forudsigelighed og simplicitet 

- Effektivitet og fairness  

- Fleksibilitet. 

 

 
27 Dengang OEEC, Organization for European Economic Cooperation. I dag OECD, Organisation for Economic Co-opera-
tion and Development (Sørensen G. , 2020). 
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Ottawa-konferencen uddelegerede den videre behandling til flere arbejdsgrupper, som fremadret-

tet skulle arbejde videre på principperne inden for hver sit emne. En af disse arbejdsgrupper, Busi-

ness Profits Technical Advisory Group, fik til opgave at rådgive om det nuværende regelsæt i hen-

hold til den digitale økonomi. Arbejdsgruppen udgav i 2005 en rapport, som fremhævede flere be-

kymringer ved de nuværende regler samt en række forslag til alternativer. Alternativerne var cen-

treret om fast driftssted-definitionen, og nogle omhandlede også, hvorledes definitionen kunne mo-

dificeres. På trods af de fremhævede bekymringer ved det nuværende regelsæt konkluderede rap-

porten, at det ikke var et passende tidspunkt at begive sig ud i så omfattende ændringer (OECD, 

2014, s. 161 ff.). 

 

Problemstillingen blev igen taget op i 2013 af OECD og G20, som påbegyndte deres omfattende 

BEPS-projekt. De første handlingstiltag på dagsordenen var således rettet mod den skattemæssige 

problemstilling ved digitaliseringen, hvilket blev tildelt Action 1. Til forskel fra mange af de andre 

handlingsforslag i BEPS-handlingsplanen er der ikke kommet noget materielt udfald af Action 1 i 

gældende ret (OECD, 2017b, s. 14). Europa-Kommissionen overtog stafetten efter det manglende 

udfald fra OECD og udgav i marts 2018 et forslag til et EU-direktiv om beskatning af selskaber med 

væsentlig digital tilstedeværelse (Europa-Kommissionen, 2018b, s. 1). OECD arbejdede i mellemti-

den videre på Action 1 og udgav i 2019 et arbejdsprogram for deres videre behandling (OECD, 

2019d, s. 5 ff.). Europa-Kommissionen indstillede herefter deres behandling af forslaget om et EU-

direktiv, da det blev opfattet som en optimal løsning at finde frem til en global løsning gennem 

samarbejdet med OECD (Rådet for Den Europæiske Union, 2019, s. 7 ff.). 

 

2.3 Selskabsbeskatning i Danmark 

2.3.1 Den subjektive skattepligt for juridiske personer 

I dag er den subjektive skattepligt for juridiske personer reguleret i SEL §§ 1-3. Bestemmelserne i 

SEL er en udtømmende opregning af juridiske personer med skatteretsevne i Danmark.28 I SEL § 1, 

stk. 1 opregnes de selskaber og foreninger, der er fuldt skattepligtige til Danmark, såfremt de er 

 
28 Fondes skatteretsevne er dog særskilt oplistet i Fondsbeskatningslovens § 1.  



 24 

hjemmehørende i Danmark. Opregningen indebærer blandt andre aktie- og anpartsselskaber, fonde 

og foreninger samt sparekasser (Pedersen, Kerzel, Ferniss, & Eriksen, 2015, s. 820). 

 

En juridisk person anses som værende hjemmehørende til Danmark enten i kraft af indregistrering, 

eller ved at ledelsens sæde er placeret i Danmark, jf. SEL § 1, stk. 6. For aktie- og anpartsselskaber 

er det ikke et krav, at de har ledelsens sæde i Danmark, før der udløses fuld skattepligt til Danmark.29 

Aktie- og anpartsselskabers skattepligt indtræder allerede ved registrering i selskabsregistret, jf. SEL 

§ 1, stk. 1, nr. 1. Ud over aktie- og anpartsselskaber opregnes også en række andre selskaber i sel-

skabsskatteloven, som er fuldt skattepligtige til Danmark, såfremt de er hjemmehørende i landet. 

Disse selskaber kan også blive hjemmehørende til Danmark, hvis ledelsens sæde er i Danmark. Ved 

vurderingen af, hvorvidt et selskab har ledelsens sæde i Danmark, lægges der vægt på, hvor beslut-

ninger om den daglige ledelse træffes. I praksis betyder dette, at et selskab ofte anses for hjemme-

hørerende i Danmark, når direktionen har sæde i Danmark, eller hovedsædet er beliggende i Dan-

mark (Pedersen, Kerzel, Ferniss, & Eriksen, 2015, s. 820 ff.).30 

 

Den skattemæssige konsekvens ved at være fuldt skattepligtig til Danmark er, at Danmark har be-

skatningsretten til skattesubjektets såvel danske som udenlandske indkomst, jf. globalindkomst-

princippet (Pedersen, Kerzel, Ferniss, & Eriksen, 2015, s. 133). For selskaber underlagt fuld skatte-

pligt i Danmark gælder det modificerede territorialprincip, som medfører, at de indtægter og udgif-

ter, der kan henføres til et fast driftssted eller en fast ejendom i udlandet, ikke indgår ved opgørelsen 

af den skattepligtige indkomst, jf. SEL § 8, stk. 2.31 

 

Selskaber, som ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, kan blive begrænset skattepligtige af 

indkomst hidrørende fra fast ejendom eller fast driftssted beliggende i Danmark, jf. SEL § 2, stk. 1, 

litra a og b. Der gælder ingen lovbaseret definition af begrebet fast driftssted i dansk ret.32 Begrebet 

 
29 Dette følger af Højesterets dom SKM2007.151.HR. 
30 Dette følger blandt andet af Højesterets dom TfS 1998 607 H samt Landsskatterettens kendelse TfS 2000 209 LSR 
31 Territorialprincippet er afgrænset af reglerne om CFC-beskatning, jf. SEL § 8, stk. 2, 4. pkt. Territorialprincippet finder 
heller ikke anvendelse, såfremt selskabet er et skibs- eller luftfartsselskab, jf. SEL § 8, stk. 2, 3. pkt., eller har tilvalgt 
international sambeskatning efter SEL § 31A. 
32 Dog med undtagelse af reglen om bygge-, anlægs- eller monteringsarbejde i SEL § 2, stk. 1, litra a, 6. pkt. og fjern-
salgsreglen i selskabsskattelovens § 2, stk. 6. 
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bliver efter praksis udledt af artikel 5 i OECD’s modeloverenskomst samt OECD’s kommentarer til 

bestemmelsen.33 

 

2.4 International skatteret 

2.4.1 Dobbeltbeskatning 

Når selskaber har aktiviteter i flere lande, skaber det en række skattemæssige problematikker. 

Inkonsistens mellem hjemmehørsregler i forskellige lande kan lede til international 

dobbeltbeskatning eller dobbelt ikke-beskatning. Et selskab, som har internationale aktiviteter, skal 

forholde sig til de forskellige regelsæt og skattesystemer i hvert land, de har aktiviteter. 

Administrationsomkostningerne ved at skulle vurdere, hvorvidt et selskab er skattepligtigt i et givent 

land, og om det overholder de tilhørende pligter, kan være en meget omkostningsfuld post for et 

selskab (Lymer & Hasseldine, 2002, s. 273 ff.). 

 

En anden problemstilling er, at selskaberne, i egenskab af at være multinationale, kan strukturere 

sig således, at de kan allokere deres profit til lavskattelande for at undgå kildebeskatning i 

højskattelande. Som redegjort ovenfor i afsnit 2.2.3 var det især denne problematik, som fik flere 

lande til at presse på for udviklingen af den internationale skatteret (Lymer & Hasseldine, 2002, s. 

52 ff.). 

 

For at imødekomme disse problematikker har Danmark indgået såkaldte 

dobbeltbeskatningsoverenskomster med omkring 70 lande (Schmidt, 2018, s. 60). De fleste 

dobbeltbeskatningsoverenskomster, som Danmark har indgået, følger OECD’s anbefalede model – 

OECD’s modeloverenskomst. OECD’s modeloverenskomst har til formål at modvirke international 

dobbeltbeskatning samt muliggøre en mere harmoniseret international skatteret (Pedersen, Kerzel, 

Ferniss, & Eriksen, 2015, s. 769). 

 

 
33 Se eksempelvis Højesterets dom i TfS 1996 532 H. 
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2.4.1.1  Anvendelse og fordeling af beskatningsretten 

En dobbeltbeskatningsoverenskomst finder anvendelse for fysiske og juridiske personer, som er 

hjemmehørende i en af eller begge de kontraherende stater, jf. modeloverenskomstens artikel 1. 

Vurderingen af hjemmehør afgøres i henhold til intern ret i de kontraherende stater. En dobbeltbe-

skatningsoverenskomst er alene en fordeling af beskatningsretten og indeholder ikke selvstændig 

hjemmel til beskatning. Dette princip kaldes ”den gyldne regel” (Schmidt, Tell, & Weber, 

International skatteret - i et dansk perspektiv, 2015, s. 81).  

 

OECD’s modeloverenskomst sondrer mellem domicil- og kildeland. Kildelandet er det land, hvori 

indkomsten er optjent. Domicillandet er det land, hvori skatteyderen er domicileret. Herefter 

fordeles beskatningsretten mellem kilde- og domicilland. Hvor domicillandet tildeles 

beskatningsretten til globalindkomsten, får kildelandet alene fordelt beskatningsretten til indkomst 

med en vis tilknytning til landet. Domicillandet må herefter indrømme lempelse af den til kildelandet 

tildelte beskatningsret (Pedersen, Kerzel, Ferniss, & Eriksen, 2015, s. 84 ff.). 

 

2.4.1.2 Fuld skattepligt for digitale selskaber 

I mange tilfælde vil multinationale digitale koncerner have registrerede datterselskaber i andre 

lande end moderselskabets domicilstat. Dette fører selvsagt til, at koncernen kan blive beskattet i 

flere forskellige lande. Man kan derfor foranlediges til at sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor OECD’s 

handlingsforslag for løsning af problematikken ved beskatning af digitale selskaber overordnet fo-

kuserer på beskatning i kildestaten. Som eksempel identificerede OECD fire BEPS-elementer, som 

digitale selskaber kan misbruge.34 Tre ud af de fire elementer fokuserede på ikke-hjemmehørende 

selskaber. Som det dog fremgår af det fjerde element identificeret af OECD, er BEPS-

 
34 Fra OECD/G20 Base Erosion and Profit shifting Project: Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy (OECD, 
2014, s. 101): 
“1) Minimisation of taxation in the market country by avoiding a taxable presence, or in the case of a taxable presence, 
either by shifting gross profits via trading structures or by reducing net profit by maximising deductions at the level of 
the payer. 
2) Low or no withholding tax at source. 
3) Low or no taxation at the level of the recipient (which can be achieved via low-tax jurisdictions, preferential regimes, 
or hybrid mismatch arrangements) with entitlement to substantial non-routine profits often built-up via intra-group 
arrangements. 
4) No current taxation of the low-tax profits at the level of the ultimate parent.”. 
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problemstillingen ved hjemmehørende selskaber til dels forårsaget af CFC-skattereglerne eller 

manglen på samme i mange medlemsstater, og dels selskabernes misbrug af Transfer Pricing-reg-

lerne (OECD, 2014, s. 101-106). OECD har således inkluderet en anbefaling til inkorporering af CFC-

skatteregler i national ret, jf. Action 2 i OECD’s handlingsplan (OECD, 2013, s. 15). Behandling af CFC-

skattereglerne ligger uden for denne afhandlings problemfelt. 

 

2.5 Fast driftssted 

2.5.1 Erhvervsindkomst 

OECD’s modeloverenskomst bygger som udgangspunkt på et princip om domicilbeskatning, der 

tildeler domicillandet den fulde beskatningsret til indkomsten. Internationalt set anerkendes dog en 

stats ret til at beskatte indkomst hidrørende kilder i eget land (OECD, 2017d, s. 116, pkt. 1). Med 

baggrund i overenskomsten fordeles beskatningsretten til den del af erhvervsindkomsten, som kan 

henføres til det faste driftssted, til kildelandet, jf. modeloverenskomstens artikel 7, stk. 1. Med 

andre ord indfører bestemmelserne en modificering af udgangspunktet, således at kildelandet 

tildeles beskatningsretten, mens domicillandet skal yde lempelse efter metoden eksemption med 

progressionsforbehold,35 jf. modeloverenskomstens artikel 23. 

 

For at imødekomme formålet med modeloverenskomsten er der indsat særlige regler og principper 

for indkomstopgørelsen, jf. modeloverenskomstens artikel 7, stk. 2-4. Disse regler sikrer således, at 

domicil- og kildeland følger de samme allokeringsprincipper. Som nævnt tildeles kildelandet alene 

indkomster hidrørende det faste driftssted i kildelandet. Det vil sige, at princippet om det faste 

driftssteds tiltrækningskraft36 ikke finder anvendelse (OECD, 2017e, s. 176, pkt. 12). Konsekvensen 

ved dette er, at erhvervsmæssig indkomst, som hidrører fra driftsstaten, såsom udbytter og renter 

med videre, forbliver skattepligtigt i domicillandet, såfremt det ikke har den fornødne tilknytning til 

det faste driftssted. De grundlæggende spørgsmål, som knytter sig til fast driftssted, er altså både, 

hvorvidt der foreligger et fast driftssted i kildelandet, og hvilken indkomst der kan henføres til det 

faste driftssted (Schmidt, Tell, & Weber, International skatteret - i et dansk perspektiv, 2015, s. 158). 

 
35 Metoden foreskriver at den lempelsesberettigede indkomst ikke beskattes i domicillandet, dog indgår den udenland-
ske indkomst i fastsættelsen af skattesatsen for den øvrige indkomst.  
36 Princippet kaldes ”force of attraction” i kommentarerne til art. 7. 
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2.5.2 Begrebet fast driftssted 

Begrebet fast driftssted kan til dels udledes direkte af artikel 5 i modeloverenskomsten og til dels af 

kommentarerne til artikel 5. Artikel 5 indeholder en generel definition af udtrykket fast driftssted 

og ledsages af en præcisering ved en ikke-udtømmende positiv og negativ afgrænsning, jf. 

modeloverenskomstens artikel 5, stk. 2 og stk. 5. Bestemmelsen indeholder også 

suppleringsreglerne enterprise- og agentreglen. Fast driftssted indebærer især steder, hvorfra 

foretagender ledes, filialer, kontorer, fabrikker, værksteder samt grube-, gas- eller oliekilder, 

stenbrud eller andre steder hvorfra naturressourcer udvindes, jf. modeloverenskomstens artikel 5, 

stk. 2. 

 

2.5.2.1 Fast driftssted som følge af fast forretningssted 

Det følger af OECD’s kommentarer til artikel 5, stk. 1, at tre betingelser skal være opfyldt, for at der 

foreligger et fast driftssted (OECD, 2017d, s. 117, pkt. 6):  

1) Det skal være et forretningssted,  

2) forretningsstedet skal være fast, og  

3) der skal udøves virksomhed gennem det faste forretningssted  

 

2.5.2.1.1 Forretningsstedsbetingelsen 

Begrebet ”forretningssted” dækker blandt andet over indretninger, lokaler eller installationer, som 

udnyttes til udøvelse af virksomhedens foretagende, ligegyldigt om de udelukkende benyttes til 

dette formål eller ej. Ved installationer forstås blandt andet maskiner og andet udstyr, som også 

omfatter automatiserede udstyr. OECD præciserer i kommentarerne til artikel 5, at begrebet 

”forretningssted” skal forstås bredt, således at der kan eksistere et forretningssted, selvom 

selskabet ikke udøver deres foretagende gennem lokaler, men bare har et vist areal til rådighed, når 

dette anvendes til forretningsmæssig virksomhed. Det er ligeledes uvedkommende, hvorvidt 

forretningsstedet er ejet eller lejet eller blot placeret i forretningsfaciliteter hos et andet selskab. 

Det er med andre ord afgørende, om lokalet eller arealet er til foretagendets disposition (OECD, 

2017d, s. 118-119, pkt. 10-12). 
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Selvom begrebet skal forstås bredt, kræves der stadig en vis fysisk materiel indretning, hvorfor visse 

immaterielle indretninger såsom en hjemmeside eller en bankkonto ikke falder ind under begrebet. 

Dette er illustreret i figur 1. 

 

Selskab A er en online detailhandler, som er hjemmehørende i Stat 1. Selskab A sælger 

udelukkende deres varer til kunder i Stat 2 via sin hjemmeside. Selskab B er en 

internetserverudbyder hjemmehørende i Stat 2. Selskab A betaler Selskab B for hosting 

af deres hjemmeside på Selskab B’s servere. Spørgsmålet er således, hvorvidt Selskab A’s 

foretagende i Stat 2 falder ind under betingelsen om at være et forretningssted.        

 
 

Som påpeget ovenfor er det et kriterie, for at forretningsstedsbetingelsen er opfyldt, at 

der er en vis fysisk materiel indretning. Selskab A’s hjemmeside kan i sig selv ikke 

konstituere et forretningssted, da den udelukkende har karakter af en immateriel 

indretning. Derimod er Selskab B’s server en materiel indretning, som kan falde ind under 

forretningsstedsbetingelsen. Selskab A’s betaling af hosting hos Selskab B vil ikke 

resultere i, at serveren er til Selskab A’s rådighed, og dermed falde ind under 

forretningsstedsbetingelsen. Hvis Selskab A derimod havde serveren til rådighed ved 

ejerskab eller leasing, ville serveren kunne falde ind under betingelsen (OECD, 2017d, s. 

152, pkt. 123-124).  

Figur 1 
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OECD udgav i 2014 forslag til forskellige tiltag for at imødekomme Action 1 om de skattemæssige 

problematikker ved den digitale økonomi. I denne rapport identificerer OECD den nuværende 

forretningsstedsbetingelse som en af de fundamentale betingelser, der har vist sig problematisk ved 

beskatning af digitale selskaber. Dette er grundet udviklingen i teknologien, som har medført, at 

selskaber uden et forretningssted i et land stadig har mulighed for at have en kraftig økonomisk 

tilstedeværelse i dette land (OECD, 2014, s. 128).  

 

2.5.2.1.2 Fasthedsbetingelsen 

Ved fasthedsbetingelsen forstås, at forretningsstedet både skal være tidsmæssigt og geografisk fast 

(OECD, 2017d, s. 121, pkt. 21). 

 

Vedrørende betingelsen om at forretningsstedet skal være tidsmæssigt fast, forstås at et 

forretningssted, som blot er af midlertidig karakter, ikke udgør et fast drifssted. Der forefindes ikke 

en entydig definition på, hvornår et forretningssted er af midlertidig karakter i OECD’s 

modeloverenskomst. Dog angiver kommentarerne, at en tilknytning til et forretningssted med en 

varighed under seks måneder generelt ikke anses som værende fast. Undtagelsesvis kan 

foretagender, som er karakteriseret ved, at deres udøvelse normalt kun er af kort varighed, udgøre 

et fast driftssted. Et foretagende med et mønster af kortvarig virksomhedsudøvelse gennem en 

længere periode kan ligeledes udgøre et fast driftssted (OECD, 2017d, s. 122-124, pkt. 28-34). 

 

Betingelsen om geografisk fasthed indebærer, at der skal være en forbindelse mellem 

forretningsstedet og en geografisk bestemt lokalitet. Dette indebærer ikke et krav om, at 

forretningsstedet skal være fastgjort til den jord, det står på. Derimod vil eksempelvis skibe og 

salgsvogne ikke opfylde betingelsen, da disse ikke udøver virksomhed inden for en afgrænset 

lokalitet (OECD, 2017d, s. 121, pkt. 21-26). 

 

Som konstateret under behandlingen af forretningsstedsbetingelsen, kan en server konstituere et 

forretningssted i overensstemmelse med modeloverenskomtens forståelse. En problematik, som 

OECD har identificeret, er, at digitale selskaber, med visse begrænsninger, har frihed til at placere 
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servere, hvor som helst de vil, hvilket gør det oplagt for selskaberne at spekulere i skatteundgåelse. 

Kunderne, der anvender cloud-computing services til deres software, vil heller ikke falde ind under 

fasthedsbetingelsen, da deres software er af immateriel karakter (OECD, 2014, s. 84-85). Dermed 

kan der ikke nedfældes en forbindelse mellem foretagendet og en geografisk bestemt lokalitet. 

Disse problemstillinger er illustreret i figur 2. 

 

 
 

Selskab A, som er hjemmehørende i Stat 1, udøver cloud-computing services for sine 

kunder i Stat 3. Selskab A har servere placeret i flere lande over hele verden, blandt 

andet i Stat 2. Kunderne i Stat 3 betaler direkte til Selskab A for cloud-computing 

services, men deres software bliver lagret på serveren i Stat 2. 

 

Betingelsen om forretningsstedets fasthed kan for Selskab A’s vedkommende være 

overholdt, da serveren har en geografisk bestemt lokalitet og ikke har en midlertidig 

karakter. Såfremt de øvrige betingelser for fast driftssted er opfyldt, vil Selskab A altså 

få fast driftssted i Stat 2. 

Figur 2 



 32 

 

 

2.5.2.1.3 Virksomhedsudøvelsesbetingelsen 

Virksomhedsudøvelsesbetingelsen indebærer, at foretagendets virksomhed udøves helt eller del-

vist gennem det faste forretningssted. Ved traditionelle virksomheder er betingelsen sædvanligvis 

opfyldt, når personale udøver foretagendets virksomhed i driftsstaten. Begrebet ”udøves helt eller 

delvist” indebærer, at foretagendet skal være af regelmæssig karakter, men at det ikke behøver 

være af permanent karakter. Dette medfører, at midlertidige afbrydelser af driften i virksomheden 

ikke undtager, at foretagendet udøver virksomhed gennem forretningsstedet (OECD, 2017d, s. 124, 

pkt. 35). 

 

Et af de grundlæggende problemer ved det nuværende begreb om fast driftssted er kriteriet om 

virksomhedsudøvelse af personale. Dette kan illustreres ved et eksempel, som det ses i figur 3. 

Det vil ikke være relevant, hvorvidt serveren er geografisk fast eller kan flyttes. Det 

relevante spørgsmål vil derimod være, hvorvidt serveren faktisk er blevet flyttet. 

Serveren skal altså være lokaliseret et bestemt sted i en tilstrækkelig lang periode, før 

den kan konstituere et fast forretningssted i overensstemmelse med forståelsen i 

modeloverenskomstens artikel 5, stk. 1 (OECD, 2017d, s. 152, pkt. 125). 

Softwarekunderne vil derimod ikke opfylde betingelsen for fasthed, idet deres soft-

ware er af immateriel karakter. Det forhold, at de lejer lagring af deres software loka-

liseret i Selskab A’s servere, vil ikke medføre fasthed for softwarekunderne. 
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Selskab A, som er hjemmehørende i Stat 2, vil gerne have mere kendskab hos 

forbrugerne og vælger derfor at indsætte annoncer hos Selskab B og Selskab C, som 

begge er hjemmehørende i Stat 1. Selskab B er et traditionelt reklamemedie, 

eksempelvis en gratisavis hvis eneste indtægtskilde er annoncer. Selskab C er derimod 

et online reklamemedie, eksempelvis en søgemaskine, et socialt medie eller en 

billede- eller videodelingsplatform. Selskab C’s eneste indtægtskilde er ligeledes 

annoncer. 

           

 

Figur 3 
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2.5.3 Udelukkende aktiviteter af forberedende og hjælpende karakter 

Som modstykke til den positive afgrænsning i artikel 5, stk. 2 er der også indsat en negativ afgræns-

ning, hvorefter visse aktiviteter af forberedende eller hjælpende karakter anses som ikke at opfylde 

betingelserne for et fast driftssted, jf. modeloverenskomstens artikel 5, stk. 4. Formålet med be-

stemmelsen er en anerkendelse af, at aktiviteter af forberedende og hjælpende karakter er så fjern 

fra den profitgenererende virksomhedsudøvelse, at det er vanskeligt at allokere profit hertil (OECD, 

2017d, s. 132, pkt. 58). 

 

Den negative afgrænsning kan opsummeres således, at betingelserne for et fast driftssted ikke er 

opfyldt, såfremt foretagendets aktiviteter udelukkende har karakter af:  

Et traditionelt selskab vil i mange tilfælde være afhængigt af personale til produktion, 

distribution, kundekontakt med videre. Dette er tilfældet i ovenstående eksempel, hvor 

Selskab B har en filial i Stat 2, hvorfra personale udøver Selskab B’s aktiviteter hidrørende 

Stat 2. Filialen falder inden for de øvrige betingelser for at konstituere et fast driftssted 

efter modeloverenskomstens artikel 5. Selskab C har derimod intet virksomhedsudø-

vende personale i Stat 2. Al deres virksomhed i Stat 2 bliver udført gennem hovedkonto-

ret i Stat 1 eller gennem den online platform, hvorfra annoncerne bliver set af forbru-

gerne (OECD, 2014, s. 79 ff.). 

Såfremt Selskab C gør brug af computerinstallationer til at udføre deres aktiviteter i Stat 

2, kan forretningsudøvelsesbetingelsen i visse tilfælde være opfyldt, også selvom der ikke 

er tilstedeværelse af personale. Dette er tilfældet, når foretagendet helt eller delvist udø-

ver deres virksomhed i Stat 2 gennem automatiseret computerudstyr, således at perso-

nale ikke er påkrævet for virksomhedsudøvelsen (OECD, 2017d, s. 153, pkt. 127). Dette 

vil ikke være tilfældet i dette eksempel, da Selskab C ikke gør brug af computerudstyr i 

Stat 2. Derimod foregår virksomhedsudøvelsen udelukkende gennem deres online plat-

form i Stat 1. 
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- oplagring, udstilling og udlevering af varer, jf. litra a og b 

- bearbejdelse eller forædling, jf. litra c 

- indkøb af varer og fremskaffelse af oplysninger, jf. litra d 

- opretholdelse af et fast forretningssted udelukkende med henblik på udførelse af anden ak-

tivitet af forberedende og hjælpende karakter for foretagendet, jf. litra e 

- enhver kombination af de ovenstående aktiviteter, jf. litra f. 

Opregningen af de undtagne aktiviteter er ikke-udtømmende, hvilket den generelle undtagelse for 

aktiviteter af forberedende og hjælpende karakter i litra e også antyder. 

 

Aktiviteterne anses ikke som værende af forberedende eller hjælpende karakter, såfremt de indgår 

som en væsentlig og essentiel del af den samlede virksomhed. I praksis vil aktiviteter, der involverer 

en væsentlig del af selskabets personale eller aktiviteter, ikke kunne klassificeres som værende af 

forberedende eller hjælpende karakter (OECD, 2017d, s. 132, pkt. 59). 

 

2.5.3.1 Bestemmelsen i henhold til den digitale økonomi 

Den digitale økonomi har medført, at aktiviteter, der tidligere ikke blev anset som blot værende af 

forberedende eller hjælpende karakter, i dag kan være kerneaktiviteter for selskaberne (OECD, 

2015a, s. 10). 

 

Før 2017-revisionen af modeloverenskomsten var det omstridt, hvorvidt aktiviteterne nævnt i arti-

kel 5, stk. 4, litra 1-3, var yderligere underlagt betingelsen om at skulle være af forberedende og 

hjælpende karakter. I medfør af OECD’s anbefaling i BEPS-handlingsplanens Action 7, omkring mod-

virkning af undgåelse af faste driftssteder, er dette nu klargjort i bestemmelsens sidste led. Herefter 

følger det, at bestemmelsen kun finder anvendelse, såfremt aktiviteten er af forberedende eller 

hjælpende karakter (Laursen, 2018, s. 4-5). 

 

Som følge af det multilaterale instrument har de ratificerende stater kunnet vælge mellem to mu-

ligheder for at implementere ændringen i intern ret. Danmark har valgt mulighed A, jf. Lov om MLI37 

 
37 Lov nr. 327 af 30. marts 2019, Lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbe-
skatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning. 
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bilag 2, hvorefter staten skal tilføje en specifik betingelse, for at aktiviteten skal være af forbere-

dende eller hjælpende karakter, jf. MLI artikel 13, stk. 2 (Chand & Spinosa, 2018, s. 482). Indførelsen 

i intern dansk ret er under behandling i lovforslag 48, jf. lovforslaget § 1, nr. 3 (Skatteministeriet, 

2019a, s. 1). Mulighed A er valgt af i alt 39 ratificerende stater, så det kan med nogenlunde sikkerhed 

konstateres, at tilføjelsen vil få materiel indvirkning på mange danske dobbeltbeskatningsoverens-

komster (Chand & Spinosa, 2018, s. 482). Effekten af denne ændring kan udledes af kommentarerne 

til artikel 5, som er opstillet nedenfor. 

 

 

Selskab A er en online detailhandler, som sælger sine varer gennem sin hjemmeside. 

Selskab A er hjemmehørende i Stat 1, men indehaver af et større varehus i Stat 2. I 

varehuset beskæftiger Selskab A et betydeligt antal ansatte, hvis hovedopgave består 

af lagring, klargøring og levering af de varer, som Selskab A sælger til forbrugerne via 

deres hjemmeside (OECD, 2017d, s. 133, pkt. 62).  

 

Figur 4 
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Som tidligere nævnt har OECD indsat specifikke kommentarer til fortolkningen af modeloverens-

komstens bestemmelse om fast driftssted i forhold til e-commerce.38 OECD tilkendegiver med kom-

mentarerne, at der forefindes særlige problemstillinger ved anvendelse af bestemmelsen, når et 

selskab udøver e-commerce-virksomhed. OECD påpeger, at hvert foretagende skal undersøges fra 

sag til sag, men har også oplistet en række specifikke eksempler på e-commerce-aktiviteter, der 

generelt vil anses som værende af forberedende eller hjælpende karakter (OECD, 2017d, s. 153, pkt. 

