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Abstract 
The purpose of this thesis is to examine whether European state aid law is compatible with the EU’s 
goal of sustainable development. Sustainable development has gained significant attention from in-
ternational organizations, which, among others, include the UN and the EU. Thus, the UN has intro-
duced an agenda for 2030 that includes 17 sustainable development goals, and the EU has an-
nounced its commitment of leading the way to fulfill these goals. 

As a mean for the EU to achieve this goal, it is analyzed if a member state’s implementation of a 
generous tax scheme for employees in small and medium-sized enterprises that engage in sustaina-
ble development activities is in accordance with EU state aid law and if it is economically efficient. 
Given the lack of harmonization on the area of direct taxation within the Union, Denmark is used as 
country for reference. 

After having determined how such a tax scheme should be designed, a thorough analysis of the 
scheme’s compliance with the state aid legislation is set down by using case-law from the Court of 
Justice. As the conclusion is that the tax scheme is contrary to TFEU art. 107(1), it is necessary to 
include considerations the can justify the (unlawful) state aid. However, such considerations entail 
economic aspects, why these are subsequently evaluated in the thesis’ economic analysis. 

From an economic point of view the tax scheme is examined by using economic theory in order to 
investigate the effects on the agents within the single market. It is found that it is attractive for the 
EU to promote sustainable development activities in SMEs, as the EU can profit from this in the long 
run. On the other hand, a tax incentive scheme for employees causes a risk of unintended competi-
tion between the member states that is not desirable.  

Given the above findings, it can be concluded that there are positive effects from promoting sustain-
able development, however, the state aid legislation is to some extent preventing the member states 
from doing so. Therefore, the EU must ask itself if it is willing to compromise the negative effects in 
the short run in order to profit as a sustainable frontrunner in the long run.  
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I denne afhandling tages der udgangspunkt i en globaliseret verden, hvor COVID-19-pandemien ikke 
har fundet sted. Der opereres således i en åben verdensøkonomi, hvor de sædvanlige markedskræfter 
ikke er sat ud af spil, og hvor det er muligt for arbejdstagere at mobilisere sig på tværs af landegræn-
ser. 

Kapitel 1 Afhandlingen  
1.1 Indledning 
På globalt plan har spørgsmålet om den bæredygtige udvikling indvundet en stadig større rolle og er 
efterhånden anerkendt som et af de største fokusområder, når der skal tages hånd om de kom-
mende generationers levevilkår og adgang til naturressourcer. Således fremhæver enkelte lande så-
vel som større organisationer vigtigheden af den bæredygtige udvikling, og der indføres regler, hand-
lingsplaner og målsætninger i massevis.  

Et af de største og måske mest ambitiøse tiltag blev vedtaget i september 2015, da FN1 vedtog en 
såkaldt 2030-dagsorden bestående af 17 verdensmål, der har særligt fokus på bæredygtig udvikling.2 
Det er hensigten, at målene skal danne rammen for den globale udviklingsindsats frem til 2030. Ver-
densmålene indebærer blandt andet afskaffelse af fattigdom, adgang til rent drikkevand og en fælles 
klimaindsats mv.3 

Med FN’s 193 medlemslande anerkendes verdensmålene på globalt plan.4 Eksempelvis udstedte Eu-
ropa-Kommissionen (Kommissionen) i november 2016 en meddelelse om Europas indsats for bære-
dygtighed, hvor der blevet taget stilling til EU’s position i forhold til verdensmålene.5 Til dette er EU’s 
holdning ganske klar: “EU er fuldt opsat på at føre an i gennemførelsen af 2030-dagsordenen og de 
bæredygtige udviklingsmål sammen med medlemsstaterne i overensstemmelse med nærhedsprin-
cippet.”6 I meddelelsen fremhæver Kommissionen også, at det er af afgørende betydning for beva-
relsen af klodens naturkapital7, at overgangen til en mere ressourceeffektiv og cirkulær økonomi 
fremskyndes.8 