128): 

- Tilvejebringelse af en kommunikationsforbindelse – lig en telefonforbindelse – mellem leve-

randører og kunder 

- Reklame for varer eller services 

 
38 OECD definerer Electronic Commerce således: “An e-commerce transaction is the sale or purchase of goods or ser-
vices, conducted over computer networks by methods specifically designed for the purpose of receiving or placing of 
orders. The goods or services are ordered by those methods, but the payment and the ultimate delivery of the goods 
or services do not have to be conducted online. An e-commerce transaction can be between enterprises, households, 
individuals, governments, and other public or private organizations. To be included are orders made over the web, 
extranet or electronic data interchange. The type is defined by the method of placing the order. To be excluded are 
orders made by telephone calls, facsimile or manually typed e-mail.” (OECD, 2011, s. 72). 

Indretningen af et varehus i Stat 2 er udelukkende til oplagring, udstilling og udleve-

ring af varer. Efter den hidtidige affattelse af artikel 5, stk. 4, litra a, vil Selskab A ikke 

få et fast driftssted i medfør af deres varehusaktiviteter i Stat 2, som repræsenteret 

på venstre side af figuren. Efter tilføjelsen til bestemmelsen vil undtagelsen kun finde 

anvendelse, såfremt aktiviteterne kan anses for værende af hjælpende eller forbere-

dende karakter. Som repræsenteret på figurens højre side vil Selskab A’s aktiviteter i 

Stat 2 derfor ikke være undtaget, da varehuset er en væsentlig del af foretagendets 

forretningsmodel (Laursen, 2018, s. 5).  
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- Videreformidling af informationer gennem et serverspejl til sikkerheds- og effektivitetsfor-

mål 

- Indsamling af markedsdata til selskabet 

- Levering af information 

 

Det gælder ligeledes for digitale selskaber, at aktiviteter som udgør en væsentlig og essentiel del i 

den samlede virksomhed, ikke vil falde ind under undtagelsen i stk. 4. Det følger ydermere af kom-

mentarerne, at undtagelsen ikke finder anvendelse, når foretagendets kernefunktioner ikke udføres 

af personale, men derimod udelukkende udføres via computerudstyr. Hvilke aktiviteter, der kan 

klassificeres som kernefunktioner, afhænger af den virksomhedsaktivitet, der udføres af foretagen-

det (OECD, 2017d, s. 153-154, pkt. 129-130). 

 

OECD fremhæver digitale selskabers opretholdelse af et varehus som et eksempel på et foreta-

gende, der kan konstituere et fast driftssted, som ikke falder ind under undtagelsen, såfremt kerne-

funktioner af selskabets forretningsmodel er nærhed og behovet for hurtig levering af varer til for-

brugerne (OECD, 2014, s. 114). Dette eksempel er illustreret ovenfor i figur 4. 

 

Et andet eksempel til illustration af klassificering af et selskabs kernefunktioner kan betragtes i ne-

denstående figur 5.  

 

 

Selskab A er en såkaldt Internet Service Provider, hvis kernefunktion består i at hoste 

andre selskabers hjemmesider. Selskab A er hjemmehørende i Stat 1, og dets server 

er placeret i Stat 2. Selskab B er en online detailhandler hjemmehørende i Stat 1. Sel-

skab B’s kernefunktion foregår gennem dets hjemmeside, som er en platform, hvor 

kunder kan købe selskabets varer online, såsom e-bøger. Selskab B ejer en server i 

Stat 2, hvor hjemmesiden er hostet. Forbrugerne i Stat 2 tilgår Selskab A’s og Selskab 

B’s services og hjemmeside online i Stat 2. 

Figur 5 
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Da Selskab A’s kernefunktion i Stat 2 er direkte forbundet med dets drift af serveren, 

vil aktiviteten falde uden for undtagelsen i modeloverenskomstens artikel 5, stk. 4, og 

kan derfor ikke anses som værende af hjælpende eller forberedende karakter. Mod-

sætningsvist vil en server, der ejes af et selskab, hvis kernefunktioner ikke består af 

selve driften af serveren, kunne falde ind under begrebet. 

 

I ovenstående eksempel vil Selskab B’s aktiviteter i Stat 2 dermed kunne falde ind 

under undtagelsen, såfremt serveren bruges til hosting af en hjemmeside, der ude-

lukkende anvendes til reklame, visning af et katalog med varer eller informationsde-

ling til potentielle kunder. Derimod vil aktiviteten ikke kunne klassificeres således, hvis 

den typiske funktion relaterer sig til salg af varer, hvilket er Selskab B’s kernefunktion 

(OECD, 2017d, s. 153-154, pkt. 129-130).  
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Med ovenstående eksempel in mente vil et digitalt selskab, såsom Selskab B, nemt kunne indordne 

sine virksomhedsaktiviteter således, at kernevirksomheden ikke udføres i kildestaten. Eksempler 

identificeret af OECD inkluderer fragmentering af aktiviteter mellem flere af selskabets foretagen-

der eller ved på anden måde at sikre, at foretagendets forretningssteder falder ind under undtagel-

sen for aktiviteter af forberedende eller hjælpende karakter (OECD, 2014, s. 102). MLI’en har indført 

en såkaldt anti-fragmentationsregel, der skal modvirke misbrug af undtagelsen ved kunstigt at op-

dele aktiviteter mellem koncernforbundne selskaber, jf. MLI artikel 13, stk. 4 (Wittendorff, 2019, s. 

7). Fragmentering af aktiviteter i en kildestat er dog ikke den eneste metode til at indordne sig efter 

undtagelsen for undgåelse af faste driftssteder. Et særligt karakteristikum ved digitale selskaber er, 

at de nemt kan adaptere globale forretningsmodeller, der centraliserer funktioner på regionale eller 

globale niveauer. Et selskab, der udøver online detailhandel, der er afhængig af at kunne lagre og 

distribuere varer, kan nemt centralisere funktionen til en enkelt markedsjurisdiktion for at undgå at 

få faste driftssteder i flere lande (OECD, 2015a, s. 28-44, pkt. 10-18). 

 

2.5.4 Suppleringsregler 

OECD’s modeloverenskomst, artikel 5, stk. 3 og 5 indeholder suppleringsreglerne entreprise- og 

agentreglen, som udgør alternative kriterier for, om et foretagende har fast driftssted i en stat. Da 

indholdet af entreprisereglen falder uden for afhandlingens problemfelt, vil det følgende mest fo-

kusere på agentreglen.  

 

2.5.4.1 Fast driftssted som følge af enterprisereglen 

Det følger af OECD’s modeloverenskomst artikel 5, stk. 3, at bygnings-, anlægs- og installationsar-

bejde i sig selv kun kan medføre et fast driftssted, hvis det opretholdes i en tidsperiode, der oversti-

ger 12 måneder. Det er værd at nævne, at intern dansk ret afviger fra OECD’s modeloverenskomst, 

således at bygnings-, anlægs- og installationsarbejde allerede udgør et fast driftssted fra den første 

dag, hvor arbejdet påbegyndes, jf. SEL § 2, stk. 1, litra a. 

 

2.5.4.2 Fast driftssted som følge af agentreglen 

Såfremt et foretagende ikke anses for at have et fast driftssted efter hovedreglen i modeloverens-

komstens artikel 5, stk. 1 og 2, kan der stadig forekomme et fast driftssted efter agentreglen. Det 
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følger af agentreglen, at en agent, en kommissionær eller anden repræsentant kan udgøre et fast 

driftssted for et foretagende, under betingelse af at agenten eller repræsentanten handler på vegne 

af foretagendet, jf. modeloverenskomstens artikel 5, stk. 5.  

 

Begrebet ”agent” skal efter modeloverenskomsten forstås som en person, som handler på vegne af 

et foretagende og derigennem sædvanligvis indgår aftaler eller sædvanligvis udgør den afgørende 

rolle ved indgåelsen af aftaler, der rutinemæssigt indgås af foretagendet, uden at foretagendet ind-

fører væsentlige ændringer, jf. modeloverenskomst artikel 5, stk. 5. Det er desuden en betingelse, 

at aftalerne der indgås, enten:  

a) indgås i foretagendets navn 

b) vedrører overdragelse af ejendomsretten eller retten til at bruge aktiver, der ejes af foreta-

gendet, eller som foretagendet har ret til at bruge 

c) vedrører levering af serviceydelser for foretagendet. 

 

I Danmark er aftaler indgået af en agent ikke juridisk bindende, når agenten indgår aftalen i eget 

navn, også selvom denne handler for egen regning, jf. kommissionslovens39 § 56, stk. 1. Dette har i 

praksis medført, at kommissionærer normalt ikke har konstitueret et fast driftssted i henhold til 

agentreglen i modeloverenskomstens artikel 5, da det tidligere var et krav, at aftalen blev indgået i 

hovedmandens navn, eller at hovedmanden var juridisk bundet af aftalen (Wittendorff, 2019, s. 6). 

 

Bestemmelsens indhold er nu ændret i henhold til den tidligere modeloverenskomst til at være 

mere vidtfavnende. Nu er det centrale spørgsmål i bestemmelsen, hvornår en person kan siges at 

”handle på vegne af” et foretagende. Der lægges ikke længere alene vægt på den formelle indgåelse 

af aftalen, men også de funktioner, der leder op til indgåelse af aftalen. Denne ændring blev indført, 

da foretagender i praksis har bemyndiget agenter til at forhandle alle detaljer i en kontrakt på plads, 

men ikke at underskrive den. Såfremt underskriften på kontrakten blev gjort af en person i foreta-

gendets domicilland, ville bestemmelsen formelt set ikke finde anvendelse (Laursen, 2018, s. 3). 

 
39 Bekendtgørelse af kommissionsloven, LBK nr. 332 af 31/03/2014 
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Denne ændring er også indført ved intern dansk ret i medfør af MLI’en, jf. Lov om MLI, artikel 12, 

stk. 1.40 

 

Det er et krav, for at der kan foreligge fast driftssted efter agentreglen, at agenten ikke kan anses 

for at være uafhængig af foretagendet, jf. modeloverenskomstens artikel 5, stk. 6, 1. pkt. Dette er 

tilfældet, hvis en uafhængig agent optræder på vegne af foretagendet inden for rammerne af agen-

tens sædvanlige forretningsvirke (OECD, 2017d, s. 146-147, pkt. 102-103). Afhængighedskravet har 

givet anledning til bekymring hos OECD, da selskaber indordnede deres kontrakter for at undgå at 

konstituere faste driftssteder i markedsjurisdiktioner. For at modvirke dette indførtes der ved 2017-

revisionen af modeloverenskomsten en tilføjelse til bestemmelsen. Tilføjelsen medførte, at perso-

ner, der handler udelukkende, eller næsten udelukkende, på vegne af et eller flere foretagender, 

som personen er nært forbundet med, per definition skal anses for at have et afhængighedsforhold 

til foretagendet, jf. modeloverenskomstens artikel 5, stk. 6, 2. pkt. Begrebet ”nært forbundet med” 

er fastlagt i modeloverenskomstens artikel 5, stk. 8, mens begrebet ”udelukkende eller næsten ude-

lukkende” kan udledes af kommentarerne til modeloverenskomsten, jf. kommentarerne til artikel 

5, stk. 6, pkt. 111-112. Ændringen er også indført i intern dansk lov i medfør af MLI’en, jf. Lov om 

MLI, artikel 12, stk. 2. 

 

Agentreglen finder ikke anvendelse, såfremt foretagendet er undtaget i medfør af negativlisten i 

modeloverenskomstens artikel 5, stk. 4. Ydermere finder bestemmelsen ikke anvendelse, såfremt 

agenten udfører aktiviteter i driftslandet, som foretagendet selv kunne have udført, uden at der 

opstår fast driftssted herved, jf. modeloverenskomstens artikel 5, stk. 5, sidste led. 

 

I intern dansk ret gælder en særlig bestemmelse om fjernsalg, der ikke genfindes i modeloverens-

komsten. Efter fjernsalgsreglen foreligger der ikke fast driftssted her i landet, såfremt foretagendet 

udelukkende udøver salgsvirksomhed i form af fjernsalg gennem en repræsentant med fuldmagt til 

at binde selskabet, foreninger m.v., når repræsentanten ikke er ansat som lønmodtager i det uden-

landske selskab, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 6. Bestemmelsen blev vedtaget i dansk ret i 199741 

 
40 Danmark har ikke taget forbehold for artiklen efter artikel 12, stk. 4, jf. Lov nr. 327 af 30. marts 2019. 
41 Jf. Lov nr. 237 af 2. april 1997. 
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for at give danske virksomheder større fleksibilitet i deres virke som repræsentanter for udenland-

ske virksomheder. Bestemmelsen er foreslået ophævet af Skatteministeriet, da den kan modstride 

2017-versionen af modeloverenskomsten samt de hensyn, der ligger til grund i Action 7 i BEPS-pro-

jektet (Skatteministeriet, 2019a, s. 21). 

 

2.5.4.2.1 Bestemmelsen i henhold til den digitale økonomi  

Agentreglen medfører en række problemstillinger med henblik på digitale selskaber. OECD har 

fremhævet et par af disse problemstillinger i kommentarerne til modeloverenskomstens artikel 5 

(OECD, 2017d, s. 154, pkt. 131).  

 

Da problemstillingerne er meget sammenlignelige med det tidligere gennemgåede eksempel i figur 

5, vil eksemplet blive genbesøgt nedenfor i figur 6. 
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Selskab A er en såkaldt Internet Service Provider, hvis kernefunktion består i at hoste 

andre selskabers hjemmesider. Selskab A er hjemmehørende i Stat 1, og dets server 

er placeret i Stat 2. Selskab B er en online detailhandler hjemmehørende i Stat 1. Sel-

skab B’s kernefunktion foregår gennem dets hjemmeside, som er en platform, hvor 

kunder kan købe selskabets online varer, såsom e-bøger. Selskab B ejer en server i 

Stat 2, hvor hjemmesiden er hostet. Forbrugerne i Stat 2 tilgår Selskab A’s og Selskab 

B’s services og hjemmeside online i Stat 2.  

 
Antag nu, at softwarekunderne og forbrugerne er hjemmehørende i en tredje stat 

end Stat 1 og Stat 2. Selvom OECD påpeger, at serveren i meget usædvanlige tilfælde 

vil kunne anses som en agent i overensstemmelse med agentreglen, vil serveren ge-

nerelt set ikke kunne konstituere et fast driftssted for softwarekunderne i medfør af 

agentreglen. Dette skyldes, at Selskab A har flere kunder, som de hoster hjemmesider 

for, og derfor ikke agerer som en afhængig agent.  

Figur 6 
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Agentreglen har også givet anledning til BEPS-problematikker, da selskaber har misbrugt bestem-

melsen for at undgå at konstituere fast driftssted eller til at nedbringe skattebasen i kildelandet. Et 

eksempel på sådan en kommissionær-struktur er givet i OECD’s endelige rapport om Action 7 og er 

udledt direkte af OECD fra en domskendelse (OECD, 2015a, s. 15). Eksemplet er illustreret nedenfor 

i figur 7. 

 

Spørgsmålet om, i hvilke usædvanlige tilfælde en server vil kunne anses som en agent 

for softwarekunderne, bliver ikke videre behandlet i kommentarerne. Det kan dog 

modsætningsvist udledes, at en Internet Service Provider, der ikke udbyder sin server-

hosting til flere selskaber, vil kunne falde ind under denne kategori. 

 

I henhold til figurens højre side påpeges det, at Selskab B’s hjemmeside ikke vil kunne 

anses som en agent efter modeloverenskomstens artikel 5, stk. 5. Dette er som følge 

af det faktum, at en hjemmeside ikke i sig selv kan anses som en ”person” efter defi-

nitionen i modeloverenskomstens artikel 3 (OECD, 2017d, s. 154, pkt. 131). 
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Betragt først figurens 1. del. Selskab A er hjemmehørende i Stat 1, hvis kernevirksom-

hed er salg af varer. Selskab B er et datterselskab til Selskab A. Selskab B, som er hjem-

mehørende i Stat 2, sælger Selskab A’s varer til forbrugere i Stat 2. 

 

For at formindske skattebasen i Stat 2 ændrer Selskab A sin kontrakt med Selskab B, 

således at dette nu er en agent-kontrakt, som illustreret i figurens 2. del. Ved kontrak-

tens indgåelse overfører Selskab B alle dets anlægsaktiver, varelager samt kundebase 

til Selskab A. Samtidig indvilliger Selskab B til fremover at sælge Selskab A’s varer i 

eget navn, men for Selskab A’s regning og risiko. Selskab B’s skattebase bliver hermed 

væsentligt reduceret i Stat 2 (OECD, 2015a, s. 15). 

 

Figur 7 
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2.6 Konsekvens ved konstituering af et fast driftssted 

Såfremt et foretagende helt eller delvist udfører aktiviteter i en kildestat gennem et fast forretnings-

sted, bygnings-, anlægs- eller installationsarbejde eller en afhængig agent, og aktiviteten ikke er 

undtaget som følge af udelukkende at være af forberedende og hjælpende karakter, vil foretagen-

det få konstitueret et fast driftssted i kildestaten, jf. modeloverenskomstens artikel 5, stk. 5. Et fast 

driftssted påbegyndes lige så snart foretagendet udfører virksomhed gennem det faste driftssted 

(OECD, 2017d, s. 127, pkt. 44). Konsekvensen ved dette er, at indkomster hidrørende fra det faste 

driftssted skal beskattes i kildestaten, jf. modeloverenskomstens artikel 7, stk. 1, 2. pkt. For at sikre 

at forskellige markedsjurisdiktioner allokerer indkomster hidrørende faste driftsteder ensformigt, 

har OECD udarbejdet særlige allokeringsprincipper. Disse allokeringsprincipper vil blive behandlet i 

afsnittet nedenfor. 

 

2.6.1 Allokeringsprincipper 

Såfremt betingelserne i modeloverenskomstens artikel 5 er opfyldte, og der dermed foreligger et 

fast driftssted, udgør dette et selvstændigt skattesubjekt, hvorefter den skattepligtige indkomst skal 

fastslås. Princippet om det faste driftssteds tiltrækningskraft42 finder ikke anvendelse, hvilket 

betyder, at erhvervsmæssig indkomst, som hidrører driftsstaten, såsom udbytter og renter med 

videre, forbliver skattepligtigt i domicillandet, såfremt det ikke har den fornødne tilknytning til det 

faste driftssted (OECD, 2017e, s. 176, pkt. 12).  

 

Profitten, der allokeres til det faste driftssted, skal vurderes efter de såkaldte ”separate entity”- og 

”transfer pricing”-principper, jf. modeloverenskomstens artikel 7, stk. 2. Herefter vil indkomst 

hidrørende fra det faste drifssted blive beskattet som den indkomst, det faste driftssted ville have 

tjent ud fra armslængdeprincippet. Hertil anvendes den såkaldte Authorized OECD Approach 43, som 

er en totrins tilgang. Den vil blive behandlet nedenstående afsnit (OECD, 2017e, s. 177, pkt. 15-16). 

 

 
42 Princippet kaldes ”force of attraction” i kommentarerne til art. 7. 
43 Herefter AOA. 
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2.6.1.1 Authorized OECD Approach 

”The Authorized OECD Approach” benyttes som nævnt til at allokere indkomst til et fast driftssted. 

AOA beror på principperne om ubegrænset selvstændighedsfiktion og armslængepris. Ubegrænset 

selvstændighedsfiktion henviser til, at det faste driftssted i alle henseender skal anses som et selv-

stændigt foretagende. Konsekvensen ved dette er, at alle transaktioner mellem det faste driftssted 

og hovedvirksomheden skal vurderes efter armslængdeprincippet (OECD, 2010, s. 13, pkt. 10). 

Opgørelsen er altså meget lig den, der foretages for et datterselskabs interne transaktioner med sit 

moderselskab. 

 

OECD har udgivet en særskilt rapport om, hvordan indkomstallokeringen skal foretages og fortolkes. 

I kommentarerne til artikel 7 henviser OECD til den seneste udgave af rapporten, som blev udgivet 

i 2010 (OECD, 2017e, s. 174, pkt. 8).44 

 

Som nævnt består AOA af en totrinstest. Ved det første trin afgrænses det faste driftssted, som var 

det et selvstændigt foretagende. Til dette anvendes en faktum- og funktionsanalyse. Det andet trin 

er fastlæggelse af interne transaktioners armslængdeprincip. Både vurderingen af faktum- og 

funktionsanalysen og armslængdeprincippet skal baseres på OECD’s Transfer Pricing Guidelines.45  

 

2.6.1.1.1 Trin 1: Faktum- og funktionsanalyse 

Analysen af faktum og funktioner ved det faste driftssted består af seks trin, som har til formål at 

afgrænse det faste driftssted som et selvstændigt og uafhængigt foretagende ved at henføre 

funktioner, risici, aktiver, rettigheder, forpligtigelser og egenkapital til det faste driftssted (OECD, 

2010, s. 14, pkt. 13). 

 

Da det faste driftssted og hovedvirksomheden er den samme juridiske enhed, vil en opdeling af 

funktioner, risici og aktiver ikke kunne udledes fra en analyse af de juridiske forhold, hvorfor det er 

nødvendigt at lægge vægt på en analyse af det funktionelle ejerskab. Det vil sige, at det skal 

vurderes, hvilke funktioner, risici og aktiver det faste driftssted i praksis varetager for 

 
44 2010 Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments, (OECD, 2010). 
45 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, (OECD, 2017c). 



 49 

hovedvirksomheden. AOA lægger især vægt på foretagendets væsentlige personalefunktioner samt 

deres påvirkning af virksomhedens indtjening. Begrebet væsentlige personalefunktioner bliver 

beskrevet som udøvelse af aktiviteter og varetagelse af ansvar i forbindelse hermed. Rapporten 

fastslår herudover, at der er tale om funktioner, der varetages af personale og ikke maskiner. 

Personalefunktionerne skal være væsentlige for virksomhedens indtjening, også kaldet 

nøglefunktioner (OECD, 2010, s. 14 ff., pkt. 15, 62 og 64-65). 

 

Baseret på den faktuelle og funktionelle analyse skal der herefter opgøres en fordeling mellem det 

faste driftssted og hovedvirksomheden. Fordelingen består i første omgang af de rettigheder og 

forpligtigelser, som selskabet har indgået med tredjemænd. Opgørelsen vil afklare, om det faste 

driftssted skal anses for modparten i selskabets transaktioner. Ligeså skal der henføres en uforrentet 

driftskapital til det faste driftssted for at sikre, at indkomsten følger armslængdeprincippet (OECD, 

2010, s. 33-35, pkt. 98 og 106). 

 

Endeligt skal eventuelle interne transaktioner mellem hovedvirksomheden og det faste driftssted 

fastlægges. De anerkendte interne transaktioner vil i trin 2 af AOA blive tillagt en armslængdepris 

(OECD, 2010, s. 50, pkt. 185 ff.). 

 

2.6.1.1.2 Trin 2: Armslængdepriser 

Armslængdeprincippet er reguleret i ligningslovens46 § 2, hvor det af forarbejderne fremgår, at 

bestemmelsen skal fortolkes i overenstemmelse med modeloverenskomstens artikel 9.47 OECD har 

udgivet en særskilt rapport, Transfer Pricing Guidelines,48 om fortolkningen af bestemmelsen og 

armslængdeprincippet. Princippet går i hovedtræk ud på, at den interne transaktion mellem det 

faste driftssted og hovedvirksomheden skal sammenlignes med sammenlignelige transaktioner 

mellem uafhængige virksomheder. Ved sammenlignelighedsanalysen lægges der vægt på 

karakteristika af det faste driftssteds varer eller tjenesteydelser, forretningsstrategier samt 

 
46 Lovbekendtgørelse nr. 806 af 8. august 2019, Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten.  
47 Jf. Lovforslag 2. juni 1998 nr. 101, Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrol-
loven. 
48 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, (OECD, 2017c). 
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økonomiske omstændigheder i øvrigt. Ved fastlæggelsen af armslængdeprisen finder de i Guidelines 

beskrevne transfer pricing-metoder49 anvendelse (OECD, 2010, s. 13 og 50, pkt. 10 og 187-188). 

 

2.6.1.2 Bestemmelsen i henhold til den digitale økonomi 

En af de åbenlyse forskelle mellem digitale og traditionelle selskaber er deres afhængighed af pro-

fitgenererende personale. Traditionelle selskaber vil ofte være afhængig af personale for at kunne 

afsætte deres varer eller tjenesteydelser. Digitale virksomheder har i deres natur ikke det samme 

behov for personale. Et eksempel på dette kan være deleøkonomivirksomheder, som stiller en plat-

form til rådighed for forbrugere, såsom transportvirksomheden Uber, der modsat et traditionelt 

transportselskab ikke har chauffører ansat, men hvor brugerne af platformen udgør både chauffører 

og passagerer (Munkøe, 2017, s. 84). Grundet det manglende personale vil det faste driftssted ofte 

ikke blive tildelt væsentlige funktioner, risici og aktiver, hvorved ingen eller en sparsom andel af 

selskabets indkomst allokeres til det faste driftssted (OECD, 2014, s. 17). 

 

Generelt set vil digitale selskabers aktiviteter i kildelandet ofte kunne resultere i, at indkomstallo-

keringen til det faste driftssted er meget sparsom. En server, der konstituerer et fast driftssted i sig 

selv, vil muligvis udføre aktiviteterne på det faste forretningssted uden personale. Grundet den au-

tomatiske natur i de udførte funktioner vil de aktiver og risici, der allokeres til det faste driftssted, 

kun være associeret med serverhardwaren, og siden der ikke udføres nogen væsentlig personale-

funktion, vil ingen eller en sparsom andel af selskabets indkomst allokeres til det faste driftssted 

(OECD, 2010, s. 26, pkt. 66). Et andet eksempel er illustreret i figur 8 nedenfor (OECD, 2017d, s. 143, 

pkt. 90): 

 

 
49 Comparable Uncontrolled Price method, Resale Price method, Cost Plus method, Profit Spilt og Transactional Net 
Margin method. 
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Selskab A er et online reklamemedie, såsom en søgemaskine eller et socialt medie, 

der er hjemmehørende i Stat 1. Selskab A udbyder målrettede online annoncer til sine 

kunder. Selskab B, som er hjemmehørende i Stat 2, er et datterselskab til Selskab A, 

som har indgået en marketing-/salgsservice-kontrakt med Selskab A. I henhold til 

kontrakten markedsfører Selskab B de online annoncer, som Selskab A udbyder. Per-

sonalet hos Selskab B har en aktiv rolle i at overtale kunder til at benytte Selskab A’s 

reklameplatform. Når en kunde indvilliger i at købe de online annoncer, vil kontrakten 

skulle indgås med Selskab A, som også er den endelige modtager af indtægten fra 

salget. Selskab A betaler Selskab B et fast vederlag for de salg, de genererer. 

 

 
 

Efter ændringen af modeloverenskomstens artikel 5, stk. 5 om agentreglen vil Selskab 

B anses som en afhængig agent, som konstituerer et fast driftssted i Stat 2 for Selskab 

A (OECD, 2017d, s. 143, pkt. 90). Det vil altså sige, at Selskab B’s indkomst nu skal 

allokeres. Som nævnt foregår dette ved først at afgrænse det faste driftssted, som 

var det et selvstændigt foretagende. Der kan argumenteres for, at en funktionsana-

lyse vil finde frem til, at det faste driftssted ikke udfører nogen væsentlige personale-

funktioner, der er relevante for antagelsen af økonomisk signifikante risici, men at 

disse bliver antaget af Selskab A. 

Figur 8	
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2.7 Delkonklusion 

Principperne for det nuværende skattesystem, der blev udarbejdet for over 60 år siden, har i visse 

henseender ikke kunnet følge med samfundets økonomiske udvikling. Regelsættet håndhæver ikke 

de principper og formål, som blev indført for netop at sikre en effektiv beskatning af selskaber samt 

fordelingen af beskatningsretten mellem de stater, hvor indkomsten i realiteten er optjent. OECD 

har løbende tilrettet modeloverenskomsten og kommentarerne dertil for at modvirke selskabers 

undgåelse af bestemmelserne. Det har dog vist sig, at bestemmelserne i nogle henseender i sig selv 

har været kilden til problemet, da bestemmelserne ikke har vist sig fleksible i forhold til digitale 

selskaber. Fokusset i begrebet om fast driftssted på fysisk tilstedeværelse og brugen af personale 

følger ikke tidsmæssigt med de forretningsmodeller, som digitaliseringen har medført. Digitale sel-

skaber har i større grad mulighed for at undgå at konstituere fast driftssted eller indordne deres 

foretagender, således at mindst muligt indkomst bliver beskattet i markedsjurisdiktioner. Sammen 

med strategier der søger mod at eliminere beskatningen i domicilstaten, fører dette til, at indkom-

sten slet ikke bliver beskattet. 

 

Selvom OECD i samarbejde med G20 har taget problemstillingen op til behandling, som har medført 

en række ændringer til et ellers relativt stabilt skattesystem de seneste 60 år, er problemstillingen 

Som nævnt består AOA af en totrinstest. Ved det første trin afgrænses det faste 

driftssted, som var det et selvstændigt foretagende. Til dette anvendes en faktum- og 

funktionsanalyse. Det andet trin er fastlæggelse af interne transaktioners 

armslængdeprincip. 