                                                             
1 Ved FN forstås “Forenede nationer”. FN har 193 medlemslande, hvilket betyder, at næsten enhver suveræn na-
tion i verden hører til FN. 
2 Verdensmålene er inddelt i 169 delmål, der hver ligger under det enkelte verdensmål. 
3 www.verdensmaalene.dk  
4 https://un.dk/da/om-fn 
5 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget, COM/2016/0739 af 22. november 2016, Næste skridt hen imod en bæredygtig europæisk frem-
tid – En europæisk indsats for bæredygtighed. 
6 ibid s. 3. 
7 Ved naturkapital forstås kordens naturlige, udarbejdede ressourcer. Se hertil Costanza, R., & Herman, E. D. 
(1992). Nature Capital and Sustainable Development. Conservation Biology, Vol 6(1), 37-46. 
8 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget, COM/2016/0739 af 22. november 2016, Næste skridt hen imod en bæredygtig europæisk frem-
tid – En europæisk indsats for bæredygtighed. s. 2.  
Cirkulær økonomi skal sikre en bedre forvaltning af jordens ressourcer samtidig med, at virksomhederne får nye 
økonomiske muligheder bl.a. ved at udvikle nye forretningsmodeller. Cirkulær økonomi handler således om, at 
holde materialer og produkter i det økonomiske kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt: 
https://mst.dk/affald-jord/affald/cirkulaer-oekonomi-og-ressourceeffektivitet/om-en-cirkulaer-oekonomi/  
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Det er en forudsætning for opnåelsen af de internationale mål, at den private sektor også engagerer 
sig i den bæredygtige udvikling ved at skabe innovative løsninger. Da det følger af den generelle 
virksomhedskonstruktion, at højere indtjeningsmuligheder i sig selv udgør en motivationsfaktor, må 
det således være en central opgave at sikre virksomhedernes incitament til at bidrage til den bære-
dygtige udvikling. En virksomheds incitamenter kan eksempelvis sikres gennem bedre skattevilkår, 
adgang til kvalificeret arbejdskraft og færre dokumentationskrav. Gennem incitamenter kan virk-
somheder motiveres til at engagere sig i innovative og bæredygtige aktiviteter, hvorved samfundets 
og erhvervslivets interesser i højere grad mødes. 

1.2 Præsentation af emnet 
Det er hensigten med afhandlingen at undersøge, hvorvidt EU fremadrettet kan profitere som en 
bæredygtig frontløber på globalt plan, der fører an i gennemførelsen af 2030-dagsordenen og de 
bæredygtige udviklingsmål. I overensstemmelse hermed fremhæver Kommissionen i sin meddelelse 
om Europas indsats for bæredygtighed, at man ved at fokusere på fremskyndelsen af ressourceef-
fektivitet og cirkulær økonomi kan fremme konkurrencedygtighed og innovation, idet en sådan for-
andringsdagsorden indebærer nye virksomheder og nye job.9 På den baggrund vil afhandlingens fo-
kus være på at fremme antallet af virksomheder i EU’s private sektor, som engagerer sig i innovation 
og i den bæredygtig udvikling.   

Begunstigelse af virksomheder i EU, som beskæftiger sig med bæredygtig udvikling, kan ske på 
mange måder. Det vil i afhandlingen blive undersøgt, hvorvidt det ud fra en juridisk og økonomisk 
vinkel er hensigtsmæssigt at indføre særskatteordninger i EU, som øger virksomheders incitament 
til at investere og innovere sig.10 

Når potentielle iværksættere og eksisterende virksomheder skal beslutte, hvorvidt de skal drive nye 
idéer fremad, har adgangen til kvalificeret arbejdskraft ofte stor betydning. Det er derfor væsentligt, 
at flere rapporter over de sidste par år har peget på manglende kvalificeret arbejdskraft inden for 
EU. Eksempelvis viste PwC’s European Private Business Survey fra 2019, at den største udfordring 
for europæiske virksomheder er mangel på kvalificerede arbejdstagere, som forhindrer virksomhe-
derne i at skabe vækst. I undersøgelsen blev det fastslået, at manglen på kvalificerede arbejdstagere 
koster erhvervslivet i EU 414 mia. euro i tabt omsætning om året.11  

Kommissionen har fremhævet, at det i særdeleshed er nye virksomheder samt små og mellemstore 
virksomheder (SMV’er), som mangler kvalificeret arbejdskraft. Således udstedte Kommissionen i 