 

Ud over det af Selskab A betalte vederlag for den salgsservice, som Selskab B har ud-

ført, vil der ikke blive allokeret anden indkomst til det faste driftssted, efter vederla-

get er blevet korrigeret til armslængdepriser (Chand & Spinosa, 2018, s. 487-489). 
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for digitale selskaber stadig ikke løst. Ændringerne, som var resultatet af OECD’s endelige rapport 

om Action 7, har i nogle tilfælde medført, at digitale selskaber i højere grad kan få konstitueret faste 

driftssteder i markedsjurisdiktioner. Desuagtet har selskaberne stadig mulighed for at indordne de-

res foretagende, så den erhvervsmæssige indkomst, der bliver allokeret til markedsjurisdiktionen, 

bliver minimal. 
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3 Konkurrencesituationen mellem traditionelle og digitale selskaber 

3.1 Den digitale økonomi 

Økonomi defineres som en hensigtsmæssig disponering af offentlige eller private midler. Tidligere 

sondrede man mellem driftsøkonomi og national økonomi. National økonomi er sidenhen blevet 

synonym med det overordnede begreb ”økonomi”, som i dag danner fælles grundlag for de specia-

liserede økonomiske discipliner (Keiding, 2020). Den digitale økonomi er på mange punkter funda-

mentalt forskellig fra den traditionelle økonomi. Der er i litteraturen blevet argumenteret for, at de 

traditionelle økonomiske teorier ikke indkapsler den transformerende, globale, immaterielle og vi-

densbaserede natur i den digitale økonomi (Cohan, 2020, s. 2). På den anden side kan det siges, at 

den digitale økonomi egentlig bare er en del af den overordnede økonomi, som undergår en sti-

gende digitalisering. Begrebet ”digital økonomi” er ikke blevet fast defineret i litteraturen. På trods 

af at de har udgivet flere rapporter om emnet, definerer OECD eksempelvis ikke selv den digitale 

økonomi (Gestrin & Staudt, 2018, s. 7). OECD argumenterer dog for, at den digitale økonomi i sti-

gende grad er blevet til selve økonomien (OECD, 2014, s. 12). 

 

Når afhandlingen behandler den digitale økonomi, skal det forstås som en overordnet kategorise-

ring af digitale selskaber og altså ikke en selvstændig økonomi. Den konstante udvikling i digitale 

selskaber har gjort det mere komplekst at kategorisere selskaber inden for en konkret branche 

(Gestrin & Staudt, 2018, s. 7). Samtidig ser man en tendens til, at digitale selskaber breder sig over 

forskellige forretningsområder, såsom Amazon, der opererer inden for mange forskellige forret-

ningsområder (Sand, 2014, s. 2-5). Disse forretningsområder vil blive behandlet i nedenstående af-

snit. 

 

3.1.1 Karakteristika ved digitale selskaber  

Ifølge OECD’s rapport om Action 150 under deres BEPS-projekt, karakteriseres digitale selskaber ved 

en række forskellige punkter. For det første er digitale selskaber i høj grad afhængige af immaterielle 

aktiver til værdi- og vækstskabelse. Derfor investerer mange selskaber også betydelige summer i 

opretholdelse og udvikling af immaterielle aktiver. Siden selskabernes aktiver primært er af 

 
50 Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final Report, (OECD, 2015c). 
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immateriel karakter, giver det selskaberne en høj grad af mobilitet af de immaterielle aktiver inden 

for koncernen. Aktiverne kan flyttes rundt i koncernen ved interne overførsler og tildeling af imma-

terielle rettigheder (OECD, 2015c, s. 65, afsnit 4.3.1.1.).  

 

Et andet karakteristikum ved digitale selskaber er deres afhængighed af brugere og anvendelse af 

data i deres værdi- og vækstskabelse. På et overordnet plan må det antages, at brugere og kunder 

er essentielle for de fleste selskaber, men i visse typer af digitale selskaber er netop brugerne hele 

grundlaget for forretningsmodellen, som eksempelvis sociale medier (OECD, 2015c, s. 68, afsnit 

4.3.2.). 

 

Et tredje karakteristikum for digitale selskaber er, at de bygger på udviklingen af information og 

kommunikationsteknologier (OECD, 2015c, s. 65, afsnit 4.3.1.1.). 

 

Selvom der ikke findes nogen overordnet kategorisering af digitale selskaber, vil der i de nedenstå-

ende afsnit blive gennemgået de mest anvendte forretningsmodeller, som benyttes i den digitale 

økonomi.  

 

3.1.2 Kategorisering af digitale selskaber 

En fyldestgørende gennemgang af hele den digitale økonomi og de digitale forretningsmodeller, der 

anvendes, er ikke mulig. Dette afsnit vil derfor afgrænses til den overordnede kategorisering af di-

gitale forretningsmodeller som OECD anvender i Unified Approach-forslag51, kaldet ”automatise-

rede digitale services”. Disse services omfatter selskaber, som genererer omsætning gennem en 

automatiseret løsning de har udarbejdet, som kan nå ud til en stor skare af forbrugere over hele 

verden. OECD præciserer yderligere, at selskaber, som yder en digital service, der indebærer en høj 

grad af menneskelig indblanding og kræver menneskelig dømmekraft, ikke er omfattet af denne 

kategori (OECD, 2020b, s. 10-11, pkt. 22-23). Det kan dermed udledes, at de selskaber, som OECD 

anser som værende indenfor ”automatiserede digitale services”, i meget lav grad, eller slet ikke, 

anvender menneskelig indblanding i deres forretningsaktiviteter. OECD har udgivet en ikke-

 
51 Statement by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS on the Two-Pillar Approach to Address the Tax Challenges 
Arising from the Digitalisation of the Economy, (OECD, 2020b). 
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udtømmende liste over eksempler på forretningsmodeller som vil være omfattet af begrebet ”au-

tomatiserede digitale services” (OECD, 2020b, s. 10, pkt. 22): 

- ”online search engines; 

- social media platforms; 

- online intermediation platforms, including the operation of online marketplaces, 

irrespective of whether used by businesses or consumers; 

- digital content streaming; 

- online gaming; 

- cloud computing services; and 

- online advertising services.”  

 

Generelt findes der naturligvis en række overlap mellem forretningsmodeller som disse. Der er dog 

endnu ikke udarbejdet en gældende norm, som kan benyttes af selskaber, OECD eller andre til at 

fastslå, hvilke selskaber, der er omfattet. Ligeledes påpeger OECD, at listen ikke er udtømmende, 

hvorfor listen muligvis kan udvikles og udvides over tid, med præciseringer af listens indhold eller 

yderligere forretningsmodeller (OECD, 2020b, s. 10, pkt. 22). 

 

Da der ikke er udviklet en generel definition eller afgræsning af de forskellige forretningsmodeller, 

vil akademisk litteratur og anden relevant data, såsom selskabernes årsrapporter, blive inddraget i 

de nedenstående afsnit, for at beskrive de forskellige forretningsmodeller i den digitale økonomi. 

 

3.1.2.1 Online search engines 

En søgemaskine er et computersystem som genererer en grænseflade for en række elementer, som 

muliggør informationsindhentning for brugeren, ved brug af, ofte tekstbaserede, søgetermer 

(Voorhees, 1999, s. 1). Online søgemaskiner består af software systemer, der indekserer hjemmesi-

der på internettet52, som en bruger kan anvende til informationssøgning. Moderne online søgema-

skiner består yderligere af avancerede algoritmer, der dels indekserer, ”crawler” og ranglister 

 
52 World-Wide-Web 
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søgeresultaterne. Forretningsmodellen er i høj grad baseret på annoncer (Brin & Page, 1998, s. 10-

12 og 18). 

 

Den mest kendte online søgemaskine er givetvis Google (Amazon, 2020). Bag Google står selskabet 

Alphabet. I Alphabets årsrapport fra 2019 angives det, at posteringen vedrørende Google Search i 

årsrapporten består af indtægter, som genereres fra Google Searchs intellektuelle aktiver, herunder 

den trafik der genereres gennem deres søgemaskine eller hos distributionspartnere, der anvender 

deres søgemaskine.53  

 

Forretningsmodellen kan illustreres med følgende eksempel: 

 

 

 

 
53 Posteringen dækker også over omsætning fra andre Google-ejede tjenester såsom Google Play, Google Maps og 
Gmail. 

En bruger har et behov for informationssøgning. Brugeren anvender en søgemaskine 

til at foretage en online søgning af et givent emne. Denne søgning muliggøres ved 

brug af algoritmer, som viser resultater i form af hjemmesider, der relaterer til bruge-

rens søgeterm. Denne søgning rangeres så efter relevans via en række faktorer, som 

disse algoritmer inkluderer i søgningen, såsom søgningens sammensætning af ord, 

ordenes rækkefølge, kildernes troværdighed og kildernes udgivelsesdato.  

 

Figur 9 
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Når søgningen er gennemført, vises en række resultater til brugeren, illustreret ved 

de tre trekantede hjemmesider ovenfor. Hjemmesiderne er udvalgt og rangeret ved 

brug af algoritmerne. Dog er det muligt for almene selskaber at købe sig adgang til 

toppen af søgningerne som annoncer. Hjemmeside 1 vises øverst i søgningen, da 

hjemmesideoperatøren har betalt for at blive mere tilgængelig for brugeren. På 

denne måde skabes der annonceindtægter for selskabet bag søgemaskinen via den 

trafik, som brugeren genererer.  
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Det er tydeligt, at kategorien online søgemaskiner er en stor forretning, da Alphabet er det fjerde-

største amerikanske selskab målt på børsværdi54 (Bloomberg, 2020). Ved en gennemgang af selska-

bets regnskab fremkommer det, at posteringen ”Google Search and others” står for mere end 60% 

af selskabets samlede omsætning (Alphabet Inc., 2020, s. 29-30). 

 

3.1.2.2 Social media platforms  

OECD oplister forretningsmodellen sociale medie-platforme, men forholder sig ikke nærmere spe-

cifikt til, hvad den kendetegner. Forretningsmodellen er beskrevet i litteraturen som inkluderende 

(Kaplan & Haenlein, 2010, s. 59-68):  

”Collaborative projects, blogs and microblogs, content communities, social net-

working sites, virtual game worlds, and virtual social worlds.” 

  

Forretningsmodellen synes at være nært relateret til begrebet Web 2.0. Dette begreb indebærer, 

at brugere på internettet gør brug af tjenester, som skaber en oplevelse af en interaktiv kommuni-

kation brugerne imellem. Begrebet består af teknologier, som kendetegnes ved at være åbne, bru-

gercentrerede, interaktive, baseret på brugerdeltagelse, og at ved vidensdeling brugerne imellem 

(Gu & Widen, 2011, s. 763-764). OECD behandlede, tilbage i 2007, sociale medier i en rapport om 

Web 2.0.55 Sociale medier blev blandt andet beskrevet som en platform, der giver brugerne adgang 

til at blive forbundet med venner og kollegaer sende beskeder, blogge, møde nye mennesker og 

angive personlig information på deres profiler (OECD, 2007, s. 1 ff.). De sociale medieplatforme kan 

anvendes som en annonceplatform, som selskabet dermed tjener penge på at udbyde til annoncø-

rer.  

 

Som eksempel kan den sociale medieplatform Twitter nævnes, hvor brugere kan lave opdateringer, 

såkaldte tweets. Brugerne kan også blive forbundet og kommunikere med hinanden ved at følge 

andre brugeres opdateringer (Twitter, 2020). Twitter havde gennemsnitligt 152 millioner daglige 

 
54 Pr. 1. april 2020 havde Alphabet en børsværdi på 758,74 milliarder USD. 
55 Participative Web and User-Created Content: Web 2.0, Wikis and Social Networking (OECD, 2007). 
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brugere56 i fjerde kvartal af 201957 (Twitter, Inc., 2020, s. 33-34). Brugerne inkluderer personer, sel-

skaber eller organisationer, som dagligt benytter den sociale platform, enten gennem deres hjem-

meside eller mobil-applikation. Twitter genererer omsætning ved salg af målrettede annoncer til 

brugerne. Annoncerne er ikke begrænset til kommercielle formål, men kan også benyttes med det 

formål at fremhæve en brugers egen Twitter-profil eller en enkeltstående opdatering (Twitter, Inc., 

2020, s. 40).  

 

 

 
56 Twitter måler selv brugere ved en statistisk afgrænsning kaldet Monetizable Daily Active Users (mDAU). 
57 Hvilket er en stigning på mere end 21% fra 2018 til 2019. 

Nedenfor vises to situationer, hvori et socialt medie kan skabe omsætning via annon-

cer. Situation 1 ses fra brugerens synsvinkel. Brugeren benytter sig af et socialt medie, 

eksempelvis Twitter, og i rækken af tweets vises annoncer eller promoverede tweets 

fra annoncører. I situation 2 tages udgangspunkt i et selskab, som ønsker at promo-

vere sine produkter.  

 

Figur 10 
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3.1.2.3 Online Intermediation Platforms and Operation of Online Marketplaces 

”Online Intermediation Platforms and Operation of Online Marketplaces” er en forretningsmodel, 

som spænder meget vidt. Eksempelvis kan det dække over et selskab, der opererer fysiske detail-

butikker, og samtidig også sælger produkterne online. Dertil kommer formidlere, som udelukkende 

stiller en online markedsplads-platform til rådighed for brugerne. Både privatpersoner og selskaber 

kan anvende online markedsplads-platforme, til at sælge deres fysiske eller ikke-fysiske produkter. 

Forretningsmodellen er visualiseret i nedenstående figur. 

Annoncerne eller de promoverede tweets vises til brugerne når de bruger det sociale 

medie. Eftersom det sociale medie har data om brugernes alder, køn, lokalitet, præ-

ferencer osv., kan annoncerne målrettes til bestemte målgrupper. Annoncer skaber 

omsætning til Twitter gennem betaling fra annoncører, for disse målrettede annon-

cer. 

 



 62 

 

 

Et eksempel på et selskab, der anvender forretningsmodellen ”Online Intermediation Platform and 

Operation of Online Marketplace” er eBay. eBay er et selskab, der stiller en online markedsplads til 

rådighed for brugere og dermed forbinder millioner af købere og sælgere. På markedspladsen hand-

les fysiske varer, som forskellige sælgere verden over sætter til salg, enten til en fast pris eller ved 

auktion til højestbydende. eBay tager et gebyr per transaktion, som i 2019 stod for 70% af eBays 

Et selskab tilbyder deres produkter gennem en online platform. Forbrugerne har et 

behov for et specifikt produkt, og anvender den online platform til at søge frem til en 

udbyder af produktet. Onlineplatformen agerer således som formidler mellem forbru-

geren og selskabet.  

 

  
Platformen tager enten et gebyr for transaktionen, eller et fast gebyr for sælgerens 

oprettelse af annoncen på platformen.  

Figur 11 
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samlede omsætning på 72,95 milliarder kroner.58 Ud over gebyrerne anvender eBay også annoncer 

på markedspladsen, som sammenlagt med gebyrerne stod for 80 % af eBays samlede omsætning. 

Markedspladsen er bindeleddet mellem mange forskellige købere og sælgere, som opererer i både 

C2C, B2B, C2B eller B2C,59 da der ikke findes begrænsninger på, hvem der må hverken udbyde eller 

sælge på markedspladsen (eBay Inc., 2020b, s. 37 og 40).  

 

Visse selskaber inden for denne kategori opererer på flere forskellige niveauer, med en kombination 

af dels fysiske og online butikker. Et eksempel på dette er selskabet Nike60, der har transformeret 

deres forretningsmodel fra udelukkende at distribuere deres varer i fysiske butikker til nu også at 

distribuere varer online. I regnskabsåret 2019 voksede Nikes digitale salg med 35%61 sammenlignet 

med regnskabsåret 2018.62 Udviklingen af salget er ikke nær så hurtigt voksende i fysiske butikker, 

hvor stigningen kun var 6%, i samme periode (NIKE, Inc., 2020, s. 69). Dette kan vidne om, at det 

fysiske salg igennem en årrække har været på tilbagetog, til sammenligning med digitalt salg. 

 

3.1.2.3.1 Deleøkonomi 

En underkategori til ”Online Intermediation Platforms and Operation of Online Marketplaces” er, 

hvad der kaldes ”deleøkonomi”. Deleøkonomi består af en formidler, der stiller en platform til rå-

dighed for sine brugere, som dermed kan drage fordel af at dele et gode. Der findes ikke nogen klar 

definition på, eller international standard for, hvad deleøkonomi indebærer. 

 

På et generelt plan har deleøkonomien eksisteret i flere hundrede år i form af deling af fysiske ting 

eller udveksling af tjenester mellem mennesker. Det er ganske almindeligt at låne eller leje sit som-

merhus ud til venner og bekendte eller stille sin arbejdskraft til rådighed til sin familie. I nyere tid 

har udbredelsen af digitalisering medført, at markedet for udlejning af både hus, køretøj, båd med 

 
58 Omregnet fra USD til DKK ved brug af Nationalbankens gennemsnits valutakurs for 2019. 
59 Her menes transaktionen mellem køber og sælger. Consumer-2-Consumer (C2C), Business-2-Business (B2B), Con-
sumer-2-Business (C2B) og Business-2-Consumer (B2C). 
60 Nikes primære forretningsområde er at designe, udvikle, markedsføre og sælge atletisk fodtøj, beklædning, udstyr, 
tilbehør og services (NIKE, Inc., 2020, s. 69). 
61 Inkluderer både detail- og engrossalg. 
62 Omsætningen steg fra 18,91 milliarder DKK i 2018 til 25,67 milliarder DKK i 2019. Omregnet fra USD til DKK ved brug 
af Nationalbankens gennemsnits valutakurs for 2019. 
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videre er skiftet fra at være fortrinsvist regionalt afgrænset til at være udbredt på globalt plan. Før 

udbredelsen kunne udlejning af sommerhus ske via et opslag hos det lokale supermarked, men i dag 

kan en sådan annonce nå jorden rundt. Alt der kræves, er en internetforbindelse og en tilgængelig 

platform (Danmarks Statistik, 2018, s. 6). 

 

Den digitale deleøkonomi består som udgangspunkt af tre aktører. Først og fremmest er der en 

udbyder af en fysisk genstand eller en serviceydelse. Den anden aktør er formidleren, som har etab-

leret en platform, hvorpå den første aktør kan udbyde genstanden eller servicen til en tredjepart, 

også kaldet brugeren. Formidlerens rolle er grundlæggende at skabe en markedsplads for de to an-

dre aktører og korrelere udbud og efterspørgsel herefter. Formidleren tager et gebyr for at formidle 

kontakten mellem udbyderen og brugeren gennem platformen (Danmarks Statistik, 2018, s. 6 og 

11-12). Formidleren stiller altså en markedsplads til rådighed via en platform, såsom en hjemmeside 

eller en app, som udgør infrastrukturen for at formidle mellem køber og sælger. 

 

Deleøkonomien kan defineres således (Danmarks Statistik, 2018, s. 12 og 13): 

“The sharing economy involves using internet technologies to connect distributed 

groups of people and organisations to make better use of goods, skills, services, 

capital and spaces, sharing access and so reducing the need for ownership.” 

 

Konsulenthuset PwC estimerede tilbage i 2014, at deleøkonomi-tjenester vedrørende overnatnin-

ger, delebiler, finansiering,63 vikarjobs samt streaming64 tilsammen udgjorde en indtægt på mere 

end 101,32 milliarder kroner på globalt plan. Ydermere estimeres, at indtægten potentielt kan vokse 

til omkring 2,2 billioner kroner inden 2025, altså en stigning på mere end 20 gange siden 2014 

(PricewaterhouseCoopers LLP, 2015, s. 14). Europa-Kommissionen skønner, at det samlede forbrug 

i 2015 af deleøkonomiske tjenester tilsammen udgjorde en indtægt på omkring 210 milliarder kro-

ner65 alene i EU (Europa-Kommissionen, 2016, s. 2). 

 

 
63 Også kaldet crowdfunding eller crowdlending. 
64 Med streaming henviser PwC til deling af login til mediestreaming-konti.  
65 Omregnet fra EUR til DKK ved brug af Nationalbankens gennemsnits valutakurs for 2015. 
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Estimaterne ovenfor har en stor divergens, hvilket skyldes, at EU og PwC ikke anvender samme 

fremgangsmåde. Divergensen i disse estimater kan skyldes, at de digitale deleøkonomiske tjenester 

stadig er i en opstartsfase, og dermed kan parterne have brugt forskellige definitioner for afgræns-

ning af deleøkonomi. Dette kombineret med divergens i hvordan deleøkonomi afgrænses og måles 

besværliggør metodikken for at måle effekten af deleøkonomiske tjenester. Uanset hvor svært det 

er at estimere, er deleøkonomien et område i rivende udvikling. Dette bevidnes af, at den kumula-

tive deltagelse i USA er blevet 47 gange større i årene mellem 2012 og 2015. Dette gør den deleøko-

nomiske sektor til den hurtigst ekspanderende sektor i USA (Farrell & Greig, 2016, s. 7). 

 

Et eksempel på en digital deleøkonomisk tjeneste er Uber. Uber er en platform, som søger at matche 

udbud og efterspørgsel mellem forbrugere og uafhængige udbydere af kørselstjenester i omkring 

70 lande. Uber ejer ingen fysiske aktiver i denne transaktion, eftersom udbydere af kørselstjene-

sterne fungerer uafhængigt af selskabet. Helt generelt udbydes kørselstjenester via Ubers platform, 

herunder både fysisk transport af personer, men også levering af takeaway-mad (Uber 

Technologies, Inc., 2020, s. 4).  

 

3.1.2.4 Digital content streaming  

”Digital content streaming” gør det muligt for forbrugere at se eller lytte til medieindhold gennem 

en digital platform. Med udviklingen af digitale tjenester blev udbuddet af medieindhold online 

gradvist større. Udbyderen stiller en platform til rådighed fyldt med medieindhold, som brugeren 

betaler for at have tilgang til, ofte på abonnements-basis. Et af de største selskaber indenfor stre-

aming af film og serier er Netflix. Netflix er verdens førende abonnementsbaserede streamingtje-

neste med mere end 167 millioner betalende brugere globalt. Ud af en samlet omsætning på 136,10 

milliarder kroner, kan 134,14 milliarder kroner66 direkte henføres til ”digital content streaming” 

(Netflix, Inc., 2020, s. 1 og 18-20).  

 

 
66 Hvilket svarer til 98,6% af den samlede omsætning. Omregnet fra USD til DKK ved brug af Nationalbankens gennem-
snits valutakurs for 2019. 
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Selskaber, der benytter forretningsmodellen ”digital content streaming”, vil ikke nødvendigvis ude-

lukkende være digital. Som eksempel har Apple en række digitale produkter, herunder Apple Books, 

Apple Music og Apple TV+. Disse udgør en del af Apples produktudvalg, men er også i høj grad koblet 

sammen med de fysiske produkter, som Apple udbyder, såsom iPhones, iPads og Macbooks, som 

tilsammen udgør mere end 80% af Apples samlede omsætning (Apple Inc., 2020, s. 1 og 19). I ne-

denstående figur er et eksempel på ”digital content streaming” illustreret. 

 

Et selskab der udbyder streamingtjenester, betaler et gebyr for rettigheder til noget 

medieindhold, til producenterne. Medieindholdet kan være af forskellig karakter, her-

under musik, film, tv og lydbøger. Selskabet samler dette medieindhold på sin stre-

aming-platform, som forbrugerne kan få adgang til mod betaling. 

 
Forbrugeren kan købe adgang til indholdet ubegrænset, indenfor en afgrænset tids-

periode, et bestemt antal gange eller lignende. Såfremt forbrugeren ønsker adgang til 

indholdet, betales en monetær ydelse til streamingtjenesten, ofte på abonnements-

basis. Selve medieindholdet kan også være noget, selskabet har egenproduceret. 

Figur 12 
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3.1.2.5 Online gaming 

Kategorien ”online gaming” er mindre gennemskuelig og kan være udfordrende at afgrænse. Ifølge 

den danske ordbog defineres ”gaming” som dét ”at spille elektronisk spil på en computer eller spil-

lekonsol” (Center for Leksiografi, 2020). Benyttes Cambridge Dictionary fremkommer en række an-

dre udfald, herunder (Cambridge Dictionary , 2020): 

- “The risk of money in games of chance, for example cards, or at a casino 

- The activity of playing video games 

- The activity of playing games on computers and other electronic devices 

- The activity of risking” 

 

Baseret på de ovenstående definitioner vil kategorien ”online gaming” både omfatte online hasard-

spil, såsom kasinospil og poker, samt video- og computerspil. 

 

3.1.2.5.1 Online hasardspil 

Online hasardspil kan inddeles i yderligere en række underpunkter. Online hasardspil inkluderer on-

line kasinoer, sportsbetting, poker eller lignende. Et eksempel på en koncern der hovedsageligt ope-

rer inden for denne forretningsmodel er Flutter Entertainment. Flutter Entertainment plc er et bri-

tisk holding-selskab, som ejer en lang række selskaber, hvis forretningsmodel involverer hasardspil, 

sportsbetting og ageren som spiloperatør. Blandt de største datterselskaber ejes Betfair, PaddyPo-

wer og TVG. Betfair er en global sportsbetting-børs, som henvender sig til forbrugere, som enten 

ønsker at udbyde eller indgå væddemål på børsen. Betfair modtager kommission for hvert salg på 

deres markedsplads. I modsætning til andre online bookmakere, som selv udbyder sportsbetting, 

tager Betfair ikke nogen risiko for udfaldet på de sportsbegivenheder, der spilles på, eftersom de 

udelukkende agerer som børs for deres kunder. Foruden at agere spillebørs opererer Betfair også 

indenfor kasino, live kasino og poker (Flutter Entertainment plc, 2020, s. 2-3 og 12-13).  

 

TVG er et selskab som, transmitterer væddeløb samt udbyder en væddemålsplatform og betting-

børs. TVG har dermed forretningsaktiviteter indenfor både ”digital content streaming”, ”online ga-

ming” og ”online intermediation platforms and operation of online marketplaces”. Foruden disse 

online spil har Flutter Entertainment plc en lang række fysiske butikker, som bruges til sportsbetting 
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og spillemaskiner, heriblandt selskabet Paddy Power, som opererer 623 ”betting shops” fordelt over 

Storbritannien og Irland foruden sine online aktiviteter. Selskabet har derudover et virke som tradi-

tionel bookmaker (Flutter Entertainment plc, 2020, s. 3, 13 og 38).   

 

Flutter Entertainment plc er desuden involveret i online kasino, poker, bingo og online spilleauto-

mater samt live-transmission af hestevæddeløb gennem en lang række datterselskaber. Det er ge-

nerelt set ikke muligt at skelne fuldstændigt mellem de forskellige forretningsområder, som de un-

derliggende selskaber udøver. 

 

Flutter Entertainment plc er dermed et godt eksempel på et selskab, der består af flere dattersel-

skaber, som agerer inden for mange typer forretningsområder, dog med et overordnet forretnings-

område som værende sport og spil. Men netop disse mange forretningsområder, som benyttes 

både online og fysisk, besværliggør skildringen mellem, hvilke selskaber der skal kategoriseres hvor. 

 

3.1.2.5.2 Online video- og computerspil 

Som nævnt ovenfor inkluderer ”online gaming” ikke alene aktiviteter inden for online hasardspil, 

men også selskaber der udbyder elektroniske spil. Denne forretningsmodel er illustreret i nedenstå-

ende figur.  
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Activision Blizzard er et eksempel på et selskab, der udvikler og udgiver interaktive spil og tjenester 

til spilkonsoller, computer og mobiltelefoner. Activision Blizzards omsætning var i 2019 mere end 

43,28 milliarder kroner.67 Af dette stammer mere end 75% af den samlede omsætning fra deres 

online distributionskanaler. Onlinesalget af spil har været stigende i modsætning til salget i fysiske 

 
67 Omregnet fra USD til DKK ved brug af Nationalbankens gennemsnits valutakurs for 2019. 

En spiludvikler afsætter sine spil gennem sine distributionskanaler hvilket kan foregå 

via deres platformspartnere. Det kan være partnere, som sælger hardware, i form af 

spilkonsoller. I dette tilfælde vil slutbrugeren, kunne købe online adgang til spillet gen-

nem spilkonsollen. Spillene kan også distribueres som applikationer til mobiltelefo-

ner, gennem platformpartnere der operer styresystemer til mobiltelefonerne. Spilud-

vikleren kan også afsætte spil via egen online distributionskanal. 

 

Forbrugerne betaler for adgang til spillene gennem platformspartnerne, hvilket ska-

ber spiludviklerens indtægter.  

Figur 13 
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detailbutikker. Onlinesalget genererer generelt en højere profitmargin i forhold til salg i fysiske de-

tailbutikker, som forventes at falde yderligere over tid. Activision Blizzards forretningsmodel flyder 

også sammen med andre forretningsmodeller, såsom ”digital content streaming”, hvor de driver to 

e-sportsligaer, der transmitteres til fans verden over (Activision Blizzard, 2020, s. 4-43). 

 

3.1.2.6 Cloud computing services 

Cloud computing er en gruppering af computertjenester, som giver adgang til delte tjenester inden 

for computerressourcer. Cloud computing kan eksempelvis være tjenester, såsom netværk, servere, 

lagring, databaser og applikationer. Kunstig intelligens indgår også under cloud computing. Selve 

adgangen til disse services beror på flere forskellige forretningsmodeller (National Institute of 

Standards and Technology, NIST, 2011, s. 2-3): 

- Infrastructure as a Service (IaaS) 

- Platform as a Service (PaaS) 

- Software as a Service (SaaS) 

 

Disse forretningsmodeller kan illustreres med den såkaldte “Cloud pyramide” (IDM, 2018): 

 

Figur 14 
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IaaS er en service, hvor en udbyder af cloud computing services stiller deres infrastruktur til rådig-

hed, til brugere der kan operere deres software såsom styresystemer og applikationer eller lagring 

af data. Infrastrukturen er hovedsagligt baseret på hardware såsom servere. Brugeren hverken kon-

trollerer eller administrerer infrastrukturen, men har den fulde kontrol over styresystemerne og 

applikationer samt det data, der er lagret på serverne (National Institute of Standards and 

Technology, NIST, 2011, s. 3). Det kræves dermed ikke at brugeren investerer i eget hardware, så-

som servere. Dog har brugeren stadig mulighed for at bygger den resterende del af netværket op, 

herunder de applikationer og styresystemer, der er basis for det samlede system. Udbyderen af IaaS 

har ofte meget store serverfarms, og udbyderens rolle er udelukkende at holde serverfarmen ope-

rationel (Bhardwaj, Jain, & Jain, 2010, s. 60-62).  

 

Ved forretningsmodellen PaaS stiller udbyderen både infrastruktur samt applikationer og styresy-

stemer til rådighed for brugeren (National Institute of Standards and Technology, NIST, 2011, s. 2-

3). Her stilles hele platformen til disposition, så brugeren har mulighed for at kode et softwarepro-

gram på basis af PaaS-servicen. Servicen benyttes af udviklere, som ikke ønsker at skulle fokusere 

på de omkostninger og den kompleksitet, der er forbundet med at skulle bygge egen infrastruktur 

til webbaserede løsninger eller softwareprogrammer (Bhardwaj, Jain, & Jain, 2010, s. 61-62).  

 

Den sidste forretningsmodel inden for cloud computing er SaaS, hvor brugeren hverken har kontrol 

over infrastrukturen, platformen eller softwaren. Brugeren køber adgang til SaaS-servicen, og så 

varetager udbyderen alle de førnævnte funktioner. Servicen tilgås via brugervendte enheder, såsom 

internetbrowsere eller applikationer til mobiltelefoner. Brugeren har dermed ganske begrænset 

mulighed for at konfigurere softwaren, da udbyderen kontrollerer servere, styresystemer og selve 

softwareprogrammet (National Institute of Standards and Technology, NIST, 2011, s. 2). I dette til-

fælde skal brugeren ikke programmere eller udvikle, men brugeren kan konfigurere løsningen til 

egne behov (Bhardwaj, Jain, & Jain, 2010, s. 61). Som et eksempel på en SaaS-baseret løsning kan 

Microsoft 365 fremhæves. Her har Microsoft udviklet en softwarepakke bestående af programmer 

indenfor tekstarbejde, grafisk arbejde, formelbaserede programmer samt e-mail-løsninger 

(Microsoft Azure, 2020). Microsoft er den største kommercielle udbyder af cloud computing-ser-

vices gennem deres service Microsoft Azure. Samlet set bidrager kommercielle cloud computing-
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services med over 254 milliarder kroner68 til moderselskabets omsætning og udgør dermed mere 

end 30% af den konsoliderede omsætning (Microsoft Corporation, 2020, s. 24-26). 

 

3.1.2.7 Online advertising services 

Online markedsføring er en essentiel indkomstkilde for mange af de større digitale selskaber. Online 

markedsføring går faktisk tilbage til 1994, hvor amerikanske AT&T, et selskab indenfor telekommu-

nikation, købte en online bannerreklame hos webmagasinet HotWired (Evans, 2009, s. 38). Online 

markedsføring er en klassisk reklame eller annonce, der bliver vist på et online medie.   

 

Et eksempel på et selskab, hvis forretningsmodel basers på online annoncer, er Facebook. Facebook 

består af en række forskellige medier og applikationer, herunder Facebook, Instagram, Messenger, 

WhatsApp og Oculus. Det er dog ikke disse medier og applikationer, der direkte skaber omsætning 

hos Facebook, da de er gratis at benytte for brugerne. En betydelig del af Facebooks omsætning 

genereres via annoncer. Facebook havde en samlet omsætning på 471,57 milliarder kroner,69 og af 

disse stammede ca. 98,5% fra online annoncer. Facebook er altså et eksempel på et selskab, hvis 

omsætning nærmest udelukkende er baseret på forretningsmodellen ”online advertising services”. 

Omsætningen fra annoncer genereres fra visning af annonceprodukter på Facebook, Instagram, 

Messenger og websider, der er tilknyttet via tredjepart. Kunderne, der køber annonce-plads hos 

Facebook, betaler enten en pris baseret på, hvor stor en eksponering Facebook leverer, eller på en 

handlingsbaseret løsning, såsom antal klik på annoncen (Facebook, Inc., 2020, s. 7, 44 og 54).  

 

Mange af de selskaber der er gennemgået i de ovenstående afsnit, vil også kunne inkluderes i denne 

forretningsmodel. Dette skyldes at forretningsmodeller, såsom sociale medier og søgemaskiner, i 

høj grad er baseret på indtægtsgenerering fra online annoncer. Som eksempel består Googles for-

retningsmodel af indtægtsgenererende annoncer, som gennemgået under afsnit 3.1.2.1. Ligeledes 

stammer Twitters omsætning primært fra annoncer og promoverede opslag, som gennemgået un-

der afsnit 3.1.2.2. Derudover vil Facebook også kunne kategoriseres som et socialt medie, og kan 

dermed blive betragtet som en såkaldt ”hybrid” mellem flere forretningsmodeller. 

 
68 Omregnet fra USD til DKK ved brug af Nationalbankens gennemsnits valutakurs for 2019. 
69 Omregnet fra USD til DKK ved brug af Nationalbankens gennemsnits valutakurs for 2019. 
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3.1.2.8 Hybrider inden for forretningsmodellerne 

De ovenstående afsnit har behandlet de forskellige forretningsmodeller, som vil indgå under begre-

bet ”automatiserede digitale services”. Det er dog værd at bemærke, at det ikke er muligt at af-

grænse forretningsmodellerne stringent. Der findes koncerner og selskaber, som i større eller min-

dre grad berører flere forretningsmodeller samtidig. 

 

Et klart eksempel er koncernen Alphabet. Selskabet består af en lang række digitale forretningsmo-

deller. Foruden Google ejer Alphabet også YouTube, som er en online videodelingsplatform med 

mere end 1 milliard månedlige brugere. Hertil driver de også online cloud-baserede løsninger, spil-

platform og Android-mobilstyresystemet, for blot at nævne nogle få (Alphabet Inc., 2020, s. 5, 10 

og 32). Alphabets forretningsomfang synes derfor at være særdeles bredt. 

 

3.1.3 Internationale forretningsmodeller 

At multinationale koncerner opererer indenfor en lang række forretningsområder, er ikke noget nyt, 

men der er en stigende tendens til, at de underlæggende selskaber i højere grad digitaliseres. Den 

digitale økonomi tilfører en høj grad af mobilitet, når det kommer til de immaterielle rettigheder 

inden for koncernen, som muliggør, at disse kan flyttes rundt i koncernen og dermed også over 

landegrænser ved interne overførsler og tildeling af immaterielle retligheder (OECD, 2015c, s. 65-

68, pkt. 152-163). Med udgangspunkt i et af OECD’s eksempler vil nedenstående figur illustrere, 

hvorledes multinationale koncerner kan have forretningsaktiviteter i en stat uden at have en fysisk 

tilstedeværelse i staten  (OECD, 2019a, s. 11, pkt. 41 ff.).  
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Gruppe X er en multinational koncern, som udbyder online streamingtjenester. Kon-

cernen har ingen andre forretningsaktiviteter end streamingtjenester. P Co, som er 

hjemhørende i Stat 1, er moderselskabet i Gruppe X. P Co ejer alle de immaterielle 

aktiver i Gruppe X, som kræves for at udbyde streamingtjenester. Q Co er et datter-

selskab af P Co, som er hjemmehørende i Stat 2. Q Co er ansvarlig for al markedsføring 

og distribution af Gruppe X’ online streamingtjeneste.  

 

Q Co sælger streamingtjenester direkte til kunder i Stat 2, men er også begyndt at 

sælge streamingtjenester til kunder i Stat 3 uden at have en fysisk tilstedeværelse. 

Dette gøres eksempelvis via en hjemmeside. 

 
  

 

Figur 15 
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3.2 Konkurrencesituationen mellem traditionelle og digitale selskaber 

3.2.1 Skat og konkurrence i en digitaliseret verden 

I takt med at verden generelt bliver mere digitaliseret, er antallet og variationerne af digitale selska-

ber også stigende. I 2018 var den gennemsnitlige procentuelle vækst for digitale koncerner 14%, 

hvorimod væksten for traditionelle multinationale koncerner kun var 3%. Samtidig ses det, at digi-

tale koncerner har mindre behov for fysisk tilstedeværelse. Hvor 80 % af traditionelle koncerner har 

en afdeling i et andet land end deres hjemland, er dette tal nede på 50% for de digitale koncerner. 

Eftersom de digitale koncerner vokser sig større og i mindre grad har behov for fysisk tilstedevæ-

relse, kan de tilrettelægge deres selskabsstruktur, så deres skattepligtige indkomst bliver allokeret 

til lavskattelande, og de dermed betaler en lavere samlet skat. Dette understøttes af den 

Betalingen for streamingtjenesten sker direkte til P Co af kunderne. P Co betaler et 

fast vederlag til Q Co som kompensation for deres andel af salget. Som konsekvens af 

Gruppe X’ indretning ender det konsoliderede koncernregnskab med at se således ud: 

Regnskab for Gruppe X Udgifter Indtægter 

Q Co   

Fast vederlag (10%) af det samlede salg 
 

10.000 

Udgifter -1.000  

P Co   

Indtægt  100.000 

Udgifter -10.000  

Samlet profit  99.000 

 

Følgelig bliver størstedelen af Gruppe X’ indtægter beskattet i Stat A, og kun en tien-

dedel af de samlede indtægter bliver beskattet i Stat B. Selvom Gruppe X har forret-

ningsaktiviteter i Stat C, bliver Gruppe X slet ikke skattepligtig hertil.  
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gennemsnitlige effektive skat betalt af henholdsvis digitale og traditionelle koncerner. Helt konkret 

var den gennemsnitlige effektive selskabsskat i 2018 for traditionelle koncerner 23,2% og 9,5% for 

digitale koncerner (Europa-Kommissionen, 2018a, s. 18, pkt. 2.2.2). Dette udgør en forskel på 13,7 

procentpoint. Ifølge OECD er en differentieret skat konkurrenceforvridende (OECD, 2013, s. 8). Ne-

denstående afsnit vil analysere hvorledes en differentieret skat påvirker konkurrencesituationen 

mellem en traditionel og en digital koncern, og hvorledes dette påvirker efficiensen på markedet.  

 

3.2.1.1 Konkurrencebegrebet 

I et virksomhedsperspektiv defineres begrebet ”konkurrence”, som en virksomheds egenskab til at 

producere et produkt eller en service til den samme eller lavere pris end andre selskaber inden for 

samme branche. Udover prisen kan selskaber konkurrere på produktets kvalitet eller services for-

bundet med produktet. Formålet med at være konkurrencedygtig kan være at øge virksomhedens 

indtjening, opnå større markedsandel eller positionere selskabet anderledes i forhold til andre lig-

nende selskaber (Matthews, 2011, s. 3-4).  

 

For at opnå fuldkommen konkurrence skal spillereglerne teoretisk set være ens for alle interessen-

ter, så konkurrencen ikke skævvrides på et givent marked. Ved at spillereglerne er ens, kan selska-

berne altså konkurrere frit på pris, kvalitet og andre services forbundet med produktet (Matthews, 

2011, s. 4-5). 

 

3.2.1.2 Skat i et økonomisk perspektiv 

Der findes offentligt forbrug i alle verdens landes økonomier, som kan finansieres på flere forskellige 

måder. For eksempel kan økonomien tilføres flere penge gennem en ekspansiv pengepolitik, hvilket 

dog kan have en negativ påvirkning på inflationen. En anden mulighed er, at staten tager betaling 

for offentlige ydelser. Historisk set har skat dog været det essentielle værktøj til finansiering af det 

offentlige forbrug (Lyllof, 2010, s. 2). 

 

En af de primære skatter vedrørende selskaber er selskabsskatten, som er den skat, selskaber beta-

ler af deres overskud (Skatteministeriet, 2020). Hidtil har det i forbindelse med et traditionelt sel-

skab med fast driftssted været relativt ligetil at opkræve selskabsskat til en given stat. I dagens mere 
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globaliserede og digitaliserede verden er det blevet mere komplekst at finde frem til staten, hvor 

selskabsskatten skal betales, eftersom multinationale koncerner har mulighed for at flytte deres 

profit til lavskattelande og betale en mindre skattesats (Europa-Kommissionen, 2018a, s. 18, pkt. 

2.2.2). Som tidligere nævnt har dette skabt en ulighed i de gennemsnitlige effektive skattesatser 

blandt traditionelle og digitale selskaber.  

 

3.2.2 Konkurrencesituationen 

For at analysere konkurrencesituationen mellem traditionelle og digitale selskaber, konstrueres et 

eksempel nedenfor.  

 

To selskaber, Selskab A og Selskab B, konkurrere om det samme marked. Begge selskaber har iden-

tiske omkostninger og udbyder et homogent produkt, som eksempelvis kan være online annoncer. 

Selskabernes marginalomkostninger er begge på 50 kroner. Ud fra teorien on Bertrand-konkurrence 

er det muligt at udlede, hvilken pris Selskab A vil sætte for sin ydelse, på baggrund af hvilken pris 

Selskab B sætter. Dette gælder også omvendt for Selskab B, som altså vil sætte deres pris på bag-

grund af den pris Selskab A sætter. Med udgangspunkt i, at begge selskaber sætter enhedsprisen til 

100 kroner, vil den rationelle forbruger være indifferente i forhold til, hvilket selskab de vil vælge at 

købe ydelsen fra. Dette skyldes, at begge selskabers ydelse, kvalitet og pris er homogene. Ifølge 

Bertrand vil begge selskaber altså dele den samlede markedsefterspørgsel ligeligt imellem sig 

(Perloff, 2013, s. 349). Hvis eksempelvis den samlede efterspørgsel i markedet er 10 annoncer, vil 

begge selskaber opnå et resultat svarende til deres profit per annonce multipliceret med efter-

spørgslen divideret ud på de to selskaber: ("#	%&.∗)#)+ = 250	&'()*'. 

 

Figur 16 

 Profit per stk. (DKK) Selskab A Selskab B 

Pris 100 100 

Marginalomkostninger -50 -50 

Profit per stk. 50 50 
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Såfremt blot et af de to selskaber vælger at underbyde prisen marginalt fra det andet selskab, vil en 

rationel forbruger vælge at købe ydelsen af det selskab, hvor prisen er lavest. Det selskab, der sætter 

den marginalt lavere pris, opnår derved hele markedsefterspørgslen. Eksempelvis sætter Selskab A 

deres pris til 99 kroner. Hvor begge selskabers profit før var 50 kroner, sænker Selskab A prisen, 

hvilket betyder, at deres profit nu vil være 49 kroner per styk, men at de opnår hele markedsefter-

spørgslen. Dette svarer til: (99 − 50) 	∗ 10 = 490	&'()*'. Under alle omstændigheder vil Selskab 

A sætte deres pris marginalt lavere end Selskab B for derved at få hele markedsefterspørgslen og 

opnå størst mulig profit. 

 

Eftersom begge selskaber er rationelle, ved Selskab B, at Selskab A vil sætte prisen marginalt lavere 

for at opnå hele markedsefterspørgslen. For at sikre, at dette ikke sker, vælger Selskab B at sætte 

en ny pris, som er marginalt lavere end Selskab A’s. Denne tendens vil blive ved, indtil begge selska-

ber har sat deres pris, lig med deres marginalomkostninger. Da begge selskaber har de samme mar-

ginalomkostninger, bliver prisen den samme, hvilket betyder, at de deler markedsefterspørgslen 

lige imellem sig. Dog vil de ikke opnå nogen profit, eftersom prisen er lig med deres marginalom-

kostninger. Ingen af selskaberne har incitament til at tage hele markedsefterspørgslen ved at sætte 

en pris lavere end deres marginalomkostninger, eftersom dette ville føre til et negativt resultat 

(Perloff, 2013, s. 349-350). 70 

 

Figur 17 

 Profit per stk. (DKK) Selskab A Selskab B 

Pris 50 50 

Marginalomkostninger -50 -50 

Profit - - 

 

 
70 Dette er i teorien korrekt, men i praksis kan det være en del af en kortsigtet strategi at producere under sine margi-
nalomkostninger for at udkonkurrere andre aktører på markedet, såfremt selskabet har tilstrækkelig kapital, der tillader 
en sådan handling (Cabral, 2002, s. 269). 
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Hermed prissætter selskaberne som under fuldkommen konkurrence, selvom det kun er et duopol 

marked. Ovenstående kan også opstilles grafisk, som illustreret i nedenstående figur (Perloff, 2013, 

s. 349-350): 

 

 

 
Punktet e, hvor Selskab A’s og Selskab B’s bedste svar mødes, kaldes for Nash- eller 

Bertrand-ligevægten. Ligevægtspunktet er det punkt, hvor begge selskaber sætter de-

res pris lig med deres marginalomkostninger. Ingen af selskaberne har incitament til 

at sætte en lavere pris eftersom dette vil medføre negativ profit. Den grønne linje 

viser Selskab A’s bedste svar. Den grønne linje viser, at lige meget hvilken pris Selskab 

B sætter over marginalomkostningerne, vil Selskab A’s bedste svar altid være at sætte 

prisen marginalt under for derved at få hele markedsefterspørgslen. Modsætningsvis 

viser den røde linje samme koncept, men for Selskab B (Perloff, 2013, s. 349-350). 
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Såfremt antallet af selskaber i et marked stiger, så det går fra et monopol til et duopol, vil prisen 

som en monopolist ville sætte falde fra en monopolpris til en konkurrencedygtig pris, som hvis der 

var fuldkommen konkurrence på markedet. Prisen vil være lig med marginalomkostningerne og for-

blive uændret, lige meget hvor mange selskaber der træder ind i markedet. Dog er Bertrand-lige-

vægten ikke realistisk i praksis, eftersom der i de fleste markeder med to ledende aktører stadig 

opnås profit (Perloff, 2013, s. 350). Som eksempel på et profitgenererende duopol-lignende marked 

kan betalingskort-markedet nævnes, hvor de dominerende selskaber er Visa og MasterCard 

(Nioche, Garcia, Boraud, Rougier, & Bourgeois-Gironde, 2019, s. 2). Selvom selskaberne i realiteten 

tilbyder samme ydelse, vil der som regel være en form for produktdifferentiering. Derudover kan 

der være andre parametre, hvor de to selskaber adskiller sig fra hinanden. Eksempelvis er det sjæl-

dent, at to selskaber vil have komplet identiske ydelser eller omkostninger. Dette ræsonnement 

kaldes Bertrand-paradokset. En løsning på paradokset er formuleret i den såkaldte Bertrand-Edge-

worth-model, som indfører antagelsen om selskabernes produktions-begrænsning (Edgeworth, 

1993, s. 116). 

 

3.2.2.1 Selskabsskattens påvirkning af konkurrencesituationen 

Ligesom i de ovenstående eksempler betragtes et duopolmarked. Markedet består af Selskab A og 

Selskab B, som udbyder de samme ydelser og har identiske marginalomkostninger. Begge selskaber 

er en del af multinationale koncerner med forretningsaktiviteter i flere lande. Begge selskaber søger 

at sætte en tilstrækkelig konkurrencedygtig pris, som afspejler deres maksimale produktionsbe-

grænsninger, samtidig med at de opnår størst mulig profit. Antagelsesvis vil selskabernes produk-

tion være begrænset til maksimalt seks annoncer hver. Den samlede markedsefterspørgsel er på ti 

annoncer. Selskaberne betaler begge 25 kroner i skat. Bertrand-Edgeworth-modellen har ikke et 

naturligt ligevægtspunkt. For at kunne sammenligne selskabernes resultater, antages begge selska-

ber at sætte den mest konkurrencedygtige pris.71 Den mest konkurrencedygtige pris vil i dette til-

fælde være lig med marginalomkostningerne inklusiv skatten.72  

 
71 Det antages at selskaberne ikke har incitament til at sætte en pris, der fører til et negativt resultat 
72 Under visse betingelser er det blevet påvist at Bertrand-Edgeworth-modellen kan have en konkurrencedygtig ligevægt 
(Dixon, 1992). 
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Selskaberne sætter således den samme pris, hvilket betyder at de deler markedet ligeligt mellem 

sig, så de sælger fem annoncer hver. Såfremt skatten er ens for begge selskaber, vil selskaberne 

hver sætte en pris på 55 kroner, som er højere end deres marginalomkostninger, og ingen af selska-

berne vil ende med et negativt resultat. Dette er illustreret i figuren nedenfor: 

 

Figur 19 

Profit (DKK) Stk. pris Selskab A Stk. pris Selskab B 

Produktionsbegrænsning (stk.)   6   6 

Markedsefterspørgsel = 10   5   5 

Pris 55 275 55 275 

Marginalomkostninger -50 -250 -50 -250 

Profit   25   25 

Skat   -25   -25 

Resultat   0   0 

 

Ingen af selskaberne har incitament til at sætte en pris lavere end 55 kroner, eftersom dette ville 

medføre et negativt resultat. Sammenlignet med det foregående eksempel har selskaberne hævet 

prisen, for at udligne den skat de bliver pålagt.  

 

Som tidligere beskrevet er der stor forskel mellem den gennemsnitlige effektive skat, som henholds-

vis et traditionelt og et digitalt selskab betaler. For at undersøge effekten af den differentierede 

effektive skattesats på konkurrencesituationen, introducere nedenstående figur en situation hvor 

Selskab A betaler 23 kroner, og Selskab B betaler 10 kroner i skat.  
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Figur 20 

Profit (DKK) Stk. pris Selskab A Stk. pris Selskab B 

Produktionsbegrænsning (stk.)   6   6 

Markedsefterspørgsel = 10   4   6 

Pris 55,75 223 51,67 310 

Marginalomkostninger -50 -200 -50 -300 

Profit   23   10 

Skat   -23   -10 

Resultat   0   0 

 

Eftersom Selskab B betaler en lavere skat, kan de sætte en lavere pris end Selskab A og dermed 

være forbrugernes foretrukne selskab. Da Selskab B har en produktionsbegrænsning på seks annon-

cer, vil resten af markedsefterspørgslen tilfalde Selskab A, som er nødsaget til at sætte en højere 

pris, end Selskab B, for at undgå et negativt resultat.  

 

Såfremt Selskab A fik udnyttet deres produktionsbegrænsning, og solgte 6 annoncer, vil den laveste 

pris de kunne sætte være 53,83 kroner per annonce.  

 

Figur 21 

Profit (DKK) Stk. pris Selskab A 

Produktionsbegrænsning (stk.) 6 

Markedsefterspørgsel = 10 6 

Pris 53,83 323 

Marginalomkostninger -50 -300 

Profit 23 

Skat   -23 

Resultat   0 

 

Siden Selskab B kan sætte prisen til 51,67 kroner per annonce, når de udnytter deres produktions-

begrænsning, vil Selskab A kun kunne sælge til resten af markedet, som illustreret i figur 20. 
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Det digitale selskab har altså en konkurrencemæssig fordel grundet differencen i den skat selska-

berne bliver pålagt. En sådan konkurrencemæssig fordel er dog ikke nødvendigvis en økonomisk 

problemstilling i sig selv. En sådan problemstilling kan dog opstå, såfremt den differentierede skat 

medfører at et selskab som er mere efficient end sin konkurrent, ikke kan konkurrere på markedet, 

da selskabet betaler en højere skat. I nedenstående eksempel er denne situation opstillet. 

 

Figur 22 

Profit (DKK) Stk. Pris Selskab A Stk. Pris Selskab B 

Produktionsbegrænsning (stk.)   6   6 

Markedsefterspørgsel = 10   4   6 

Pris 53,8 215 51,7 310 

Marginalomkostninger -48 -192 -50 -300 

Profit   23   10 

Skat   -23   -10 

Resultat   0   0 

 

Som figuren illustrerer, er Selskab A nu mere efficient, hvilket kommer til udtryk i marginalomkost-

ningerne, der er faldet til 48 kroner. Selvom Selskab A er mere efficient end Selskab B, kan Selskab 

B stadig udbyde til den laveste pris. Den differentierede skat medfører altså en skævvridning i kon-

kurrencesituationen, da det mest efficiente selskab ikke længere er konkurrencedygtige.  

 

For at undersøge nærmere hvad denne skævvridning betyder for den samfundsmæssige efficiens, 

sammenlignes resultatet med eksemplet, hvor skatten er ligeligt fordelt. 
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Figur 23 

Profit (DKK) Stk. Pris Selskab A Stk. Pris Selskab B 

Produktionsbegrænsning (stk.)   6   6 

Markedsefterspørgsel = 10   6   4 

Pris 50,8 304,5 54,1 216,5 

Marginalomkostninger -48 -288 -50 -200 

Profit   16,5   16,5 

Skat   -16,5   -16,5 

Resultat   0   0 

 

Selskaberne bliver stadig pålagt en samlet skat på 33 kroner, men i dette eksempel er den ligeligt 

fordelt mellem begge selskaber. Da Selskab A har de laveste marginalomkostninger kan de også 

udbyde deres produkt til den laveste pris, og opnår en efterspørgsmål på 6. Selskab B opnår den 

resterende efterspørgsel på 4.  

 

Det samfundsøkonomiske overskud kan beregnes som det samlede overskud som de forskellige ak-

tører har. Det vil altså sige at det ikke alene er selskabernes overskud, men også forbrugernes og 

statens overskud (Eide & Stavang, 2008, s. 34-36). Eksemplerne i figur 22 og figur 23 ændrer ikke i 

statens overskud, der stammer fra skatten som selskaberne bliver pålagt. Skatteindtægten er 33 

kroner i begge figurer. Selskaberne har i begge figurer sat deres priser således at de ikke vil opnå et 

tab, men resultatet ender lig nul. For at beregne forbrugernes overskud antages deres reservations-

pris at være lig med 55 kroner, for selskabernes specifikke produkt. I figur 22 vil forbrugerne således 

opnå en samlet nytte på: 55 ∗ 10 − 215 − 310 = 2573. I figur 23 er forbrugernes nytte lig med 55 ∗

10 − 304,5 − 216,5 = 29. Det samlede samfundsøkonomiske overskud er opsat i nedenstående 

figur. 

 

 

 

 
73 Hvor 55 er reservationsprisen per produkt, 10 er antallet af produkter der købes, 215 er den samlede pris for produk-
ter købt hos Selskab A og 310 er den samlede pris for produkter købt hos Selskab B. 
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Figur 24 

Samfundsøkonomisk overskud 

  Differentieret skat Lige fordelt skat 

Stat 33 33 

Selskaber 0 0 

Forbrugere 25 29 

I alt 58 62 

 

Med analogi til Pareto-efficiens begrebet kan det altså udledes, at situationen hvor skatten ikke er 

ligeligt fordelt mellem de to selskaber ikke er efficient, da det er muligt at optimere situationen for 

forbrugerne, uden at det påvirker selskaberne eller staten. En Pareto-forbedring er mulig, såfremt 

skatten blev fordelt ligeligt mellem de to selskaber (Eide & Stavang, 2008, s. 34-36). Konkurrencesi-

tuationen ville således være mere fri, hvilket vil føre til at forbrugerne kan købe produkterne til en 

lavere pris. 

 

3.3 Delkonklusion 

Den digitale økonomi har i de seneste årtier vokset så meget, at det argumenteres at den er er 

blevet til selve økonomien. Forretningsmodeller inden for den digitale økonomi er alsidige og for-

anderlige. Digitale selskaber har generelt nogle karakteristika som går igen, såsom høj afhængighed 

af immaterielle aktiver, brugere og udvikling af information og kommunikationsteknologier. Desu-

agtet er det ikke muligt at opstille en fyldestgørende definition af den digitale økonomi.  

 

OECD anvender begrebet ”automatiserede digitale services” i deres rapport om Unified Approach. 

De fremhævede eksempler på forretningsmodeller, som vil finde ind under ”automatiserede digi-

tale services”, er særdeles bredt formuleret og digitale selskaber flyder ofte mellem flere af disse 

forretningsområder. Dette besværliggør afgrænsningen af selskabets forretningsaktiviteter.  

 

Digitale selskaber betaler gennemsnitligt en lavere effektiv skat end traditionelle selskaber. OECD 

har påpeget at en differentieret skattesats mellem forskellige selskaber på samme marked, kan 

medføre konkurrenceforvridning. Grundet denne konkurrenceforvridning har et digitalt selskab 
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mulighed for at sætte en lavere pris end et tilsvarende traditionelt selskab, og dermed opnå stør-

stedelen af efterspørgslen på markedet. 

 

Konkurrencesituationen, en sådan differentieret skat kan medføre, kan have samfundsøkonomiske 

konsekvenser. Såfremt det traditionelle selskab er mere efficient end det digitale selskab, vil det 

traditionelle selskab ikke kunne sætte den laveste pris, som ved almindelig fri konkurrence. Effekten 

af dette er at det samfundsmæssige overskud bliver reduceret, i forhold til en sammenlignelig situ-

ation hvor skatten er ligeligt fordelt mellem selskaberne.  

 

Såfremt skatten var ligeligt fordelt, ville den samlede pris som forbrugerne betaler for produkterne, 

være lavere, uden at dette påvirker selskabernes eller statens resultat. Med andre ord kan en ligeligt 

fordelt skat medføre en Pareto-forbedring.  
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4 Unified Approach 

4.1 Indledning 

Som tidligere nævnt udgav OECD i 2013 en handlingsplan med 15 handlingsforslag, som led i deres 

BEPS-projekt. Handlingsplanen påpegede de skattemæssige problemstillinger som digitaliseringen 

medfører, hvilket blev formuleret i Action 1 (OECD, 2013, s. 9-13). OECD udgav i oktober 2015 rap-

porten ”BEPS Action 1 – Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”. Denne rapport kort-

lagde og analyserede disse skattemæssige problemstillinger. Blandt andet understregede rappor-

ten, at den digitale økonomi i stigende grad er blevet til en del af den overordnede økonomi, hvorfor 

det ikke skattemæssigt giver mening at adskille den digitale økonomi fra resten af økonomien 

(OECD, 2015c, s. 11-12). Rapporten drøftede og analyserede de overordnede skatteudfordringer, 

som de digitale forretningsmodeller medfører. Afrundingsvis bemærker rapporten, at der generelt 

er behov for at holde øje med udviklingen af den digitale økonomi og dennes udvikling over tid. 

Dette skyldes den konstante udvikling og innovation af digitale forretningsmodeller (OECD, 2015c, 

s. 138). 

 

På baggrund af Action 1-rapporten sammensatte OECD en arbejdsgruppe bestående af medlems-

stater i OECD og G20, kaldet OECD/G20 Inclusive Framework74. Arbejdsgruppen bestod på davæ-

rende tidspunkt af mere end 100 stater, jurisdiktioner, internationale organisationer og regionale 

skatteenheder. Arbejdsgruppen udgav en delrapport i marts 2018 kaldet “Delivery of the Iterim Re-

port”. Denne delrapport fremlagde arbejdsgruppens retningslinjer og mål for en fælles konsensus 

om de internationale skatteregler mod slutningen af 2020. Den beskrev desuden, hvordan digitali-

sering også påvirker andre områder af det generelle skattesystem, og gav skattemyndighederne nye 

værktøjer til at forbedre effektiviteten af skatteopkrævning og opdagelse af skatteunddragelse 

(OECD, 2018b, s. 3-4 og 12). 

 

I forlængelse af de to tidligere rapporter udgav Inclusive Framework i januar 2019 en ny rapport ved 

navn ”Delivery of Policy Note”. Fra denne rapport fremgik idéen om at splitte Action 1 op i to søjler, 

henholdsvis Pillar One og Pillar Two. Formålet med dette var at gøre et komplekst spørgsmål mere 

 
74 Herefter Inclusive Framework. 
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enkelt, samtidig med at håbet var at øge chancen for at opnå en global konsensusbaseret løsning. 

Pillar One adresserede allokeringen af beskatningsrettigheder, herunder nexus-reglen, og så nær-

mere på indkomstallokering. Pillar Two adresserede risikoen for indkomstallokering til enheder be-

liggende i lavskattelande og søgte en videreudvikling af regler, der giver jurisdiktioner ret til en til-

bagesøgning af skat fra andre jurisdiktioner. Rapporten undersøger, hvorledes digitale selskaber 

med en væsentlig digital tilstedeværelse i en markedsjurisdiktion bør beskattes. Den redegør sam-

tidigt for, at multinationale koncerner oftere skabes af nye forretningsmodeller på baggrund af im-

materielle rettigheder. Rapporten kommer ikke frem til noget yderligere, end at området stadig 

kræver fokus og videreudvikling (OECD, 2019c, s. 1-3). 

 

OECD afholdt i februar og marts 2019, som en del af det igangværende arbejde med Inclusive 

Framework, en offentlig høring, hvor offentligheden kunne kommentere på og spørge ind til Action 

1-udspillet. Meningen med det offentlige konsultationsdokument var, at interessenter kunne fore-

slå mulige løsningsmodeller til skatteudfordringerne ved den digitale økonomi. De tre primære ho-

vedspørgsmål gik på værdiskabelsen af digitale selskaber baseret på antallet af brugere, immateriel 

markedsføring og en væsentlig økonomisk tilstedeværelse (OECD, 2019b, s. 9-17) 

  

I maj 2019 fremlagde medlemmerne af Inclusive Framework en detaljeret handlingsplan ved navn 

”Programme of Work to Develop a Consensus Solution to the Tax Challenges Arising from the Digi-

talization of the Economy”75. Handlingsplanen fremsatte specifikke og detaljerede instruktioner til 

medlemsstaterne for på bedst mulig vis at nå frem til en fælles konsensus om en løsning på de 

skattemæssige udfordringer ved digitalisering. Handlingsplanen fokuserede på de tre hovedspørgs-

mål fra den offentlige høring. Disse tre hovedspørgsmål blev formaliseret til tre mulige forslag til en 

fællesbaseret løsning. Handlingsplanen inkluderede en økonomisk analyse og påvirkningsvurdering 

af Pillar One og Pillar Two (OECD, 2019d, s. 7-11). 

 

Med udgangspunkt i de tre hovedspørgsmål fra handlingsplanen af maj 2019 mente medlemmerne 

af Inclusive Framework, at disse skulle sammenfattes til en enkelt, fælles og samstemmig tilgang. 

 
75 Herefter Programme of Work. 
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For at fremme denne tilgang fremsatte OECD-sekretariatet i november 2019 et udkast til et forslag 

under navnet ”Secretariat Proposal for a ’Unified Approach’ under Pillar One”. Formålet med for-

slaget er at indføre et nyt skattesystem som løsning på de skattemæssige problemer, som den digi-

tale økonomi medfører. Sekretariatets udkast fokuserer på lighederne i de tre hovedspørgsmål fra 

”Programme of Work” og har introducerer en ny nexus-regel, nye profitallokeringsregler samt en 

mere konkret skatteberegningsmetode gennem en tretrinsmekanisme. Dette udkast blev formali-

seret og udgivet som et konsultationsdokument, hvor interessenter kunne spørge ind til de frem-

satte punkter i dokumentet. 

 

På baggrund af sekretariatets udkast og de offentlige kommentarer fra høringen af november 2019 

fremlagde medlemmerne af Inclusive Framework et endeligt konkret forslag. Forslaget fokuserede 

på en videreudvikling af Pillar One og Pillar Two. Udtalelsen blev udgivet i januar 2020 under navnet 

”Statement by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS on the Two-Pillar Approach to Address 

the Tax Challenges Arising from the Digitalization of the Economy”. Denne udtalelse inkluderede 

tilmed en overordnet udformning til en fælles konsensus under Pillar One (OECD, 2020b, s. 5). 

 

4.2 Skat på digitale tjenester 

Som det ser ud nu, er der ikke opstået konkret enighed OECD-landene imellem, hvad angår arbejdet 

omkring Unified Approach. Manglen på en global løsning på de skattemæssige problemer, som den 

digitale økonomi medfører, har bevirket, at flere stater har introduceret skatter med henblik på at 

beskatte store multinationale digitale selskaber. De nuværende internationale skatteregler har gi-

vetvis medført, at enkelte lande tager sagen i egen hånd og indfører nationale skatteregler. Dette 

er for at sikre beskatning af selskaber, som ikke nødvendigvis har behov for fysisk tilstedeværelse 

for at have økonomisk aktivitet på et lokalt marked. Nedenfor gennemgås en række af disse staters 

inkorporering af skatter eller afgifter i national lovgivning. Derudover gennemgås Europa-Kommis-

sionens forslag om en regional skat på digitale selskaber. 
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4.2.1 Storbritanniens forslag om ”Diverted Profits Tax” 

Storbritannien indførte tilbage i 2015 en ”Diverted Profits Tax” via deres Finance Act 201576. Lovens 

formål er at beskatte selskaber, som ikke har et fast driftssted i Storbritannien, selvom de udfører 

aktiviteter i landet. Loven finder ligeledes anvendelse på selskaber, som har fast driftssted i Storbri-

tannien, men som benytter koncerninterne transaktioner, der mangler økonomisk substans. Disse 

selskaber eller transaktioner ville ikke blive beskattet i Storbritannien under internationale skatte-

regler. Loven anvendes ved at beskatte 25% af disse selskabers ”diverted”77 profit, der hidrører fra 

enten transaktioner, som mangler økonomisk substans, eller selskaber, som har omsætning i Stor-

britannien, men uden at konstituerer et fast driftssted (UK Parliament, 2015, s. 85-92, pkt. 77-86).  

 

4.2.2 Europa-Kommissionens forslag om SDT 

Europa-Kommissionen adresserede problemstillingen om det internationale skattesystem og det 

digitale indre marked tilbage i 2017. Europa-Kommissionen foreslog både kortsigtede og langsigtede 

løsninger. De kortsigtede løsningsforslag indebar (Europa-Kommissionen, 2017, s. 9-11): 

- Udligningsafgifter på digitale selskabers omsætning 

- Kildeskat på digitale transaktioner  

- Afgift på indtægter fra levering af digitale tjenester eller reklamevirksomheder. 

 

I marts 2018 udgav Europa-Kommissionen to forslag til en ”skat på digitale tjenester”78 og en modi-

ficering af begrebet om fast driftssted, baseret på en væsentlig digital tilstedeværelse, som hen-

holdsvis kortsigtede og langsigtede løsninger. En SDT skal forstås som en skat på indtægter, der 

hidrører fra bestemte enheders levering af digitale tjenester (Europa-Kommissionen, 2018c, s. 15-

21 og 24-36). 

 

På nuværende tidspunkt har en række EU-lande dog allerede fremført forslag til eller gennemført 

lovgivning, som har til hensigt at indføre hjemmel til beskatning af selskaber indenfor den digitale 

økonomi. Der er dog forskellige variationer, som gennemgås i afsnittene nedenfor.  

 
76 Den britiske finanslov. 
77 Ved ”diverted” henviser lovgiver i Storbritannien til profitter, der er dirigeret udenom landet. 
78 Herefter SDT. 
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4.2.3 Indførelse af SDT i Storbritannien 

I Storbritannien blev der i marts 2020 vedtaget en finanslov, hvorigennem en SDT blev indført med 

effekt per 1. april 2020. Anvendelsesområdet af denne SDT er ’digital service activity’, som bliver 

opdelt i tre undergrupper (UK Parliament, 2020a, s. 38, sektion 42): 

- ”Social media service  

- Internet search engine 

- Online marketplace” 

 

Disse minder øjensynligt om nogle af forretningsmodellerne omfattet af Unified Approach, som er 

gennemgået i kapitel 3. I forhold til omsætningstærsklerne fra Europa-Kommissionen er tærsklerne 

i Storbritanniens SDT en smule lavere, da skattesubjektets globale omsætning skal overstige 4,3 

milliarder kroner79 samt overstige en omsætning ved digitale services i Storbritannien på mindst 210 

millioner kroner80. Under førnævnte betingelser er der også en fremgangsmåde for beregning af 

SDT. Koncernen bliver skattepligtig af omsætning hidrørende den digitale serviceaktivitet udført i 

Storbritannien. Der gælder et bundfradrag på 210 millioner kroner,81 hvor omsætning overstigende 

bundfradraget herefter beskattes med en skattesats på 2% (UK Parliament, 2020a, s. 39-40, pkt. 45-

46). 

 

Den britiske told- og skatteforvaltning82 udsendte i november 2018 et konsultationsdokument ved-

rørende SDT, som umiddelbart tager udgangspunkt i Europa-Kommissionens forslag fra marts 2018. 

I konsultationsdokumentet blev det fremhævet, at skatten på digitale tjenester ultimativt skal anses 

som en midlertidig skat, da den forventes at blive afløst af en global løsning. Skatten opkræves, hvor 

omsætningen kan henledes til en brugerflade fra Storbritannien (HM Treasury; HM Revenue & 

Customs, 2018, s. 2-4). Yderligere kan der ikke trækkes nogen former for omkostninger fra det be-

løb, der beskattes med 2% SDT. Dog har Storbritannien åbnet en form for kattelem, også betegnet 

 
79 500 millioner GBP omregnet til DKK ved brug af Nationalbankens gennemsnits valutakurs for 2019 
80 25 millioner GBP omregnet til DKK ved brug af Nationalbankens gennemsnits valutakurs for 2019 
81 25 millioner GBP omregnet til DKK ved brug af Nationalbankens gennemsnits valutakurs for 2019 
82 HM Treasury og HM Revenue & Customs. 
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som ”Safe Harbour”, for koncerner med meget lave profitmarginer, for at disse ikke skal rammes 

hårdt af SDT.83  

 

Denne SDT efterlader dog også en række spørgsmål. Formålet med denne SDT er, at Storbritannien 

ønsker at beskatte koncerner, som ikke er skattepligtige i Storbritannien, men som har en bruger-

base i landet, da brugerbasen anses som værdiskabende for koncernen. Der er ikke fremkommet 

nogen konkret information om, hvorledes brugerbasen præcis skal måles og opgøres, eller hvordan 

korrekt måling af antallet af brugere i Storbritannien sikres. Tilmed bliver en sådan SDT kritiseret for 

kun at vedrøre tre specifikke forretningsmodeller inden for den digitale økonomi. Da den digitale 

økonomi er konstant under udvikling, og forskellige nye forretningsmodeller kan opstå, kan sådan 

en lovgivning ganske hurtigt gå hen og blive uaktuel inden for en nær fremtid (Bhogal, 2019, s. 1312).  

 

4.2.4 Indførelse af SDT i andre stater 

Storbritannien og Europa-Kommissionen er ikke alene om at kigge på at indføre en SDT. I Bilag 1 ses 

et overblik over europæiske lande, som enten har implementeret en SDT, har foreslået det eller har 

kigget på mulighederne for at indføre en sådan skat. 

 

For at forstå rammerne for en SDT er det vigtigt at kigge mod Europa-Kommissionens forslag fra 

marts 2018, da en del lande synes at tage udgangspunkt i dette forslag. Europa-Kommissionen fo-

reslog en struktur med globale og nationale omsætningstærskler, hvilket også synes at være en 

struktur, som nogle af disse lande har benyttet sig af. Ifølge forslaget skal koncernen have en global 

omsætning på mindst 5,6 milliarder kroner84 ved seneste aflagte årsrapport, og derudover skal kon-

cernens omsætning optjent indenfor den Europæiske Union overstige 370 millioner kroner,85 før et 

selskab bliver skattepligtig af SDT’en. Skattesatsen er foreslået til at være 3% (Europa-

Kommissionen, 2018c, s. 25-28). Til sammenligning er de forskellige tærskler og 

 
83 For yderligere detaljer se Finance Bill 2020, s. 40-41, pkt. 47 (UK Parliament, 2020a) og Finance Bill 2020 Introduction 
of the new Digital Services Tax – explanatory notes, s. 9 (UK Parliament, 2020b). 
84 750 millioner EUR omregnet til DKK ved brug af Nationalbankens gennemsnits valutakurs for 2019 
85 50 millioner EUR omregnet til DKK ved brug af Nationalbankens gennemsnits valutakurs for 2019 
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anvendelsesområder, der er fremsat i de forskellige stater, illustreret i nedenstående tabel 

(European Parliamentary Research Service, 2020; Asen, 2020). 

 

Figur 25 

Land SDT-sats Anvendelsesområde Global  
omsætnings-
tærskel 86 

National 
omsætnings-
tærskel 87 

Frankrig88 3% • Online markedsføring 
• Indsamling og salg af brugerdata 

til markedsføring 
• Forbindelse af brugere på digitale 

platforme 

5,6 mia. DKK 
(750 mio. EUR) 

185 mio. kroner 
(25 mio. EUR) 

Italien89 3% • Online markedsføring 
• Digitale platforme, der faciliterer 

kontakt mellem brugere, enten 
hvad angår interaktion eller ud-
bud af varer eller services 

• Dataindsamling 

5,6 mia. DKK 
(750 mio. EUR) 

40 mio. kroner 
(5,5 mio. EUR)  

Storbritannien 2% • Social medie services 
• Online søgemaskiner 
• Online markedsplads-platform 

4,3 mia. DKK 
(500 mio. GBP) 

210 mio. DKK 
(25 mio. GBP) 

Tyrkiet90 7,5% • Online tjenesteydelser, herunder 
markedsføring og digitale plat-
forme 

5,6 mia. DKK 
(750 mio. EUR) 

18 mio. DKK 
(3,1 mio. EUR) 

Ungarn91 7,5%92 • Online markedsføring Ingen omsæt-
ningstærskel 

2 mio. DKK  
(0,3 mio. EUR) 

Østrig93 5% • Online markedsføring 5,6 mia. DKK 
(750 mio. EUR) 

185 mio. DKK 
(25 mio. EUR) 

 

 
86 Omregnet til DKK ved brug af Nationalbankens gennemsnits valutakurs for 2019 
87 Omregnet til DKK ved brug af Nationalbankens gennemsnits valutakurs for 2019 
88 Trådte i kraft 1. januar 2020, men opkrævning af skatter er udskudt til slutningen af 2020. 
89 Trådte i kraft 1. januar 2020.  
90 Trådte i kraft 1. marts 2020. 
91 Ungarn indførte en reklame/markedsføringsskat med progressive skatterater i 2014. De progressive satser blev anset 
som ulovlig statsstøtte af Europa-Kommissionen i 2015. I 2019 blev Europa-Kommissionens afgørelse omstødt af EU-
domstolen i sag T-20/17. 
92 Ungarn har nedsat skatten til 0% mellem 1. juli 2019 og 31. december 2022.  
93 Trådte i kraft 1. januar 2020.  
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Foruden ovenstående har Belgien, Spanien, Tjekkiet og Slovenien enten taget initiativer til eller 

fremsat forslag om implementering af en SDT (European Parliamentary Research Service, 2020, s. 

6). 

 

Indførelsen af SDT i Frankrig har medført en stridighed mellem USA og Frankrig. Det amerikanske 

handelsministerium udsendte i december 2019 en rapport,94 som anklagede den digitale skat for at 

være diskriminerende mod amerikanske digitaliserede selskaber, og at denne skat var målrettet 

mod nogle få store amerikanske selskaber (Office of the United States Trade Representative, 2019). 

 

OECD har udtrykt bekymring for, at såfremt der ikke nås til enighed om en global løsning – eller i 

dette tilfælde en løsning i OECD-regi – inden for den aftalte G20-tidsramme, er det sandsynligt, at 

stater og lande begynder at introducere egne nationale retsområder indenfor digitale skatter. Ifølge 

OECD vil en sådan tendens underminere relevansen og holdbarheden af et internationalt samar-

bejde på skatteområdet, foruden at det vil have en effekt på investeringer og global vækst (OECD, 

2019d, s. 7, pkt. 11-12). 

 

Ovenstående afsnit viser en udvikling i antallet af nationale skatteregler og afgifter, som har til hen-

sigt at beskatte digitale selskaber. OECD’s bekymringer om indførelse af nationale digitale skatter 

har vist sig at være velbegrundet, og denne udvikling kan vise sig kun at være begyndelsen på ind-

førelsen af nationale skatter på digitale tjenester, såfremt der ikke opnås enighed om en fælles løs-

ning. 

 

4.3 Unified Approach 

Da Unified Approach-forslaget stadig er i sin spæde start, er det ikke muligt at udlede noget helt 

konkret fra de udgivne rapporter gennemgået i afsnit 4.1. Følgende afsnit vil desuagtet behandle 

forslaget baseret på rapporter udgivet om Unified Approach for at skitsere en ramme for forslagets 

udformning. 

 

 
94 Report on France’s Digital Services Tax Prepared in the Investigation under Section 301 of the Trade Act of 1974, 
Office of the United States Trade Representative, (Office of the United States Trade Representative, 2019). 
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Hovedformålet med forslaget er at tilpasse beskatningsretten for markedsjurisdiktioner, hvori de 

digitale selskabers brugere er lokaliseret (OECD, 2014, s. 24). Forslaget kan opdeles i tre hoveddele. 

Først og fremmest foreslår OECD en ændring af nexus-reglen for beskatning i markedsjurisdiktioner. 

For det andet har OECD foreslået – om end ret løst baseret – anvendelsesområdet for denne nye 

nexus-regel. Sidst, men ikke mindst, har OECD foreslået et nyt indkomstallokeringsprincip i tre trin 

(OECD, 2020b, s. 8, pkt. 10-11). 

 

Det foreslåede indkomstallokeringsprincip vil beregne tre skattepligtige indkomsttyper, kaldet 

Amount A, Amount B og Amount C. Amount A repræsenterer den nye beskatningsret, som mar-

kedsjurisdiktionen vil få tildelt, og bygger på en formelbaseret beregningsmetode. Amount B og 

Amount C vil ikke statuere nye beskatningsretter for markedsjurisdiktioner, men vil stadig blive be-

dømt efter den traditionelle nexus-regel95 (OECD, 2019b, s. 13, pkt. 50). Amount B og Amount C vil 

baseres på de eksisterende profitallokeringsprincipper, gennemgået i kapitel 2. De tre trin kan over-

ordnet beskrives således (OECD, 2020b, s. 8-9, pkt. 10-11): 

- Amount A: En andel af overskuddet, der allokeres til markedsjurisdiktionen ved en formel-

baseret beregning på koncernniveau. 

- Amount B: Et fast vederlag baseret på armslængdeprincippet på grundlag af de distributi-

ons- og markedsføringsfunktioner, som varetages i markedsjurisdiktionen. 

- Amount C: En fordeling af beskatningsretten på den indkomst, der ikke bliver beskattet un-

der Amount A eller Amount B, men som hidrører varetagelsen af funktioner i markedsjuris-

diktionen, der går ud over, hvad der beskattes under Amount B. Under Amount C har Unified 

Approach også til hensigt at forbedre konfliktløsningsprocessen. 

 

Indkomsttyperne vil have forskellige anvendelsesområder, selvom visse overlap ikke kan udelukkes 

(OECD, 2020b, s. 8, pkt. 11). De følgende afsnit vil behandle de tre indkomsttyper under Unified 

Approach. 

 

 
95 Med den traditionelle nexus-regel forstås et fast driftssted eller datterselskab, som gennemgået i kapitel 2. 
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4.3.1 Amount A 

Amount A er nøgleelementet i Unified Approach og er OECD’s primære svar på de skattemæssige 

problematikker, som den digitale økonomi medfører (OECD, 2020b, s. 9, pkt. 13). I de følgende afsnit 

vil Amount A blive behandlet for at klarlægge anvendelsesområdet, den nye nexus-regel og alloke-

ringsnøglen. 

 

4.3.1.1 Anvendelsesområdet 

Anvendelsesområdet for Amount A er målrettet større multinationale koncerner (OECD, 2020b, s. 

9, pkt. 13). Førend et selskab beskattes af Amount A, skal en række tærskler og kriterier opfyldes. 

Et overblik over disse tærskler og kriterier er illustreret i figur 26. Det sidste trin i figuren vedrører 

den nye nexus-regel, som knytter sig til Amount A. 
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Figur 26. Kilde (OECD, 2020b, s. 26) 
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4.3.1.1.1 Omfattede forretningsaktiviteter  

Unified Approach identificerer to kategorier af forretningsaktiviteter, som vil falde ind under anven-

delsesområdet for Amount A: automatiserede digitale services og forbrugerorienterede selskaber 

(OECD, 2020b, s. 9-10, pkt. 18-19). Trin to til at fastslå, hvorvidt en koncern er omfattet af Amount 

A, er aktivitetstesten, som kan ses i nedenstående figur. Afgrænsningen af forretningsaktiviteterne 

inden for anvendelsesområdet vil også være relevant senere i figuren. 

Figur 27. Kilde (OECD, 2020b, s. 26) 
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Kategorien ”automatiserede digitale services” dækker over selskaber, der genererer omsætning fra 

levering af automatiserede digitale services, som udbydes regelmæssigt til et større antal kunder 

eller brugere i flere jurisdiktioner. Forretningsmodeller, der forventes at falde ind under kategorien, 

kan eksempelvis være (OECD, 2020b, s. 10, pkt. 22): 

- “online search engines; 

- social media platforms; 

- online intermediation platforms, including the operation of online marketplaces, 

irrespective of whether used by businesses or consumers; 

- digital content streaming; 

- online gaming; 

- cloud computing services; and 

- online advertising services.”  

 

Disse forretningsmodeller er gennemgået ovenfor i kapitel 3. Forretningsmodeller som ikke er rettet 

mod forbrugere, men derimod andre selskaber,96 vil ikke falde ind under denne kategorisering. 

Dette inkluderer selskaber, som udbyder juridiske, revisions-, arkitektoniske, ingeniør- og rådgi-

vende services. Unified Approach påpeger, at definitionen af automatiserede digitale services stadig 

er under udarbejdelse, blandt andet for at undersøge om sådanne forretningsmodeller eventuelt 

skal inkluderes i anvendelsesområdet (OECD, 2020b, s. 11, pkt. 23).  

 

Den anden kategori, forbrugerorienterede selskaber, dækker over selskaber, som genererer om-

sætning fra salg af varer og services, som sædvanligvis sælges til forbrugere (OECD, 2020b, s. 11, 

pkt. 24). Begrebet ”forbruger” bliver ikke udspecificeret i forslaget, men efter dansk ret forstås be-

grebet oftest som en, der handler uden for sit erhverv (Mossin, Federspiel, Kildegaard, & Kristensen, 

2020). Forretningsmodeller, som vil falde ind under kategorien, inkluderer (OECD, 2020b, s. 11, pkt. 

28): 

 

 
96 Såkaldte B2B-forretningsmodeller. 
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- “personal computing products (e.g. software, home appliances, mobile phones); 

- clothes, toiletries, cosmetics, luxury goods; 

- branded foods and refreshments; 

- franchise models, such as licensing arrangements involving the restaurant and hotel sector; 

and automobiles. 

 

Ud fra disse eksempler kan det udledes, at OECD’s forslag ikke alene fokuserer på digitaliserede 

selskaber, men har et bredere anvendelsesområde (OECD, 2019b, s. 5, pkt. 15). Denne kategori in-

kluderer selskaber, som sælger varer og services direkte til forbrugere eller gennem tredjepartsvi-

dereforhandlere eller -formidlere, som varetager rutineopgaver såsom mindre monterings- eller 

indpakningsopgaver. Som det sidste oplistede eksempel indikerer, er det formålet at inkludere sel-

skaber, som genererer omsætning fra licensrettigheder fra varemærkede forbrugerprodukter samt 

omsætning fra licenser af et varemærke og kommerciel knowhow, såsom franchising (OECD, 2020b, 

s. 11, pkt. 25 og 27).  

 

Visse selskaber, der umiddelbart ville falde ind under mindst én af de to kategorier, vil blive specifikt 

undtaget for anvendelsesområdet. Dette gælder eksempelvis for selskaber i udvindingsindustrien 

af råstoffer og råvarer. Undtagelsen vil også gælde, selvom råstofferne og råvarerne inkorporeres 

længere nede i værdikæden. For eksempel vil salget af en sæk grønne kaffebønner ikke falde ind 

under anvendelsesområdet. Derimod vil salget af en varemærket pose kaffe falde inden for anven-

delsesområdet (OECD, 2020b, s. 11, pkt. 30). 

 

De fleste aktiviteter udført i den finansielle servicesektor, herunder forsikringsaktiviteter, finder 

sted med kommercielle kunder, hvorfor disse aktiviteter selvsagt er undtaget fra anvendelsesområ-

det, da de handler inden for deres erhverv. Unified Approach fremhæver dog muligheden for, at 

forbrugerorienterede forretningsmodeller inden for den finansielle sektor, såsom ”retail banking”, 

også undtages fra anvendelsesområdet. Dette er begrundet i hensynet til, at sådanne forretnings-

modellers indtjening hidrører de lokale kundemarkeder, hvor aktiviteten udføres. Men selv denne 



 101 

undtagelse kan lede til problematikker ved visse forretningsmodeller inden for den finansielle sek-

tor, såsom peer-to-peer-låneplatforme97 (OECD, 2020b, s. 11, pkt. 31). 

 

Endelig lægger OECD op til, at drift af skibe og flyvemaskiner i international trafik også undtages, da 

de fleste dobbeltbeskatningsoverenskomster indeholder særlige fordelingsregler for sådanne akti-

viteter (OECD, 2020b, s. 12, pkt. 32). 

 

4.3.1.1.2 Tærskler 

Som nævnt er anvendelsesområdet for Amount A særdeles målrettet mod større multinationale 

koncerner. For at sikre, at den nye beskatningsret ikke rammer bredere end formålet, indeholder 

forslaget en række omsætningstærskler og andre tests. De konkrete omsætningstærskler er ikke 

værdisat endnu, men OECD foreslår dog konkrete tærskelparametre (OECD, 2020b, s. 12, pkt. 35). 

Disse tærskler og tests er forklaret i nedenstående figur:  

 

 
97 Også kaldet ”loan-based crowdfunding”, der defineres som individer eller institutioner, som udbyder lån til en lånta-
ger (Havrylchyk, 2018). 
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Figur 28. Kilde  (OECD, 2020b, s. 26; Bureau van Dijk, 2020) 

 
 

For det første vil anvendelsen af Amount A være begrænset til multinationale koncerner, som mø-

der en bestemt bruttoomsætning. OECD foreslår, at omsætningstærsklen kan være i konsensus med 

den såkaldte land-for-land-rapportering, som blev indført ved BEPS Action 13.98 Land-for-land-

 
98 BEPS Action 13 indførte en model for multinationale koncerners årlige rapportering i hver markedsjurisdiktion, hvori 
koncernen udfører aktiviteter, Land-for-land-rapportering (OECD, 2015d, s. 37 ff.). 
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rapportering omfatter multinationale koncerner med en bruttoomsætning, der overstiger 5,6 milli-

arder kroner.99 Formålet med at sætte omsætningstærsklen til den samme, som gælder for land-

for-land-rapporteringen, er at undgå utilsigtede byrder for mindre selskaber, såsom unødvendige 

administrationsomkostninger (OECD, 2020b, s. 12, pkt. 35). Det er nævneværdigt, at omsætnings-

tærsklen for Europa-Kommissionens forslag til et EU-direktiv til beskatning af digitale selskaber lige-

ledes var 5,6 milliarder kroner (Europa-Kommissionen, 2018c, s. 10). Dette kan tyde på, at de for-

skellige tærskler i Unified Approach i nogen grad kan antages at følge tærsklerne for Europa-Kom-

missionens forslag. 

 

Efter den offentlige høring om Unified Approach-forslaget blev et par yderligere tærskler indført.100 

Dette medfører selvsagt et endnu mere snævert anvendelsesområde for Unified Approach. En af 

disse ”nye” omsætningstærskler, der tages i betragtning, er en de minimis-test101 på den andel af 

koncernens konsoliderede omsætning, der hidrører de omfattede forretningsaktiviteter, som er 

gennemgået ovenfor i afsnit 4.3.1.1.1 Den tredje tærskel vil også være en de minimis-test, som vil 

undtage situationer, hvor det samlede overskud, der allokeres efter Amount A, ikke overstiger et 

givent beløb. Ingen af værdierne for de to de minimis-tests er specificeret endnu (OECD, 2020b, s. 

12, pkt. 35). Dog kan et pejlemærke udledes fra Europa-Kommissionens forslag om et EU-direktiv til 

beskatning af digitale selskaber, hvor omsætningstærsklen for hver markedsjurisdiktion er 52,25 

millioner kroner102 (Europa-Kommissionen, 2018b, s. 8). Udover de ovennævnte tærskler og tests 

vil anvendelsen af den nye indkomstfordeling og den nye nexus-regel indføre yderligere tærskler, 

som vil blive behandlet nedenfor i afsnit 4.3.1.2 og 4.3.1.3 (OECD, 2020b, s. 12, pkt. 35). 

 

Omfanget af anvendelsesområdet er ikke umiddelbart vurderet af OECD. En estimering viser dog, 

at mindre end 5.000 selskaber vil være omfattet, alene ud fra de to første parametre, som er de 

omfattede forretningsområder og omsætningstærsklen.103 Estimeringen tager ikke de to de 

 
99 750 millioner EUR omregnet til DKK ved brug af Nationalbankens gennemsnits valutakurs for 2019 
100 Det tidligere forslag var en overordnet omsætningstærskel på 750 millioner euro (OECD, 2019a, s. 7 og 14, pkt. 20 
og 53). 
101 En minimumstærskel. 
102 7 millioner EUR omregnet til DKK ved brug af Nationalbankens gennemsnits valutakurs for 2019 
103 Tal fra Orbis-databasen (Bureau van Dijk, 2020). 
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minimis-tests i betragtning, da der ikke er nogen parametre at gå ud fra, hvorfor omfanget af de 

omfattede selskaber højst sandsynligt vil mindskes til langt under 5.000, som arbejdet med forslaget 

skrider frem. 

 

4.3.1.2 Nexus-reglen 

Et af de klare formål med Action 1 i BEPS-projektet var at behandle nexus-reglen, der bestemmer, 

hvornår et selskab er skattepligtigt til markedsjurisdiktioner, hvori de har forretningsaktiviteter 

(OECD, 2013, s. 13). Nexus-reglen har i over 60 år været baseret på begrebet om fast driftssted. I 

det indledende arbejde med Unified Approach påpegede OECD sin bestræbelse om at udarbejde en 

ny nexus-regel, der ikke baserer sig på fysisk tilstedeværelse, men derimod på omsætning (OECD, 

2019b, s. 5 og 7, pkt. 15 og 21). 

 

Et mere konkret forslag blev introduceret i 2020 med Unified Approach. Forslaget indebærer en ny 

nexus-regel for multinationale koncerner, der falder inden for anvendelsesområdet, baseret på in-

dikationer af et signifikant og vedvarende engagement med markedsjurisdiktioner. Nexus-testen 

skal foretages i alle markedsjurisdiktioner. For at undgå utilsigtede følgevirkninger på eksisterende 

skatteregler vil den nye nexus-regel kun finde anvendelse på Amount A og vil ikke kunne bruges 

analogt på andre skatter104 (OECD, 2020b, s. 12-13, pkt. 36 og 40).  

 

Signifikant og vedvarende engagement er indikeret ved generering af omsætning over en årrække, 

som er omfattet af anvendelsesområdet for Amount A. Tærsklen for omsætningen vil være relativ 

til den respektive størrelse på markedet, dog med en absolut minimumstærskel. Denne omsæt-

ningstærskel vil være den eneste påkrævede test for selskaber inden for kategorien ”automatise-

rede digitale services”. Selskaber inden for kategorien ”forbrugerorienterede selskaber” vil ikke 

nødvendigvis blive omfattet af den nye nexus-regel, hvis de alene sælger forbrugsgoder i en mar-

kedsjurisdiktion uden et vedvarende engagement i markedet. Hertil kan visse yderligere faktorer 

komme i spil, såsom et krav om fysisk tilstedeværelse, som det kendes fra den nuværende nexus-

regel (OECD, 2020b, s. 12-13, pkt. 37-39). 

 
104 Med andre ord vil det være en ”stand alone”-regel. 
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Hermed introducerer OECD endnu en tærskel for, hvornår en koncern er skattepligtig af Amount A. 

Som det kan ses i figur 29, er nexus-testen den sidste test, inden Amount A beregnes. 

 

Figur 29. Kilde (OECD, 2020b, s. 26)  
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For at opklare hvorvidt en multinational koncern er omfattet af den nye nexus-regel for Amount A, 

skal en opgørelse fastsætte fordelingen af den genererede omsætning mellem markedsjurisdiktio-

nen og andre jurisdiktioner. Dette medfører selvsagt en del administrativt arbejde. For at mindske 

det administrative arbejde for mindre selskaber vil nexus-testen være den sidste test, som et selskab 

skal opfylde, som illustreret i figur 29 ovenfor. Selve omsætningstærsklen for den nye nexus-regel 

er endnu ikke bestemt. Med henblik på det fremtidige arbejde for fastsættelsen af tærsklen har 

OECD sat særligt fokus på forretningsmodellen ”online advertising services”. For disse digitale trans-

aktioner vil omsætningen fordeles til den markedsjurisdiktion, hvor brugeren er lokaliseret, og ikke 

den jurisdiktion hvor servicen købes, såfremt disse jurisdiktioner er forskellige. OECD benytter be-

grebet ”eyeballs” om brugeren, for at påpege, at det er den fysiske lokalitet af brugeren – og dennes 

øjne – der gør udfaldet, og ikke en eventuel digital lokalitet. For andre digitale transaktioner inden 

for anvendelsesområdet vil udfaldet for fordelingen være baseret på, hvor servicen forbruges. Salg 

gennem tredjeparter og formidlere vil også blive medregnet (OECD, 2020b, s. 13-14, pkt. 41 og 47).  

 

4.3.1.3 Beregning af Amount A 

Såfremt en multinational koncern møder alle tærsklerne, og deres forretningsaktiviteter falder ind 

under den nye nexus-regel, vil beskatningsretten til en andel af overskuddet blive tildelt de mar-

kedsjurisdiktioner, der møder nexus-tærsklen (OECD, 2020b, s. 13, pkt. 42). Fremgangsmåden be-

står af elementer fra både ”residual profit split”-metoden i form af en tærskel til udelukkelse af 

vederlag for rutineaktiviteter og ”fractional apportionment”-metoden ved brug af formelbaserede 

beregninger (OECD, 2019b, s. 13, pkt. 52). 

 

Beregningen af Amount A baseres på det årlige overskud før skatter, som udledes fra det konsoli-

derede koncernregnskab. Kun overskud inden for de omfattede forretningsmodeller, der overstiger 

en vis procentdel af rentabilitet, vil blive medtaget i beregningen (OECD, 2020b, s. 13-14, pkt. 43-

46). Dermed introducerer OECD endnu en tærskel, som skal mødes, førend en koncern bliver skat-

tepligtig af Amount A. Rentabilitetstesten bliver den fjerde test, hvorefter den samlede figur kan 

illustreres således: 
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Figur 30. Kilde (OECD, 2020b, s. 26) 
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Når overskuddet før skat for de omfattede forretningsaktiviteter, der møder rentabilitetstærsklen, 

er identificeret, beregnes Amount A. Beregningen vil foregå ved en formelbaseret fremgangsmåde 

(OECD, 2020b, s. 14, pkt. 46). Unified Approach præciserer ikke, hvorledes denne formel skal udfor-

mes, men et forslag til udformningen kan udledes fra konsultationsdokumentet. Med henvisning til 

principperne, der kendes fra ”residual profit split”-metoden, beskrevet i OECD Transfer Pricing 

Guidelines, foreslås det, at beregningen indledningsvist skal identificere indtjening hidrørende ruti-

neaktiviteter (OECD, 2019b, s. 13, pkt. 54). Efter OECD Transfer Pricing Guidelines anslås indtjening 

hidrørende rutineaktiviteter ved brug af enten de traditionelle transfer pricing-metoder eller 

TNMM-metoden105 (OECD, 2017c, s. 137, afsnit C.3.2.2). Unified Approach åbner dog op for mulig-

heden for en simplificeret fremgangsmåde, som eksempelvis en forudbestemt fast procentandel, 

der kan variere for forskellige industrier. Denne fremgangsmåde skal alene anvendes for at simpli-

ficere udregningen og vil ikke have indvirkning på den faktiske allokering af anslået indtjening hid-

rørende rutineaktiviteter under de gældende transfer pricing-principper. Den anslåede indtjening 

hidrørende rutineaktiviteter ekskluderes fra den identificerede profit før skat, så det således alene 

er overskuddet ud over den fastsatte rentabilitetstærskel, der anses som koncernens overskud fra 

ikke-rutineaktiviteter, som vil beskattes under Amount A (OECD, 2019b, s. 14, pkt. 54-56). 

 

Herefter skal det fastslåede overskud fra ikke-rutineaktiviteter fordeles mellem det overskud, der 

kan henføres til markedsjurisdiktionen, og det overskud der henføres til andre faktorer, såsom im-

materielle aktiver, kapital og risiko. Dette trin minder en del om den faktuelle og funktionelle ana-

lyse, der udføres efter transfer pricing-reglerne, se kapitel 2, afsnit 2.6.1.1.2. Dog vil de konventio-

nelle transfer pricing-regler ikke anvendes. Derimod anvendes en simplificeret fremgangsmåde, 

som for eksempel en internationalt forudbestemt fast procentandel. En lidt mere nuanceret frem-

gangsmåde kan være at bruge forskellige procentandele til forskellige industrier. Den andel af ind-

tjeningen, som anslås til at hidrøre fra andre faktorer end de, der kan henføres til markedsjurisdik-

tionen, vil blive ekskluderet fra Amount A-beskatningen (OECD, 2019b, s. 15, pkt. 57-59). 

 

 
105 Transactional net margin method. Se yderligere OECD Transfer Pricing Guidelines, kapitel 2, del III (OECD, 2017c). 
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Det sidste trin i beregningen vil være fordelingen af den anslåede Amount A-skattebase mellem 

markedsjurisdiktioner, der møder nexus-tærsklen. Hertil vil en fordelingsnøgle benyttes. Fordelings-

nøglen er endnu ikke bestemt, men kan baseres på omsætningen i hver markedsjurisdiktion som 

identificeret under nexus-testen (OECD, 2020b, s. 14, pkt. 47).  

 

Et eksempel på de fire trin for beregning og fordeling af indkomst efter Amount A er illustreret i 

figuren nedenfor: 

 

Figur 31. Kilde (OECD, 2019b, s. 13-14, pkt. 55 og 59-60; Clayson & Rajathurai, 2019)  

 
 

De nye allokeringsregler vil også være anvendelige på underskud. Det er endnu ikke bestemt, hvor-

ledes underskud vil blive behandlet under Unified Approach. Muligheder for inkorporering af un-

derskud i Amount A kunne være en ”earn-out”-fremgangsmåde. Ved en sådan fremgangsmåde vil 

en koncern opretholde en kumulativ konto over underskud, således at koncernen først bliver skat-

tepligtig af Amount A, når kontoen er gået i nul af efterfølgende overskud (OECD, 2019d, s. 18, afsnit 

1.7). En mulighed for indførelse af regler om fremførelse af underskud fra tidligere år virker dog 

umiddelbart til at være den foretrukne mulighed i Unified Approach (OECD, 2020b, s. 14, pkt. 44). 
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4.3.1.4 Dobbeltbeskatning 

Indførelsen af Amount A fører til en del problemstillinger hvad angår eliminering af dobbeltbeskat-

ning. Unified Approach påpeger, at det ikke vil være muligt at anvende lignende regler som de kor-

responderende justeringer af det skattemæssige vederlag i en koncernintern transaktion, som føl-

ger af OECD’s modeloverenskomst, artikel 9, stk. 2. Derimod vil der blive arbejdet videre på, hvorvidt 

lempelsesmetoderne, som kendes fra modeloverenskomsten, såsom credit og eksemption, kan an-

vendes i dette nye regi (OECD, 2020b, s. 15, pkt. 50-51).  

 

De nuværende regler for eliminering af dobbeltbeskatning for multinationale koncerner baserer sig 

på basis af den individuelle enhed og det individuelle land, hvori enheden er hjemmehørende. Ved 

en implementering af Unified Approach-forslaget vil denne tilgang kræve identificering af de indivi-

duelle selskaber i en multinational koncern, der skal behandles som ”ejeren” af den skattepligtige 

indkomst under Amount A (OECD, 2019b, s. 10, pkt. 36). Såfremt flere selskaber, der bliver identifi-

ceret som ”ejeren” af den skattepligtige indkomst, er hjemmehørende i forskellige lande, vil det 

også være relevant at identificere andelen, der skal lempes i hvert land. Som nævnt er behandlingen 

af disse problemstillinger stadig under udarbejdelse (OECD, 2020b, s. 15, pkt. 51-52). 

 

4.3.2 Amount B 

Amount B vil som nævnt ikke allokere nogen ny beskatningsret til markedsjurisdiktionerne, men vil 

derimod bygge på de nuværende regler såsom transfer pricing og fast driftssted. Da de nuværende 

armslængdeallokeringer har medført en del skattemæssige konflikter, foreslår Unified Approach at 

allokere et fast vederlag for ”baseline” marketing- og distributionsfunktioner, for koncerninterne 

transaktioner, til markedsjurisdiktionerne (OECD, 2019b, s. 9, pkt. 30). 

 

Formålet med at indføre dette faste vederlag for marketing- og distributionsaktiviteter er at opnå 

en mere simpel administration af transfer pricing-reglerne for skatteforvaltningerne samt lavere 

administrationsomkostninger for skattesubjekterne. Denne simplificering af anvendelsen af arms-

længdeallokeringen bliver på bekostning af præciseringen af allokeringen, da det ikke er muligt at 

omfatte alle faktorer og omstændigheder ved hver enkelt sag med en sådan tilgang. Definitionen af 
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en ”baseline”-aktivitet er stadig under udarbejdelse, men vil højst sandsynligt inkludere karakteri-

stika som (OECD, 2020b, s. 16-17, pkt. 58-62 og 64):  

- distributionsordninger, der fungerer på rutineniveau 

- intet ejerskab over immaterielle aktiver  

- ingen eller begrænsede risici. 

 

Unified Approach vil på baggrund af de antagne ”baseline”-aktiviteter i markedsjurisdiktionen allo-

kere en fastsat procentandel af vederlaget til markedsjurisdiktionen, baseret på armslængdeprin-

cippet (OECD, 2020b, s. 16, pkt. 60). 

 

Ud over definitionen af ”baseline”-aktiviteter mangler en del andre fundamentale faktorer ved 

Amount B stadig at blive konkretiseret. Dette inkluderer fastlæggelse af en passende indikator på 

fortjenesten og udformning af den fastsatte procentandel til allokering af ”baseline”-aktiviteterne 

(OECD, 2020b, s. 17, pkt. 64). 

 

Amount B er ikke afgrænset til kun at være anvendelig for automatiserede digitale services og for-

brugerorienterede aktiviteter, som det var tilfældet med Amount A. Da Amount B bygger på de 

nuværende transfer pricing-regler, virker det ikke til, at anvendelsesområdet for Amount B vil være 

anderledes end i det nuværende regime. 

 

Unified Approach fremhæver, at der ikke forventes at være nogen risiko for dobbelttælling mellem 

Amount A og Amount B. Dette følger af designet af Amount A, hvor vederlag for rutineaktiviteter vil 

blive ekskluderet fra beregningen, hvor Amount B er designet til udelukkende at beskatte ”base-

line”-aktiviteter (OECD, 2020b, s. 16, pkt. 55). 

 

4.3.3 Amount C 

Såfremt en koncern opretholder overskud i en markedsjurisdiktion, der overstiger, hvad der beskat-

tes af den faste procentandel under Amount B, vil koncernen blive skattepligtig af Amount C af 

denne ubeskattede andel af overskuddet.  
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Anvendelsesområdet for Amount C er stadig under udarbejdelse. Unified Approach fokuserer sam-

tidig på at udarbejde forbedrede muligheder for konfliktløsning og -forebyggelse under Amount C 

(OECD, 2020b, s. 8, pkt. 10). Unified Approachs forslag til forbedrede konfliktløsnings- og forebyg-

gelsesmekanismer vil blive behandlet nedenfor i afsnit 4.3.5. 

 

Amount C vil finde anvendelse, hvor indkomst efter armslængdeprincippet bliver allokeret til en 

markedsjurisdiktion, såfremt denne indkomst ikke bliver beskattet andetsteds. Både armslængde-

vederlag for ”baseline”-marketing og distributionsaktiviteter, der ikke beskattes under Amount B, 

og andre forretningsaktiviteter, der udføres i markedsjurisdiktionen, vil blive omfattet. Som tidligere 

nævnt statuerer Amount C ikke en ny beskatningsret for markedsjurisdiktioner, hvorfor de almin-

delige nexus-regler gælder. Dette betyder, at en koncern skal have en skattepligtig tilstedeværelse 

i en markedsjurisdiktion, enten i form af et registreret selskab eller et fast driftssted, førend koncer-

nen bliver skattepligtig af Amount C (OECD, 2019b, s. 16, pkt. 64-65). 

 

I relation hertil er et essentielt spørgsmål, hvorvidt en koncern kan risikere at blive skattepligtig af 

den samme indkomst under både Amount A og Amount C. Unified Approach identificerer tre for-

skellige muligheder for dobbelttælling af skattepligtig indkomst (OECD, 2020b, s. 16, pkt. 56-57):  

1. Immaterielle aktiver relatereret til markedsføring i den lokale jurisdiktion 

2. Justeringer under armslængdeprincippet 

3. Uforenelige fortolkninger af armslængdeprincippet. 

 

Når en koncern er skattepligtig af Amount A, vil der forekomme interaktion mellem Amount A og 

Amount C, hver gang vederlaget for en given transaktion bliver justeret efter armslængdeprincippet. 

En justering af en intern transaktion mellem koncernforbundne selskaber vil medføre en skatte-

mæssig ændring af rentabiliteten mellem disse selskaber, da rentabiliteten af forretningsaktivite-

terne benyttes til at fastlægge, hvorvidt selskabernes aktiviteter bliver omfattet af Amount A (OECD, 

2020b, s. 16, pkt. 56-57). 
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Unified Approach påpeger, at de tre ovenstående muligheder for dobbelttælling vil blive behandlet 

videre, men at det ikke forventes at kunne føre til dobbeltbeskatning, grundet den planlagte dob-

beltbeskatnings mekanisme (OECD, 2020b, s. 16, pkt. 56). 

 

4.3.4 Interaktion mellem Amount A, Amount B og Amount C 

Figur 32 nedenfor er en simplificeret opsætning af, hvorledes en multinational koncern, der møder 

alle de relevante tærskler og tests, kan blive beskattet af Amount A, Amount B og Amount C. 

 
 

 
Trin 1: Den multinationale koncerns konsoliderede omsætning hidrørende en seg-

menterbar forretningsaktivitet inden for anvendelsesområdet for Amount A identifi-

ceres gennem det konsoliderede koncernregnskab. 

 

Trin 2: Under beregningen af Amount A bliver indtjening, der hidrører rutineaktivite-

ter, ekskluderet. Indtjening hidrørende ikke-rutineaktiviteter (lilla og blå andel) bliver 

herefter allokeret mellem markedsjurisdiktionen og anden indkomst som beskrevet 

ovenfor i afsnit 4.3.1.3. 

 

Figur 32. Kilde (Ossard Quintaine, Madelpuech, & Mazevet, 2020) 
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De forskellige trin i ovenstående figur er ikke repræsentative for den kronologiske tilgang i ind-

komstallokeringen. I praksis vil en multinational koncern først anvende armslængdeallokeringsreg-

lerne for at fastlægge en initial allokering af indtjeningen mellem de forskellige entiteter og mar-

kedsjurisdiktioner. Dette inkluderer fastlæggelse af den indtjening, der kan henføres til Amount B- 

og Amount C-beskatning. Herefter vil den relevante Amount A-indtjening allokeres mellem de mar-

kedsjurisdiktioner, der møder nexus-tærsklen (OECD, 2020b, s. 15, pkt. 53). 

Trin 3: Den indkomst der ikke hidrørte rutineaktiviteter, og som kan henføres til mar-

kedsjurisdiktionen, er Amount A, som bliver allokeret ud til de markedsjurisdiktioner, 

der møder nexus-tærsklen. 

 

Trin 4: Indtjeningen der hidrører rutineaktiviteter, antages at vedrøre ”baseline”-

funktioner, som skal beskattes af Amount B. Da Amount B er en fast procentsats, vil 

fordelingen af beskatningsretten til markedsjurisdiktioner være begrænset til den sti-

plede linje. Den indtjening som ikke bliver beskattet under Amount B, bliver skatte-

pligtig efter Amount C. Amount B og Amount C bliver allokeret til de markedsjurisdik-

tioner, hvori selskabet har en fysisk tilstedeværelse og dermed er skattepligtig efter 

de gældende regler.  

 

Trin 5: Indtjeningen der hidrører ikke-rutineaktiviteter, der ikke kan henføres til mar-

kedsjurisdiktioner, bliver ikke skattepligtig af hverken Amount A, Amount B eller 

Amount C. Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvorledes denne andel af indtjenin-

gen skal beskattes. Muligheder for forskellige måder at beskatte andelen på er enten 

en armslængdeallokering til markedsjurisdiktioner eller at lade domicilstaten be-

skatte denne andel. Det fremtidige arbejde med Unified Approach vil søge mod at 

finde en løsning på dette. 
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4.3.5 Konfliktforebyggelse og -løsning 

Som nævnt lægger Unified Approach op til en forbedret konfliktløsningsproces. Formålet er at fo-

rebygge konflikter mellem skatteforvaltninger om fordelingen af beskatningsretten samt mellem 

skatteforvaltninger og skattesubjekter om skattebasen (OECD, 2020b, s. 17, pkt. 65 ff.). Grundlaget 

for dette ønske opstår i høj grad fra de mange skattemæssige konflikter, som multinationale kon-

cerners fortolkning og anvendelsen af artiklerne i OECD’s modeloverenskomst om transfer pricing 

og erhvervsindkomst har medført. Især har spørgsmålet om allokering af distributionsfunktioner 

været genstand for mange konflikter (OECD, 2019b, s. 8-9, pkt. 26 og 30). 

  

Et konkret forslag til en mekanisme til konfliktforebyggelse og -løsning udestår dog stadig. Særligt 

savnes en konkret ramme for, hvordan konflikter om Amount B og Amount C håndteres, da dette 

længe har været en essentiel del af netop disse trin (OECD, 2019b, s. 9, pkt. 30). Hvis noget kan 

udledes af Unified Approach, er det, at de foretrukne konfliktløsningsmekanismer bygger på obliga-

toriske gensidige aftaleprocedure såsom ”mutual agreement procedure”106, der allerede er en inte-

greret del af OECD’s modeloverenskomst, jf. artikel 25 (OECD, 2020b, s. 18 og 19, pkt. 75 og 81). 

 

Forslagene i henhold til konfliktforebyggelse er ikke mere konkrete end forslagene om konfliktløs-

ning. Dog nævnes flere muligheder. For Amount A nævnes muligheden for standardiserede admini-

strative foranstaltninger såsom rapportering, indsendelse af oplysningsskemaer med videre. I hen-

hold til Amount C foreslås der for eksempel alene muligheder for forstærkende foranstaltninger på 

nationalt plan, såsom en begrænsning af skatteforvaltningens tidsramme for at justere Amount C 

efter transfer pricing-reglerne, og for suspendering af opkrævning af skatter under konflikter, indtil 

disse er løst. 

 

 
106 ”Mutual agreement procedure” eller MAP, sigter mod at fordele beskatningsretten mellem de kontraherende stater 
af en dobbeltbeskatningsoverenskomst, når dobbeltbeskatning ikke kan undgås ved anvendelse af de almindelige be-
stemmelser i dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Skattesubjektet kan selv indstille til en MAP, hvorefter de kontrahe-
rende stater skal indgå en gensidig aftale om løsning problematikken jf. OECD’s modeloverenskomst artikel 25. 
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En grund til, at et konkret forslag ikke er en del af Unified Approach endnu, kan være, at OECD stadig 

arbejder på BEPS Action 14, som netop har til formål at gøre konfliktløsningsmekanismer mere ef-

fektive (OECD, 2013, s. 23, pkt. iv). Unified Approach nævner også muligheden for, at forslaget kan 

følge det forekommende arbejde med Action 14 (OECD, 2020b, s. 19, pkt. 81). 

 

4.3.6 Implementering 

Implementering af Unified Approach bliver også berørt i selve forslaget. Helt konkret arbejder Uni-

fied Approach med tre forskellige metoder, hvorpå forslaget kan implementeres. Det første forslag 

indebærer ændringer i både national lovgivning og dobbeltbeskatningsoverenskomster (OECD, 

2020b, s. 19, pkt. 84). Dette forslag medfører en del administrativt arbejde for de kontraherende 

stater, der vil blive pålagt at skulle genforhandle de over 3.000 forskellige dobbeltbeskatningsover-

enskomster, der er indgået i alt. Denne problemstilling var grundlaget for udarbejdelsen af BEPS 

Action 15, som indførte den multilaterale konvention (OECD, 2015b, s. 3, pkt. 1).  

 

Det andet forslag til implementering er indførelsen af en ny multilateral konvention,107 som vil gøre 

det muligt for alle de kontraherende stater at implementere Unified Approach konsistent og nær-

mest samtidig. Modsat den første multilaterale konvention ville denne nye konvention også omfatte 

stater, som ikke har en gældende bilateral dobbeltbeskatningsoverenskomst, og erstatte de nuvæ-

rende overenskomsters bestemmelser om eliminering af dobbeltbeskatning (OECD, 2020b, s. 19, 

pkt. 84-85). 

 

Da det forventes, at Amount B vil være i overensstemmelse med det nugældende armslængdeprin-

cip i dobbeltbeskatningsoverenskomsterne, vil ændring af overenskomster for implementering af 

Amount B ikke være nødvendig (OECD, 2020b, s. 17, pkt. 63). 

 

Det tredje forslag til implementering af Unified Approach er en ”safe harbour”-fremgangsmåde. 

Denne fremgangsmåde foreskriver, at multinationale koncerner selv skal have mulighed for at 

vælge, hvorvidt de vil være omfattet af forslaget på et globalt plan (OECD, 2020b, s. 20, pkt. 90). 

 
107 En såkaldt MLI 2.0. 
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Denne fremgangsmåde er især støttet af USA. USA's finansministerium understregede deres støtte 

til dette forslag i et brev til OECD’s generalsekretær. Dog har mange andre medlemmer af Inclusive 

Framework udtrykt deres bekymring for en sådan fremgangsmåde, da det øger usikkerheden og 

ikke møder forslagets overordnede formål (OECD, 2020b, s. 4, pkt. 3). 

 

4.4 Delkonklusion 

Unified Approach udspringer af OECD’s BEPS-projekt, hvor problematikken omkring beskatning af 

digitale selskaber blev tildelt første handlingsforslag på dagsordenen. Siden 2013 har OECD arbejdet 

frem mod en global konsensus, omkring denne problematik. Da en global konsensus endnu ikke har 

materialiseret sig, er flere stater begyndt at indfører nationale skatter på digitale tjenester og sel-

skaber. Disse nationale foranstaltninger bliver dog ikke anset som en optimal løsning, og er i mange 

tilfælde kun midlertidige. I 2019 blev det første konkrete forslag, til et nyt internationalt skattesy-

stem, udgivet. Forslaget, Unified Approach, indebærer tre nye indkomsttyper kaldet Amount A, 

Amount B og Amount C. 

 

Amount A er er nøgleelementet i Unified Approach og det primære svar på de skattemæssige pro-

blematikker, som den digitale økonomi medfører. Indkomsttypen er særdeles målrettet større mul-

tinationale koncerner, hvilket kommer til udtryk i de omsætningstærskler og tests, som en koncern 

skal møde før de bliver skattepligtige af Amount A. Det er dog ikke kun digitaliserede koncerner som 

omfattes af Amount A, men også såkaldte forbrugerorienterede koncerner. Amount A introducerer 

samtidigt en ny nexus-regel, baseret på indikationer af et signifikant og vedvarende engagement 

med markedsjurisdiktioner. Formålet med den nye nexus-regel er at sikre, at større digitale koncer-

ner ikke kan undgå at blive skattepligtige i en stat, hvori de har en høj grad af økonomisk aktivitet.  

 

Amount B og Amount C vil stadig blive vurderet ud fra de nuværende nexus-regler, hvilket betyder 

at indkomsttyperne vil blive anslået baseret på armslængeprincippet. For at undgå de mange skat-

temæssige konflikter anvendelsen af armslængdeprincippet har medført, foreslår Unified Approach 

at Amount B allokere et fast vederlag for såkaldte ”baseline” marketing- og distributionsfunktioner. 

Såfremt en stat argumenterer for at en koncern opretholder overskud i staten, som overstiger det 

faste vederlag som allokeres under Amount B, kan staten beskatte disse under Amount C. 
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En konkret problemstilling ved forslaget, som endnu ikke er blevet løst endnu, er hvorledes dob-

beltbeskatning modvirkes. Det vil ikke være muligt at anvende korresponderende justeringer, som 

ellers hidtil har været praksis efter Transfer Pricing Guidelines. En mulighed vil dog være at indfører 

lempelsesregler, som det kendes fra OECD’s modeloverenskomst. Et konkret forslag på hvordan 

denne mekanisme vil fungere i praksis, er dog ikke udspecificeret i Unified Approach. Generelt er 

Unified Approach særdeles uspecifikt og meget arbejde mangler forud før en konkret aftale kan 

opnås.  
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5 Konkurrencesituationen efter Unified Approach 

5.1 Indledning 

Det blev i kapitel 3 udledt, at differentierede skattesatser mellem traditionelle og digitale selskaber 

medfører et inefficient marked. Ifølge OECD er en differentieret skattesats mellem traditionelle og 

digitale selskaber konkurrenceforvridende. I praksis anses især multinationale koncerners mulighed 

for at misbruge det internationale skattesystem ved at allokere deres indkomst til lavskattelande 

eller ved at indordne deres forretningsaktiviteter, så skattebasen nedbringes, som problematisk 

(OECD, 2013, s. 8). Hvor konkurrenceforvridningen, som OECD henviser til, ikke nødvendigvis rent 

økonomisk set er et problem, vil et inefficient marked, som dette, være en økonomisk problemstil-

ling.  

 

Som et svar på de problemstillinger, som OECD har identificeret, at den digitale økonomi har med-

ført, har Inclusive Framework foreslået et paradigmeskifte i det internationale skattesystem, Unified 

Approach. Forslaget er forankret i både juridiske, økonomiske og politiske overvejelser. Dette kapi-

tel vil behandle forslaget i betragtning af den økonomiske problemstilling, der er udledt og forklaret 

i kapitel 3. Mere konkret vil kapitlet tilsigte at behandle, hvorvidt Unified Approach kan løse proble-

matikken om det inefficiente marked, som den differentierede skattesats medfører. For at kunne 

udlede dette vil markedet blive analyseret i lyset af først det gældende internationale skattesystem, 

og dernæst hvordan situationen ville være, såfremt Unified Approach indføres. 

 

5.2 Sammenligning af det gældende skattesystem og Unified Approach-forslaget 

For at sammenligne det gældende skattesystem med Unified Approach i et økonomisk perspektiv 

vil det være nødvendigt at opsætte en ramme for den videre behandling. Rammen er illustreret i 

nedenstående eksempel  (OECD, 2019b, s. 11, pkt. 41 ff.; Christians, 2020): 
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Markedet for detailhandel af sko består af to aktører, en traditionel koncern og en 

digital koncern. Begge koncerner har et moderselskab hjemmehørende i Stat 1, hen-

holdsvis PA og PB. Både PA og PB står for indkøb af varerne, der skal videresælges. Va-

rerne indkøbes hos den samme producent til den samme pris. Varerne sælges til kun-

der i Stat 2 og Stat 3. Begge koncerner har et registreret datterselskab i Stat 2, hen-

holdsvis QA og QB. QA står for marketing, distribution og salg til kunderne i Stat 2 gen-

nem deres fysiske butik. QB står for marketing og distribution, men selve salget fore-

går gennem hjemmesiden, der ejes af PB. I Stat 3 er den traditionelle koncern fysisk 

tilstede via et fast driftssted, som står for marketing, distribution og salg til kunderne 

i Stat 3. Den digitale koncern har derimod ikke nogen fysisk tilstedeværelse i Stat 3, 

men sælger stadig til kunderne i Stat 3 via deres hjemmeside. 

 

 

 

 

Figur 33 
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5.2.1 Det gældende skattesystem 

Det gældende skattesystem er baseret på en armslængdefordeling af beskatningsretten til skatte-

jurisdiktioner.  

 

Moderselskaberne, PA og PB vil beskatte den profit, der ikke allokeres til Stat 2 og Stat 3. Da der ikke 

oppebæres nogen ikke-rutineprofitgenererende aktiviteter i Stat 2 og 3, vil disse stater kun beskatte 

den rutineprofit, der bliver allokeret efter armslængdeprincippet. 

 

 

 

 

Kundebaserne i de forskellige stater er af forskellig størrelse. Ingen af koncernerne 

har kunder i Stat 1, men derimod er cirka 70% af kunderne lokaliseret i Stat 2 og cirka 

30% af kunderne lokaliseret i Stat 3. Såfremt begge koncerner har en konsolideret 

omsætning på 125 kroner og en profitmargen på 24%, ser fordelingen således ud:  

Omsætning i 
Stat 1 

Omsætning i 
Stat 2 

Omsætning i 
Stat 3 

Konsolideret 
omsætning 

Konsolide-
rede udgifter 

Konsolideret 
profit 

Profit      
margen 

0 kr. 85 kr. 40 kr. 125 kr. 95 kr. 30 kr. 24% 
 

Profitten for de omsatte varer tilfalder moderselskaberne PA og PB. Stat 1 vil beskatte 

den profit, som ikke bliver allokeret til markedsjurisdiktionerne som rutineprofit efter 

en armslængdeallokering af funktioner og risici. Begge koncerner har en fysisk tilste-

deværelse i Stat 2, hvilket gør dem skattepligtige af den rutineprofit, der efter arms-

længdeprincippet allokeres til Stat 2. Kun den traditionelle koncern har en fysisk til-

stedeværelse i Stat 3, hvorfor den digitale koncern ikke vil blive beskattet her. Den 

traditionelle koncern vil derimod også blive beskattet i Stat 3 af den rutineprofit, der 

allokeres efter armslængdeprincippet til Stat 3. 
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Beregningen af skatten kan opsættes således:  

	67, ∗ 8,

-

,.)

 

Hvor: 

7, = 	9&:;;*9:;9*)	<	9;:;	<	

8, = ='(><;;*)	:??(&*'*;	;<?	@*9&:;)<)A	;<?	9;:;	<	

) = :);:?	9;:;*'	&()B*')*)	*'	9&:;;*=?<A;<A*	<	

 

Antal stater er angivet ved i = Stat 1, Stat 2, Stat 3.  

 

5.2.2 Unified Approach-forslaget 

Sammenlignet med beregningen efter de gældende principper er beregningen af Unified Approach 

noget mere kompliceret. Først skal skattebasen for de tre skattepligtige indkomsttyper, Amount A, 

Amount B og Amount C, estimeres. Derefter skal skattebasen fordeles ud til de relevante stater, 

som hver især beskatter den fordelte skattebase med den skattesats, der er i hver stat.  

 

For at estimere Amount A-skattebasen skal profitten opdeles i rutineprofit og ikke-rutineprofit. Her-

efter vil ikke-rutineprofitten blive opdelt i den andel, der hidrører markedsjurisdiktionerne, og den 

profit, der hidrører andre faktorer. Profitten bliver opdelt med forudbestemte faste procentsatser. 

Beregningen af skattebasen for Amount A kan opsættes således:  

 

CD(E);	C − 9&:;;*@:9* = F − G − H = I 

Hvor:  

F = ='(><;D:'A*) 

G = 'E;<)*='(><; 

H = <&&* − 'E;<)*='(><;	ℎ<K'ø'*)K*	:)K'*	>:&;('*' 

I = <&&* − 'E;<)*='(><;	ℎ<K'ø'*)K*	D:'&*K9ME'<9K<&;<()*' 

Og: 

F − G = N = <&&* − 'E;<)*='(><; 
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Skattebasen, W, fordeles mellem markedsjurisdiktionerne ved brug af en fordelingsnøgle baseret 

på omsætningen i hver markedsjurisdiktion. 

O('K*?<)A9)øA?* = I ∗ P,  

Hvor: 

P, = (D9æ;)<)A*)	ℎ<K'ø'*)K*	7;:;	< 
 

Amount B beregnes som en fast procentandel af rutineprofitten, der allokeres til markedsjurisdikti-

onerne.  

CD(E);	R − 9&:;;*@:9* = 	
RS ∗ P
7

 

Hvor: 

RS = K*)	>:9;9:;;*	='(B*);:)K*?	;<?	:??(&*'<)A 

P = &()9(?<K*'*K*	(D9æ;)<)A 

7 = :);:??*;	:>	9;:;*'	@*'*;;<A*;	;<?	CD(E);	R	 

 

Såfremt en stats skatteforvaltning argumenterer for, at aktiviteterne, der udføres i markedsjurisdik-

tionen, går ud over den faste procentandel af rutineprofitten, der allokeres efter Amount B, kan 

yderligere profit beskattes i form af Amount C. Hvorvidt aktiviteterne i markedsjurisdiktionen går 

ud over den allokerede andel efter Amount B, bliver fastslået ved armslængdeprincippet. Såfremt 

dette er relevant, kan beregningen af Amount C opsættes således:  

 

CD(E);	T − 9&:;;*@:9* = 	G, −
RS ∗ P
7

 

Hvor:  

G, = 'E;<)*='(><;	ℎ<K'ø'*)K*	7;:;	< 

 

Med andre ord beregnes Amount C som den rutineprofit, der hidrører markedsjurisdiktionen, minus 

den procentandel der allerede er allokeret ved Amount B. 

 

Beregningen af skattebasen i en given markedsjurisdiktion kan opsummeres således:  

I ∗ P, +
RS ∗ P
7 + VG, −

RS ∗ P
7 W 
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5.2.2.1 Skatteberegning for den digitale koncern 

For at beregne skatten for den digitale koncern efter henholdsvis det gældende skattesystem og 

Unified Approach vil de enkelte trin i Unified Approach blive gennemgået. Herefter kan skatten un-

der Unified Approach og under det gældende skattesystem udledes.108  

 

Ved det første trin i beregningen af Amount A skal andelen af profitten, der hidrører rutineprofit, 

anslås. Det antages, at den globalt aftalte procentandel til at anslå rutineprofitten bliver fastsat til 

20% af profitten. Resultatet af dette trin er illustreret i nedenstående tabel. 

 

Amount A      
Trin 1: Anslå profit, der vedrører rutineaktiviteter 

profitmargen minus rutineprofit = 
ikke-rutinepro-

fit 

X ganget med konsolideret 
omsætning = rutineprofit. Se 

Amount B og Amount C 
Z 

 - 

X 

=  

Y   

24,00% 4,80% 19,20% 6,00 kr. 

beløb, der allokeres efter trin 1:              24,00 kr. 

 

Således er både profitmargenen, Z, rutineprofitten, X, og ikke-rutineprofitten, Y, identificeret. X bli-

ver beregnet ved at tage 20% af profitmargenen, X = F ∗ 20%. Forskellen mellem profitmargenen 

og rutineprofitten er lig med ikke-rutineprofitten, N = F − G. X bliver fjernet fra den videre bereg-

ning af Amount A, da det skal beskattes som en del af Amount B og Amount C. Da X består af 6 

kroner, vil der være 24 kroner tilbage til videre allokering. 

 

Det næste trin i beregningen af Amount A er fordeling af den anslåede ikke-rutineprofit mellem den 

profit, der kan henføres til markedsjurisdiktioner, og den profit, der henføres til andre faktorer. Det 

 
108 Beregningen er en videreudvikling af beregningen bag Taxation of the Digital Economy: Preliminary Analysis of OECD 
Pillar 1 Impact Assessment + KPMG Transfer Pricing Study of Amounts B & C, (Christians, 2020). 
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antages, at den globalt aftalte procentandel af ikke-rutineprofit, der anses for at kunne henføres til 

markedsjurisdiktioner, fastslås til 20%. Resultatet af dette trin er illustreret i nedenstående tabel. 

 

Trin 2: Anslå ikke-rutineprofit, der henføres til markedsjurisdiktioner 

ikke-rutineprofit minus 

ikke-rutineprofit hidrø-
rende markedsjurisdiktio-

ner = 
ikke-rutineprofit al-

lokeret til Stat 1 

V ganget med konsolideret 
omsætning = ikke-rutine-
profit, som forbliver skat-

tepligtigt i Stat 1 
Y 

 - 

W 

 = 

V   

19,20% 3,84% 15,36% 19,20 kr. 

profit der skal allokeres som W efter trin 2:               4,80 kr. 

 

W bliver beregnet som 20% af ikke-rutineprofitten, I = N ∗ 20%. Den ikke-rutineprofit, som kan 

henføres til andre faktorer, V, bliver beregnet som H = N −I. W resulterer i dette eksempel 

3,84%, som resulterer i 4,8 kroner til beskatning under Amount A.  

 

Det tredje trin i beregningen af Amount A-skatten er fordelingen mellem markedsjurisdiktionerne. 

Som nævnt bliver dette beregnet ved en fordelingsnøgle baseret på omsætningen. Beregningen af 

dette trin er illustreret i nedenstående tabel. 

 

Trin 3: Fordeling mellem markedsjurisdiktioner 
  
ikke-rutineprofit til 
allokering mellem 
markedsjurisdikti-

oner gange fordelingsnøgle = 
markedsjurisdiktioner-
nes andel af Amount A 

  W * % 
lokal omsætning 

i procentpoint 
W gange faktor af kon-
solideret omsætning 

    

  

omsætning 
i staten 

konsolideret 
omsætning 

lokal om-
sætning     

Stat 1 3,84% 0 kr. 125 kr. 0% 0,00%                -   kr. 
Stat 2 3,84% 85 kr. 125 kr. 68% 2,61% 3,26 kr. 
Stat 3 3,84% 40 kr. 125 kr. 32% 1,23% 1,54 kr. 

    
lokal omsætning/konsolideret omsæt-

ning     
profit allokeret som W i trin 3 i alt:          4,80 kr.  
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Som tabellen illustrerer, findes fordelingsnøglen ved at dividere den lokale omsætning med den 

konsoliderede koncernomsætning. Dette giver henholdsvis 0%, 68% og 32% til Stat 1, Stat 2 og Stat 

3. Når fordelingsnøglen er beregnet, skal den ganges med den ikke-rutineprofit, som er hidrørende 

markedsjurisdiktionerne, W, som beregnet under trin 2. Dette betyder, at henholdsvis 0 kroner, 

3,26 kroner og 1,54 kroner bliver allokeret som Amount A-beskatning til Stat 1, Stat 2 og Stat 3.  

 

Efter Amount A er blevet beregnet, skal Amount B beregnes. Da Amount B beregnes som en fast 

procentandel af rutineprofitten, vil der kun være ét trin. Amount B beregnes kun i de stater, hvor 

koncernen har en fysisk tilstedeværelse efter de gældende skatteregler. Det antages, at den pro-

centandel af den konsoliderede omsætning, som allokeres til markedsjurisdiktioner som Amount B, 

fastsættes til 2%.  

 

Amount B      

  
rutineprofit anslået i trin 1 

under Amount A gange 

fast procentandel 
af konsolideret 

omsætning = 
Amount B allokeres 

til:  
  6,00 kr. * 2,00%     
Stat 1           -   kr. 
Stat 2        2,50 kr. 
Stat 3              -  kr. 

profit beskattes som Amount B:  2,50 kr. 

resterende profit, der kan allokeres til beskatning:         3,50 kr. 
 

Amount B bliver kun allokeret til Stat 2, da der ikke udføres nogen rutineaktiviteter i Stat 1, og der 

ikke er nogen skattemæssig tilstedeværelse i Stat 3. Som konsekvens allokeres der 2,50 kroner til 

Stat 2. De 2,50 kroner afledes af den faste procentandel, altså 2% af den konsoliderede omsætning. 

Der er derfor stadig 3,50 kroner i rutineprofit, som ikke er blevet allokeret til beskatning endnu. Den 

resterende rutineprofit kan beskattes under Amount C. 

 

Amount C fastsættes ud fra de gældende armslængdeprincipper, og som med Amount B er det kun 

stater, hvori koncernen har en skattemæssig tilstedeværelse, efter de gældende skatteregler, der 
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kan beskatte Amount C. Det antages, at Stat 2 argumenterer for, at QB har udført visse ”ekstra funk-

tioner” for PB, som anslås til at have genereret 3,6% af den konsoliderede omsætning. 

 

Den resterende rutineprofit, som beskattes under Amount C, beregnes således af den konsoliderede 

omsætning gange med 3,6% minus de allerede beskattede 2%, altså 125 ∗ 1,6%. Dette betyder, at 

2 kroner bliver allokeret til Stat 2. Den resterende rutineprofit, 1,50 kroner, allokeres til beskatning 

i Stat 1. Beregningen af Amount C er illustreret i nedenstående tabel: 

 
Amount C     

rutineprofit minus 
Amount B minus ekstra funktioner = resterende 
3,50 kr. - 2,00 kr. = 1,50 kr. 

profit allokeret som Amount C:  2,00 kr. 

resterende rutineprofit: 1,50 kr. 

resterende profit, der kan allokeres til beskatning:        - kr. 

 

Når Amount A, Amount B og Amount C er beregnet, kan det samlede billede af fordelingen af be-

skatningsretten til den digitale koncerns profit opstilles således:  

 

  
Før  

Unified Approach 
Efter 

 Unified Approach Difference 

Stat 1 25,50 kr. 20,70 kr. -4,80 kr. 
Stat 2 4,50 kr. 7,76 kr. 3,26 kr. 
Stat 3     -   kr. 1,54 kr. 1,54 kr. 
Konsolideret profit til beskatning 30,00 kr. 30,00 kr. - kr. 

 

Under det gældende skattesystem vil Stat 2 få allokeret 4,5 kroner til beskatning, da dette er lig med 

3,6% af den samlede omsætning, som hidrører rutineaktiviteter i Stat 2. Resten, 25,50 kroner, bliver 

beskattet i Stat 1. Stat 3 får ikke allokeret nogen profit til beskatning, da koncernen ikke har en fysisk 

tilstedeværelse i staten. Efter indførelsen af Unified Approach får Stat 1 kun allokeret beskatnings-

retten til 20,70 kroner, som består af de 19,20 kroner, som blev beregnet af V i trin 2 af beregningen 
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af Amount A, samt den resterende rutineprofit efter Amount C, 1,50 kroner. Stat 2 får allokeret 3,26 

kroner under Amount A, 2,50 kroner under Amount B og 2,00 kroner under Amount C, som resulte-

rer i 7,76 kroner til beskatning i alt. Stat 3 får allokeret 1,54 kroner under Amount A, selvom kon-

cernen ikke har en fysisk tilstedeværelse i staten. Differencen mellem de to forskellige skatteregimer 

bliver udgjort af den profit, som bliver allokeret efter den nye beskatningsret, Amount A. 

 

Ovenstående gennemgang følger logikken af formlen introduceret i afsnit 5.2.2:  

I ∗ P, +
RS ∗ P
7 + VG, −

RS ∗ P
7 W 

Såfremt variablerne erstattes med de samme værdier som i eksemplet, vil det se således ud:  

 

7&:;;*=?<A;	<	7;:;	2 = 3,84% ∗ 85 +
2% ∗ 125

1 + Z4,5 −
2% ∗ 125

1 [ = 7,76 

 

7&:;;*=?<A;	7;:;	3 = 3,84% ∗ 40 = 1,54 

 

Resten af profitten vil allokeres til beskatning i Stat 1. 

 

7&:;;*=?<A;	7;:;	1 = 30 − 7,76 − 1,54 = 20,70 

 

5.2.2.2 Skatteberegning for den traditionelle koncern 

Beregningen af skatten for den traditionelle koncern følger i store træk den samme fremgangsmåde 

som beregningen for den digitale koncern. Faktisk vil beregningen af Amount A være fuldstændig 

identisk for de to koncerner, da deres omsætning og udgifter er ens. Amount B og Amount C vil dog 

differere, da koncernen har et fast driftssted i Stat 3, hvor der udføres rutineaktiviteter.  

 

Beregningen af Amount B for den traditionelle koncern kan således illustreres som i nedenstående 

tabel. 
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Amount B 
     

  
rutineprofit anslået i trin 1 

under Amount A gange 

fast procentandel 

af konsoliderede 

omsætning = 

Amount B allokeres 

til:  

  6,00 kr. * 2,00%     

Stat 1     

  

  

    - kr. 

Stat 2       1,25 kr. 

Stat 3       1,25 kr. 

profit beskattes som Amount B:  2,50 kr. 

resterende profit, der kan allokeres til beskatning:  3,50 kr. 

 

Amount B bliver altså allokeret som en fast procentandel af den samlede omsætning, som anslås til 

at relatere til markedsføring- og distributionsfunktioner i markedsjurisdiktionerne.  

CD(E);	R − 9&:;;*@:9* = 	
2% ∗ 125

2 = 1,25 

 

En problemstilling ved Unified Approach109 bliver nu introduceret, da Stat 2 og Stat 3 vil argumen-

tere for deres ret til at beskatte den rutineprofit, som hidrører aktiviteter udført i staten. Såfremt 

den armslængde-vurdering staterne anvender ikke stemmer overens med den fastsatte rutineprofit 

som anslået under Amount A, kan der opstå dobbeltbeskatning.  Da spørgsmålet om hvordan dob-

beltbeskatning modvirkes under Unified Approach, ikke er blevet løst, kan beregningen have to sce-

narier. I det første scenarie er der ingen dobbeltbeskatningen, da henholdsvis Stat 2 og Stat 3 argu-

menterer for at 2,6% og 1% af den konsoliderede koncern omsætning, bliver optjent i den respektive 

stat. Beregningen af Amount C i scenarie 1, er illustreret i nedenstående tabel. 

 

 

 
109 Dobbeltbeskatning bliver fremhævet som en problemstilling ved Unified Approach-forslaget i størstedelen af de 
kommentarer, som OECD indsamlede fra foreninger, selskaber og organisationer omkring Unified Approach. Se eksem-
pelvis kommentarer fra AB Volvo, Accountancy Europe, ADE Tax, Amazon, American Petroleum Institute m.fl. OECD har 
udgivet de offentlige kommentarer, som kan tilgås samlet via Dropbox under navnet Public comments received on the 
possible solutions to the tax challenges of digitalisation (OECD, 2019e). 
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Amount C Scenarie 1: Ingen dobbeltbeskatning 
 

  
rutineprofit minus 

Amount B minus ekstra funktioner = resterende 

            3,50 kr.        1,50 kr.  

 Stat 2                  2,00 kr.      

 Stat 3      -  kr.      

profit allokeret som Amount C:  2,00 kr.  

resterende rutine profit 1,50 kr.  

resterende profit der kan allokeres til beskatning:   -  kr.  

 

I ovenstående scenarie overstiger den rutineprofit, som staterne har anslået ud fra armslængde-

princippet, ikke den rutineprofit der anslås under Amount A. Dermed kan Stat 2 argumentere for at 

få allokeret beskatningsretten til yderligere 2,6% ∗ 125 − 1,25 = 2	&'()*'. Da Stat 3 kun påberå-

ber sig retten til at beskatte 1% som rutineprofit, er der ikke yderligere til beskatning under Amount 

C. Den resterende rutineprofit, allokeres til beskatning i Stat 1. Nedenstående tabel giver en oversigt 

over beskatningen i hver stat: 

 

  
Før 

 Unified Approach 

Efter 

 Unified Approach Difference 

Stat 1 25,50 kr. 20,70 kr. -4,80 kr. 

Stat 2 3,25 kr. 6,51 kr. 3,26 kr. 

Stat 3 1,25 kr. 2,79 kr. 1,54 kr.  

Konsolideret profit til beskatning 30,00 kr. 30,00 kr. - kr. 

 

Før Unified Approach allokeres rutineprofit til Stat 2 og Stat 3 efter armslængdeprincippet. 2,6% af 

den konsoliderede omsætning er optjent gennem rutineaktiviteter i Stat 2, og 1% er optjent gennem 

rutineaktiviteter i Stat 3. Den resterende profit beskattes i Stat 1. Efter Unified Approach allokeres 

yderligere 3,26 kroner til beskatning i Stat 2 og 1,54 kroner til beskatning i Stat 3, som følge af den 

nye beskatningsret i Amount A. Dog begrænses Stat 2 og Stat 3’s beskatningsret til rutineprofit hid-

rørende staterne.  



 131 

Som nævnt kan staternes anvendelse af armslængdeprincippet dog divergerer, hvilket kan resultere 

i dobbeltbeskatning.110 I nedenstående eksempel er dette scenarie opsat. 

 

Antag således at Stat 2 og Stat 3 begge argumenterer for at 2,6% af koncernens konsoliderede om-

sætning, er optjent gennem rutineaktiviteter i deres respektive stater.  

 

Amount C Scenarie 2: Dobbeltbeskatning 
 

  

rutineprofit minus 

Amount B minus 

ekstra  

funktioner = Resterende 

            3,50 kr.                   -   kr.  

 Stat 2             2,00 kr.      

 Stat 3             2,00 kr.      

profit allokeret som Amount C:         4,00 kr.  

resterende rutine profit            -   kr.  

resterende profit der kan allokeres til beskatning:             -   kr.  

 

Da 2% af den konsoliderede omsætning, der hidrører rutineaktiviteter i Stat 2 og Stat 3, allerede er 

allokeret til beskatning under Amount B, beregnes Amount C som 2,6% ∗ 125 − 1,25 = 2	&'()*'. 

Da begge stater således beskatter 2 kroner, vil der opstå dobbeltbeskatning, da der kun var 3,5 kro-

ner tilbage til beskatning efter Amount B. 

 

Som nedenstående tabel illustrerer, vil i alt 0,5 krone bliver dobbeltbeskattet.  

  
Før  

Unified Approach 

Efter  

Unified Approach Difference 

Stat 1 23,50 kr. 19,20 kr. -4,30 kr. 

Stat 2 3,25 kr. 6,51 kr. 3,26 kr. 

Stat 3 3,25 kr. 4,79 kr. 1,54 kr. 

Konsolideret profit til beskatning 30,00 kr. 30,50 kr. 0,50 kr. 

 
110 For emperisk evidens se, Double Taxation Cases Outside the Transfer Pricing Area (BusinessEurope, 2013), 
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Det er almindeligt anerkendt, at dobbeltbeskatning er kilde til inefficiens på et marked,111 da det 

reducerer incitamentet til internationale transaktioner og investeringer (OECD, 2017a, s. 9, pkt. 1-

2). I det givne eksempel er det kun den traditionelle koncern, som bliver underlagt dobbeltbeskat-

ning. I realiteten er muligheden for dobbeltbeskatning dog ikke kun gældende for traditionelle kon-

cerner, men kan også forekomme for digitale koncerner. Traditionelle koncerner vil dog ofte være 

mere eksponeret for muligheden for dobbeltbeskatning, da de som konsekvens af deres natur, vil 

have en skattepligtig tilstedeværelse i flere stater som anvender armslængdeprincippet. Jo flere 

stater der anvender armslængdeprincippet, jo større er sandsynligheden for at deres fortolkning og 

anvendelse af princippet ikke stemmer overens. 

 

5.3 Delkonklusion 

I kapitel 3 blev det udledt, at en differentieret skattesats for selskaber kan medføre inefficiens på 

markedet. Dette kapitel har haft til formål at sammenligne det gældende skattesystem med Unified 

Approach for henholdsvis en digital og en traditionel koncern. For at kunne sammenligne skattesy-

stemerne er et eksempel på et marked med to aktører, som henholdsvis har en traditionel og en 

digital opbygning, blevet gennemgået.  

 

En digitale koncern vil i det gældende skattesystem kun blive påregnet skat i de stater, hvori kon-

cernen har en fysisk tilstedeværelse og derfor er skattepligtig. Dette er til trods for at koncernen 

godt kan have økonomisk aktivitet i en markedsjurisdiktion uden at være fysisk tilstede. Unified 

Approach medfører dog, at ikke-rutineprofit bliver allokeret til alle markedsjurisdiktionerne under 

Amount A. Dette betyder, at stater, hvor koncernen har aktiviteter i, men som under det gældende 

skattesystem ikke ville få allokeret beskatningsretten til den profit, der bliver genereret i staten, nu 

vil få beskatningsretten til en andel af ikke-rutineprofitten. Dog vil Unified Approach kun agerer som 

en omfordeling af beskatningsretten til koncernernes profit mellem markedsjurisdiktionerne. Ek-

semplet påviser endnu ikke nogen direkte økonomiske konsekvenser for den digitale koncern, da 

staternes skattesatser endnu ikke er medregnet. Eksemplet illustrerer derimod, at den 

 
111 Se eksempelvis Double Taxation Cases Outside the Transfer Pricing Area (BusinessEurope, 2013), The International 
Double Taxation–causes and avoidance (Bărbuţă-Mişu & Tudor, 2009) og Model Tax Convention on Income and on 
Capital: Condensed Version 2017, s. 9, pkt. 1-2 (OECD, 2017a). 
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beskatningsret, som principaljurisdiktionen, Stat 1, har efter det gældende skattesystem, bliver re-

duceret til fordel for markedsjurisdiktionerne, Stat 2 og Stat 3.  

 

En traditionelle koncern vil allerede være skattepligtig til alle markedsjurisdiktionerne under det 

gældende skattesystem. Dette betyder dog ikke, at Unified Approach ikke finder anvendelse på kon-

cernen. Dette betyder at forslaget også vil medføre en omfordeling af beskatningsretten til en tra-

ditionel koncerns profit. Igen er det principaljurisdiktionens skattebase, der bliver reduceret til for-

del for markedsjurisdiktionernes. Da omfordelingen af rutineprofit både skal allokeres til Stat 2 og 

Stat 3 i den givne situation, kan et scenarie opstå, hvor rutineprofitten bliver genstand for dobbelt-

beskatning.  

 

Ud fra ovenstående gennemgåede eksempler kan det altså konkluderes, at Unified Approach vil 

resultere i en omfordeling af beskatningsretten mellem principaljurisdiktioner og markedsstater til 

sammenligning med det gældende skattesystem.  
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6 Unified approach i et retsøkonomisk perspektiv  

6.1 Indledning  

I en stadig mere digital verden har det vist sig, at begrebet om fast driftssted, som udspringer af 

over 60 år gamle principper, ikke tager højde for de foranderlige forretningsmodeller, som digitale 

selskaber anvender. Dette skyldes, at digitale selskaber ikke nødvendigvis kræver fysisk tilstedevæ-

relse for at udføre økonomisk aktivitet i en markedsjurisdiktion.  

 

Det nuværende regelsæt resulterer i, at den effektive skattesats for henholdsvis traditionelle og 

digitale selskaber er differentieret.112 Som udledt i kapitel 3, kan dette påvirke konkurrencesituati-

onen på et marked, da et selskab, der er mere efficient i produktionen end sin konkurrent, ikke vil 

kunne udkonkurrere en mindre efficiente konkurrent grundet den ulige fordeling af den effektive 

skattesats. Denne konklusion er relevant i henhold til de problematikker ved beskatningen af digi-

tale selskaber, der blev udledt i kapitel 2. Under det gældende skattesystem kan digitale koncerner 

minimere eller helt undgå beskatningen i markedsjurisdiktioner, hvori de har økonomiske forret-

ningsaktiviteter, men ingen fysisk tilstedeværelse. Da digitale koncerners forretningsmodeller i hø-

jere grad bygger på immaterielle rettigheder, er mobiliteten for disse selskaber ganske stor. Mobi-

liteten betyder, at selskaberne har mulighed for at allokere aktiver, værdier og profit i lavskatte-

lande, som resulterer i, at den effektive skattesats bliver reduceret. Dette kan også resultere i, at de 

digitale selskaber nedbringer skattebasen i en sådan grad, at det kan være konkurrenceforvridende 

i forhold til traditionelle selskaber, som i højere grad beror på fysisk tilstedeværelse.  

 

OECD udgav i 2015 en rapport,113 som adresserede mange af de bekymringer, der knytter sig til den 

digitale økonomi og behovet for et skattesystem, som også omfavner de digitale forretningsmodel-

ler, og som i højere grad tager højde for den teknologiske udvikling. Siden da har den digitale øko-

nomi fået stigende politisk opmærksomhed og har ledt til et årelangt forløb med det formål at finde 

 
112 En undersøgelse viser, at digitale koncerner har en gennemsnitlig effektiv skattesats på 9,5%. Til sammenligning har 
traditionelle koncerner en gennemsnitlig effektiv skattesats på 23,2%. For empirisk evidens se Forslag til Rådets Direktiv 
om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester – COM (2018) 148 final (Europa-
Kommissionen, 2018c, s. 18 og 138). 
113 Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final Report, (OECD, 2015c). 
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frem til en langtidsholdbar løsning på et globalt plan (OECD, 2015c, s. 11 ff.). Det var udfaldet af 

dette arbejde, som medførte OECD’s forslag om en Unified Approach. 

 

Dette kapitel søger at analysere, om fremgangsmåden, der er fremsat i Unified Approach, løser pro-

blemstillingerne relateret til beskatning af digitale koncerner, og hvorvidt forslaget ændrer konkur-

rencesituationen på markedet og dermed markedsfejlen afledt heraf. Kapitel 6 har til formål at in-

tegrere både den juridiske og økonomiske behandling af problemstillingerne fra kapitel 2 til kapitel 

5, således at disse analyser supplerer hinanden.  

 

6.2 Effektiv skattesats før og efter Unified Approach 

Dette afsnit vil tage udgangspunkt i det samme eksempel som i kapitel 5. For at estimere hvordan 

koncernernes beregnede skat bliver påvirket af Unified Approach, vil staternes skattesatser blive 

værdisat. Ud fra antagelsen om, at koncernerne er profitmaksimerende, vil de forsøge at indordne 

deres koncern, så aktiver, værdier og profit allokeres i staten med den laveste skattesats. Det anta-

ges således, at Stat 1 har en skattesats på 15%, Stat 2 har en skattesats på 20%, og Stat 3 har en 

skattesats på 30%. Den konsoliderede profit for begge koncerner er i eksemplet angivet til at være 

30 kroner, hvilket udgør den konsoliderede skattebase, som det ses af nedenstående tabel. 

 

Omsætning i 

Stat 1 

Omsætning i 

Stat 2 

Omsætning i 

Stat 3 

Konsolideret 

omsætning 

Konsoliderede 

udgifter 

Konsolideret 

profit 

Profit-

margen 

Anslået ru-

tineprofit 

0 kr. 85 kr. 40 kr. 125 kr.  95 kr.  30 kr. 24,00% 20,00% 

 

Den effektive skattesats beregnes ved at multiplicere profitten i hver stat med den pågældende 

stats skattesats, og dividere med den konsoliderede profit. 

∑ 7, ∗ 8,-
,.)
8

 

6.2.1 Digital koncern 

Den digitale koncern har indordnet sig, så den ikke har en fysisk tilstedeværelse i Stat 3. Nedenstå-

ende figur illustrerer hvordan den digitale koncern er opbygget. 
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Som udledt i kapitel 5 vil den samlede skattebase for den digitale koncern forblive uændret efter 

indførelsen af Unified Approach. Dette skyldes, at Unified Approach etablerer en omfordeling af 

skattebasen mellem de forskellige stater, som illustreret i nedenstående tabel. 

 

 

Den digitale koncern har immaterielle aktiver placeret i moderselskabet PB i Stat 1. 

Koncernen har valgt at placere moderselskabet i Stat 1 for at profitmaksimere, da Stat 

1 er den stat med den laveste skattesats af de tre stater. Koncernen sælger til kunder 

i både Stat 2 og Stat 3, dog uden at være fysisk til stede i Stat 3. Efter de gældende 

regler får Stat 3 derfor ikke allokeret beskatningsretten til koncernens profit. Netop 

dette forhold ændres ved forslaget om Unified Approach, da beskatningsretten til 

koncernens profit nu også bliver allokeret til Stat 3.  

 

Figur 34 
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Før  

Unified Approach 

Efter 

 Unified Approach Difference 

Stat 1 (15%) 25,50 kr. 20,70 kr. -4,80 kr. 

Stat 2 (20%) 4,50 kr. 7,76 kr. 3,26 kr. 

Stat 3 (30%)     -   kr. 1,54 kr. 1,54 kr. 

Konsolideret profit til beskatning 30,00 kr. 30,00 kr. - kr. 

 

For at beregne den effektive skattesats under gældende ret ganges den allokerede profit med den 

enkelte stats skattesats. Den effektive skattesats vil derfor svare til: 

 

^>>*&;<_	9&:;;*9:;9 =
15% ∗ 25,50 + 20% ∗ 4,50 + 30% ∗ 0,00

30 = 15,75% 

 

Efter Unified Approach bliver der altså fordelt mere profit til beskatning i markedsjurisdiktionerne, 

Stat 2 og Stat 3, på trods af at koncernen har indordnet sig for at opnå skattemæssige fordele. Denne 

skattemæssige fordel kan eksempelvis opnås ved at allokere immaterielle aktiver i Stat 1, undgåelse 

af at konstituerer et fast driftssted i Stat 3 og generelt mobilitet af aktiver inden for koncernen. 

Gennemgangen af forretningsmodellerne under ”automatiserede digitale services” i kapitel 3 afsnit 

3.1.2 påviste en tendens til, at selskaber der benytter sig af disse forretningsmodeller, ikke nødven-

digvis har behov for at være fysisk tilstede på et marked, før de kan sælge varer eller tjenesteydelser 

der. Koncernen i dette eksempel anvender netop denne forretningsmodel, hvilket betyder at de kun 

bliver skattepligtige i Stat 1 og Stat 2.  

 

Efter indførelsen af Unified Approach bliver skattebasen omfordelt. Dette betyder i praksis at en 

andel af den beskatningsret som før tilfaldt Stat 1, nu bliver fordelt mellem Stat 2 og Stat 3. Den 

effektive skattesats efter implementeringen af Unified Approach vil svare til:  

 

^>>*&;<_	9&:;;*9:;9	 =
15% ∗ 20,70 + 20% ∗ 7,76 + 30% ∗ 1,54

30 = 17,06% 
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Nedenfor gennemgås en tilsvarende situation for en traditionel koncern for at opnå et sammenlig-

ningsgrundlag. 

 

6.2.2 Traditionel koncern 

Den traditionelle koncern har ikke mulighed for at oppebærer forretningsaktiviteter i markedsjuris-

diktionerne, uden at have en skattepligtig fysisk tilstedeværelse i staterne. Dette er illustreret i ne-

denstående figur. 

 

Ligesom den digitale koncern, har den traditionelle koncernen valgt at placere mo-

derselskabet i Stat 1 for at profitmaksimere, da Stat 1 er den stat med den laveste 

skattesats af de tre stater. Alle koncernens immaterielle aktiver er placeret i moder-

selskabet i Stat 1. Koncernen sælger til kunder i både Stat 2 og Stat 3 og har en skat-

tepligtig fysisk tilstedeværelse i begge stater.   

 
 

Figur 35 
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I kapitel 5 blev to forskellige scenarier af beskatningen af den traditionelle koncerns profit, påvist. 

Det første scenarie tog udgangspunkt i at der ikke ville forekomme dobbeltbeskatning. Resultatet 

af dette er illustreret i tabellen nedenfor.  

 

  
Før  

Unified Approach 

Efter  

Unified Approach Difference 

Stat 1 (15%) 25,50 kr. 20,70 kr. -4,80 kr. 

Stat 2 (20%) 3,25 kr. 6,51 kr. 3,26 kr. 

Stat 3 (30%) 1,25 kr. 2,79 kr. 1,54 kr.  

Konsolideret profit til beskatning 30,00 kr. 30,00 kr. - kr. 

 

Som følge af den traditionelle koncerns behov for fysisk tilstedeværelse i alle markedsjurisdiktioner, 

er koncernen skattepligtig i alle tre stater allerede før Unified Approach. Koncernens rutineprofit 

bliver allokeret til beskatning til Stat 2 og Stat 3. Stat 1 får fordelt beskatningsretten til den reste-

rende profit 25,5 kroner, hvilket svarer til 85% af den konsoliderede profit. Den effektive skattesats 

vil derfor svare til: 

^>>*&;<_	9&:;;*9:;9 =
15% ∗ 25,5 + 20% ∗ 3,25 + 30% ∗ 1,25

30 = 16,17% 

 

Da Unified Approach ikke er begrænset til at omfatte digitale koncerner, men også traditionelle 

forbrugerorienterede koncerner, bliver den traditionelle koncern ligeledes omfattet af Unified Ap-

proach-beskatningen. Unified Approach betyder, at beskatningsretten til koncernens profit bliver 

omfordelt mellem staterne, så en større andel af beskatningsretten til den konsoliderede profit vil 

tilfalde Stat 2 og Stat 3. Den effektive skat for den traditionelle koncern efter indførelsen af Unified 

Approach vil svare til: 

^>>*&;<_	9&:;;*9:;9 =
15% ∗ 20,70 + 20% ∗ 6,51 + 30% ∗ 2,79

30 = 17,48% 

I et andet scenarie fordeler rutineprofitten sig anderledes mellem Stat 2 og Stat 3, hvilket kan resul-

tere i dobbeltbeskatning under Unified Approach.  
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Før  

Unified Approach 

Efter  

Unified Approach Difference 

Stat 1 (15%) 23,50 kr. 19,20 kr. -4,30 kr. 

Stat 2 (20%) 3,25 kr. 6,51 kr. 3,26 kr. 

Stat 3 (30% 3,25 kr. 4,79 kr. 1,54 kr. 

Konsolideret profit til beskatning 30,00 kr. 30,50 kr. 0,50 kr. 

 

I dette tilfælde resulterer den effektive skattesats, før Unified Approach: 

^>>*&;<_	9&:;;*9:;9 =
15% ∗ 23,5 + 20% ∗ 3,25 + 30% ∗ 3,25

30 = 17,17% 

 

Naturligt nok er den effektive skattesats steget, sammenlignet med scenariet uden dobbeltbeskat-

ning, da Stat 3 får tildelt beskatningsretten til mere rutineprofit. Efter indførelsen af Unified Ap-

proach bliver koncernen dog dobbeltbeskattet, hvilket betyder at den effektive skattesats vil resul-

tere i: 

^>>*&;<_	9&:;;*9:;9 =
15% ∗ 19,2 + 20% ∗ 6,51 + 30% ∗ 4,79

30 = 18,73% 

 

Dobbeltbeskatningen resulterer således i en procentuelt højere stigning i den effektive skattesats, 

før og efter Unified Approach, end i scenariet uden dobbeltbeskatning. Intuitivt giver dette resultat 

også mening, da skattebasen er højere.  

 

6.2.3 Konkurrencesituationen efter indførelsen af Unified Approach 

For den digitale koncern stiger den effektive skattesats fra 15,75% før Unified Approach til 17,06% 

efter indførelsen af Unified Approach. Dette er en stigning på 1,31 procentpoint. Til sammenligning 

stiger den effektive skattesats for den traditionelle koncern fra 16,17% til 17,48%. Dette er ligeledes 

en stigning på 1,31 procentpoint. Forskellen på den traditionelle og den digitale koncerns effektive 

skattesatser, ændre sig således ikke efter indførelsen af Unified Approach. I nedenstående tabel, er 

disse effektive skattesatser sat op.  
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Koncern 
Før Efter 

Ændring i procentpoint 
Unified Approach Unified Approach 

Digital koncern 15,75% 17,06% 1,31 

Traditionel koncern 16,17% 17,48% 1,31 

Forskel i procentpoint 0,42 0,42   

 

Ud over de ovenstående resultater kan et scenarie, hvor den traditionelle koncern bliver dobbelt-

beskattet også udledes. Dette scenarie resulterer i, at den traditionelle koncerns effektive skattesats 

stiger fra 17,17% før Unified Approach til 18,73% efter indførelsen af Unified Approach. Dette er en 

stigning på 1,56 procentpoint. Med andre ord vil den traditionelle koncerns effektive skattesats en-

ten stige lige så meget eller mere end den digitale koncerns effektive skattesats. 

 

Resultatet understreget det faktum, at Unified Approach alene agerer som en omfordeling af be-

skatningsretten til koncernernes profit, og ikke pålægger den ene koncern en højere skattebyrde 

end den anden, med mindre den leder til dobbeltbeskatning. Med henblik på konklusionen afledt 

af kapitel 3, er det interessant at den procentuelle stigning i den effektive skattesats mellem den 

digitale og traditionelle koncern ikke bliver udlignet. Det blev konkluderet i kapitel 3 at en differen-

tieret skattesats kan medføre en markedsfejl, som resulterer i, at markedet bliver inefficient. Om-

vendt kan det udledes, at denne problemstilling kan løses, såfremt skattesatserne ikke diskriminerer 

mellem traditionelle og digitale koncerner. Som fremhævet i kapitel 4 har OECD identificeret netop 

denne problemstilling i deres indledende arbejde til det, der førte til Unified Approach-forslaget. De 

indledende formål, som Unified Approach blev udarbejdet med øje for, bliver dog ikke længere op-

fyldt af forslaget, da skattesatsen for traditionelle og digitale koncerner ikke vil blive udlignet. 

 

6.3 Vurdering af Unified Approach-forslaget 

Da G20 tildelte OECD opgaven at udarbejde et løsningsforslag til de mange problematikker, som 

den digitale økonomi medførte, var et af hovedformålene at sikre en mere lige fordeling af beskat-

ningsretten til digitale koncerners profit. Under de gældende regler får markedsjurisdiktioner tildelt 

en meget lille, eller slet ingen, andel af beskatningsretten, selvom koncernen udfører økonomisk 

aktivitet i jurisdiktionen.  
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Som allerede nævnt påviste eksemplet i kapitel 3, at den differentierede effektive skattesats, som 

henholdsvis traditionelle og digitale koncerner bliver pålagt, kan medføre en markedsfejl, som fører 

til inefficiens på markedet. Inefficiensen skyldes det faktum, at selvom en digital koncerns marginal-

omkostninger ved en homogen vare er højere end den traditionelle koncern, kan den digitale kon-

cern prissætte varen lavere end den traditionelle koncern. Dette skyldes den lavere effektiv skatte-

sats, som den digitale koncern bliver pålagt. Såfremt skatten er fordelt ligeligt mellem de to koncer-

ner, vil forbrugernes nytte ved køb af varerne blive forhøjet, da den samlede pris falder. Med analogi 

til Pareto-efficiensbegrebet er det altså muligt at forbedre situationen for forbrugerne, uden at an-

dre parter bliver stillet værre. Dette kaldes en Pareto-forbedring (OECD, 2017d, s. 97).  

 

Som bevist i kapitel 5 og 6 vil Unified Approach ikke ændre på konkurrencesituationen mellem en 

traditionel og en digital koncern. Med ræsonnementet udledt i kapitel 3 kan det altså konkluderes, 

på baggrund af analyserne i kapitel 5 og 6, at Unified Approach ikke vil løse den markedsfejl, som 

den differentierede skattesats medfører. Efter en eventuel indførelse af Unified Approach, vil en 

digital koncern stadig have en konkurrencemæssig fordel sammenlignet med en traditionel koncern, 

grundet den differentierede skat. Denne konkurrencemæssige fordel kan forvrænge konkurrencen 

mellem en digital og en traditionel koncern, således at det den mest efficiente aktør på markedet, 

ikke nødvendigvis kan udkonkurrere den anden. 

 

Denne problemstilling bliver aktuel, blot ved muligheden for, at en mere efficient traditionel kon-

cern ikke kan konkurrere med den digitale koncern grundet en højere skattesats. Dette skyldes, at 

den internationale skatteret ikke divergerer i forhold til den specifikke konkurrencesituation på et 

givent marked. I praksis er det ikke muligt at udlede, hvorvidt en traditionel koncern er mere eller 

mindre efficient end en digital koncern. Dog har digitale forretningsmodeller beviseligt nogle grund-

læggende konkurrencefordele, som udspringer af deres digitale natur.114 Det kan dog ikke konklu-

deres, at digitale koncerner generelt er mere efficiente end traditionelle koncerner, da vurderingen 

 
114 Dette er flere gange blevet understreget af for eksempel OECD. Se rapporterne: The digital economy multinational 
enterprises and international investment policy, (Gestrin & Staudt, 2018) og Addressing the Tax Challenges of the Digital 
Economy (OECD, 2015c). 
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af dette vil blive påvirket af endeløse variabler i de specifikke situationer. Derfor vil det internatio-

nale skattesystem altså medføre markedsfejl, så længe en differentieret skattesats forvrænger kon-

kurrencesituationen på markeder med traditionelle og digitale koncerner. 

 

Det kan hermed udledes, at skiftet i fokusset på beskatning af digitale koncerner under Unified Ap-

proach, understøtter markedsfejlen på markedet i form af konkurrencemæssig inefficiens, i stedet 

for at løse den. Der kan ligeledes argumenteres for, at fordi de problemstillinger, som blev identifi-

ceret under OECD’s arbejde med BEPS-projektets Action 1, ikke vil blive løst med Unified Approach, 

vil der stadig være behov for handlingsforslag, som specifikt adresserer problemstillingen om kon-

kurrencesituationen afledt af beskatningen af digitale koncerner under det nuværende skattesy-

stem eller Unified Approach.  

 

6.4 Delkonklusion  

En af de problematikker, som OECD identificerede angående beskatningen af digitale koncerner, 

var, at de digitale koncerners mulighed for at reducere skattebasen eller helt at undgå skattepligt til 

en markedsjurisdiktion kan medføre konkurrenceforvridning på markedet. I takt med introduktio-

nen af Unified Approach er forslaget blevet ændret undervejs i processen, blandt andet grundet 

politiske forhandlinger og justeringer efter offentlighedens indsendte kommentarer. Tilretningen 

har medført, at der ikke længere er øje for de oprindelige formål, som indledte netop dette arbejde.  

 

En beregning af et eksempel på et marked med en traditionel og en digital koncern viser, at den 

effektive skattesats ikke vil blive udlignet efter indførelsen af Unified Approach. Da en differentieret 

effektiv skattesats medfører, at konkurrencesituationen på markedet bliver forvrænget, kan dette 

betyde, at markedet forbliver inefficient. Det kan deduceres, at en lige fordelt skat mellem den tra-

ditionelle og den digitale koncern vil resultere i en Pareto-forbedring. Derfor anser afhandlingen 

ikke Unified Approach som løsningen på problematikken om beskatning af digitale koncerner, som 

ellers var et af hovedformålene med BEPS-projektets Action 1.  
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7 Konklusion  

Afhandlingen har haft til formål at analysere, hvorledes digitale selskaber bliver beskattet under det 

nuværende internationale skattesystem og efter Unified Approach, samt den konkurrencesituation 

mellem traditionelle og digitale koncerner, som kan afledes af disse skattesystemer.  

 

Gældende ret beror på principper, der er skabt, før digitaliseringen for alvor tog fart. Begrebet fast 

driftssted beror på principper om fysisk tilstedeværelse samt brugen af personale, for at statuerer 

hvorvidt et selskab bliver skattepligtig i en markedsjurisdiktion. Gældende ret har ikke formået at 

omfavne disse foranderlige digitale forretningsmodeller, som grundet deres digitale natur i langt 

mindre grad beror på netop fysisk tilstedeværelse og personale. På trods af at digitale selskaber ikke 

nødvendigvis behøver en fysisk tilstedeværelse eller personale i en markedsjurisdiktion, afstår kon-

cernerne ikke fra at have økonomisk aktivitet i markedsjurisdiktionerne, selvom de ikke nødvendig-

vis bliver skattepligtige i jurisdiktionen, hvor omsætningen kan henføres til. Ændringerne, som var 

resultatet af OECD’s endelige rapport om Action 7, har i nogen grad medført, at digitale selskaber i 

højere grad får konstitueret faste driftssteder i markedsjurisdiktioner. Desuagtet har selskaberne 

stadig mulighed for at indordne deres foretagende, så den erhvervsmæssige indkomst, der bliver 

allokeret til markedsjurisdiktionen, bliver minimal.  

 

Der er endnu ikke fremkommet nogen entydig definition af de enkelte digitale forretningsmodeller. 

Større digitale koncerner opererer ofte inden for en bred pallette af forretningsmodeller, hvorfor 

der ikke kan afledes nogen klare afgrænsninger af, hvilke koncerner, der indeholdes i OECD’s kate-

goriseringer af automatiserede digitale services.  

 

En differentieret skattesats mellem traditionelle og digitale koncerner kan påvirke konkurrencesitu-

ationen på markedet og dermed lede til en inefficient situation. En differentieret skat påvirker mar-

kedet i den forstand, at den mest efficiente koncern ikke nødvendigvis kan udbyde til størstedelen 

af markedet. Denne inefficiens forvrider konkurrencen og udgør en markedsfejl. Selvom marginal-

omkostningerne er højere for en digital koncern, kan koncernen prissætte en vare eller tjeneste-

ydelse lavere end en tilsvarende traditionel koncern, da den digitale koncern betaler en lavere ef-

fektiv skattesats. I sådan en situation kan en samfundsmæssig gevinst opnås, hvis den effektive 
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skattesats bliver fordelt ligeligt mellem de to koncerner, så der opnås en mere fri konkurrence. Med 

andre ord kan dette føre til en Pareto-forbedring.  

 

Som nævnt blev denne problemstilling identificeret af OECD, under deres indledende arbejde, til 

det der førte til Unified Approach-forslaget. Unified Approach har til formål at fordele beskatnings-

retten til multinationale koncerners profit til de markedsjurisdiktioner, hvori koncernen har en væ-

sentlig økonomisk tilstedeværelse. Unified Approach indebærer et nyt tretrins-indkomstallokerings-

princip kaldet Amount A, Amount B og Amount C. For at en koncern bliver skattepligt under Amount 

A, skal en række omsætningstærskler og tests være opfyldt. Anvendelsesområdet består ikke ude-

lukkende af digitale forretningsmodeller, hvorfor også traditionelle koncerner kan blive skatteplig-

tige under Amount A. Amount A indebærer desuden en nyt nexus-regel, som baseres på indikatio-

ner af et signifikant og vedvarende engagement med markedsjurisdiktioner. Skattepligt under 

Amount B og Amount C vil stadig blive vurderet efter de gældende principper, som inkluderer be-

grebet om fast driftssted og armslængdeprincippet. Amount B vil allokere et fast vederlag af kon-

cernernes ”baseline”-funktioner, inden for marketing og distribution, til markedsjurisdiktionerne. 

En konkretisering af Amount C udestår endnu. Dog er det umiddelbare formål med Amount C, at 

markedsjurisdiktioner skal have mulighed for at få fordelt beskatningsretten til profit, der hidrører 

markedsjurisdiktionen, såfremt det ikke er fordelt under Amount A og Amount B. 

 

Unified Approach-forslaget er altså en omfordeling af beskatningsretten til koncerners profit. I en 

situation, hvor en digital koncern genererer omsætning i en markedsjurisdiktion uden at konstituere 

et fast driftssted, betyder omfordelingen, at koncernen alligevel beskattes i disse markedsjurisdik-

tioner under Unified Approach. Efter det gældende skattesystem vil den digitale koncerns profit kun 

blive allokeret til de markedsjurisdiktioner, hvori de har fysisk tilstedeværelse. Dette er muligt 

selvom de kan have værdiskabende aktiviteter i en stat uden fysisk tilstedeværelse eller fast drifts-

sted. Under Unified Approach vil Amount A således omfordele beskatningsretten til ikke-rutinepro-

fit på baggrund af omsætningen i markedsjurisdiktionerne, der møder den nye nexus-regel. Dog vil 

en traditionel koncern også blive omfattet af implementeringen af Unified Approach, og beskat-

ningsretten til koncernens profit bliver ligeledes omfordelt til markedsjurisdiktionerne. Det kan altså 
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konkluderes, at forslaget om et nyt allokeringsprincip for beskatningsretten af profit indebærer en 

ny allokering for både digitale og traditionelle koncerner.  

 

Ud fra principperne i Unified Approach kan det konkluderes, at den effektive skattesats for både 

den digitale og den traditionelle koncern stiger. Et af OECD’s oprindelige formål med BEPS-projektet 

var at løse de skatteproblematikker, som digitale forretningsmodeller har medført, herunder den 

inefficiens i konkurrencesituationen, som en differentieret skattesats kan medføre. Dog viser det 

sig, at Unified Approach ikke vil udligne den differentierede skattesats mellem digitale og traditio-

nelle koncerner, som er roden til den inefficiente konkurrencesituation. 

 

Afhandlingen anser derfor ikke Unified Approach som løsningen på problematikken om den konkur-

renceforvridende situation, som den digitale økonomi har medført, selvom dette oprindeligt var et 

af formålene med BEPS-projektets Action 1. 
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8 Forkortelser 

AOA  Authorized OECD Approach 

BEPS  Base Erosion and Profit Shifting 

CFC  Controlled foreign company 

DKK   Danske kroner 

E-commerce  Electronic Commerce 

EU  Den Europæiske Union 

EUR  Euro 

Ff.  Flere følgende 

FN  De Forenede Nationer 

G20  Group of Twenty 

GBP  Britiske pund 

IaaS  Infrastructure as a Service 

IP  Internet Protocol 

Jf.  Jævnfør 

Kr.  Kroner 

LBK  Lovbekendtgørelse 

MLI  Multilaterale Instrument 

Nr.  Nummer 

OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development 

OEEC  Organization for European Economic Cooperation 

PaaS  Platform as a Service 

PwC  PricewaterhouseCoopers 

S.  Side 

SaaS  Software as a Service 

SDT   Skat på digitale tjenester 

SEL  Selskabsskatteloven 

Stk.  Stykke 

TNMM   Transactional net margin method 

UK  Storbritannien (United Kingdom) 

USD  Amerikanske dollars 
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9 Retskilder 

Regulering 

- Bekendtgørelse af konvention af 23. maj 1969 om traktatretten (Wienerkonventionen), 

bekendtgørelse nr. 34 af 29 april 1980. 

- Bekendtgørelse af kommissionsloven, lovbekendtgørelse nr. 332 af 31/03/2014 

- Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverens-

komst og tilhørende protokol mellem Danmark og Japan, Bekendtgørelse nr. 1452 af 10. 

december 2018 

- Bekendtgørelse af selskabsskatteloven, lovbekendtgørelse nr. 1164 af 6. september 

2016 

- Lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskat-

ningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning, Lov nr. 327 

af 30. marts 2019 

- Lov om Indkomst- og Formueskat til staten (Statsskatteloven), Lov nr. 104 af 15. maj 

1903, med senere ændringer lov nr. 144 af 8. juni 1912 og lov nr. 149 af 10. april 1922 

- Lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskat-

ningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning (Lov om 

MLI), Lov nr. 327 af 30. marts 2019. 

- Lov nr. 237 af 2. april 1997 

- Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (Ligningsloven), lovbe-

kendtgørelse nr. 806 af 8. august 2019. 

 

Retspraksis 

- LSRM 1965.3 

- SKM 2007.151.HR 

- SKM 2017.710.ØLR 

- SKM 2018.399.BR 

- TfS 1993.7.H 

- TfS 1995.731.LR 

- TfS 1996.532.H 

- TfS 1998.607.H 

- TfS 2000.209.LSR  
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