                                                             
9 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget, COM/2016/0739 af 22. november 2016, Næste skridt hen imod en bæredygtig europæisk frem-
tid – En europæisk indsats for bæredygtighed. s. 1. 
10 Dalsgaard, D. (2015). SU 2015, 231 - Skattemæssige incitamentsordninger for forskning og udvikling. Skat Ud-
land, hvori det antages, at dette er muligt. 
11 https://www.pwc.dk/da/presse/meddelelser/2019/mangel-pa-kvalificeret-arbejdskraft-koster-danske-virksom-
heder-1.html. PwC gennemførte fra februar til april 2019 interviews med centrale beslutningstagere fra 2.443 pri-
vate virksomheder fra 31 lande (EU (28) samt Schweiz, Norge og Tyrkiet), hvis resultater danner grundlag for 
denne rapport). På baggrund af resultaterne af undersøgelsen blev de økonomiske tab som følge af mangel på 
kvalifikationer beregnet. 
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marts 2020 en meddelelse om SMV-strategien for et bæredygtigt og digitalt EU.12  I meddelelsen 
henvises der til Survey on the Access to Finance of Enterprises (SAFE) fra 2019, hvoraf det fremgår, 
at 70% af de adspurgte virksomheder beretter om manglende adgang til talent som en primær årsag 
til, hvorfor det er svært at investere.13 På den baggrund er det således interessant at undersøge 
skatteordninger, der letter de europæiske SMV’ers adgang til kvalificeret arbejdskraft.  

Som følge af den i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) hjemlede frie bevæ-
gelighed for arbejdskraft, er udlandet blevet en vigtig rekrutteringskanal, når erhvervslivet skal til-
trække kvalificerede arbejdstagere.14  Der er ikke fastsat regler på EU-niveau, der harmoniserer de 
enkelte medlemslandes anvendelse af særskatteordninger for højtlønnede og -uddannede. Med-
lemsstaterne har således autonomi på området og kan selv beslutte skattesystemernes udformning. 
EU-Domstolen udtalte dog i Mark & Spencer15, pr. 23, at: ”[…] det følger af fast retspraksis, at selv 
om direkte beskatning henrører under medlemsstaternes kompetence, skal disse dog udøve denne 
under overholdelse af fællesskabsretten.” I den forbindelse skal medlemsstaterne være særligt op-
mærksomme på, at de overholder reglerne i TEUF om fri bevægelighed og statsstøtte samt de skat-
teretlige direktiver.16 

Den manglende harmonisering af medlemsstaternes skattelovgivning betyder, at det er nødvendigt 
at tage udgangspunkt i en enkelt medlemsstat, når indførelsen af en skatteordning skal undersøges. 
I afhandlingen anvendes Danmark som referenceland, men det skal bemærkes, at skatteordningen 
potentielt kan indføres i andre EU-medlemsstater.17 

På baggrund af ovenstående undersøges en skatteordning, som begunstiger bæredygtige SMV’er 
gennem øget adgang til udenlandsk arbejdskraft. I afhandlingen betegnes denne ordning som Juni-
orskatteordningen.18  

1.3 Synsvinkel 
I afhandlingen tages udgangspunkt i en EU-synsvinkel, idet formålet med afhandlingen er at under-
søge, hvorvidt Juniorskatteordningen kan fremskynde bæredygtig udvikling og innovation hos euro-
pæiske SMV’er, og om sådan en skatteordning er et hensigtsmæssigt instrument set ud fra et EU-
perspektiv. 

Afhandlingen begrænser sig ikke til en national synsvinkel, idet hensynet til den bæredygtige udvik-
ling er en global problemstilling, der bør varetages på den størst mulige platform. Valget af synsvinkel 

                                                             
12 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget COM/2020/103 af 10. marts 2020. En SMV-strategi for et bæredygtigt og digitalt Europa. 
13 ibid, s. 5. 
14 Arbejdskraftens frie bevægelighed er et grundlæggende princip i EU, som er fastsat i TEUF art. 45. Princippet er 
blevet udviklet gennem den afledte EU-lovgivning og Domstolens retspraksis. 
15 Mark & Spencer plc v David Halsey (Her Majesty’s Inspector of Taxes). Sag C-446/03, EU:C:2005:763 
16 Direktiverne vedrører blandt andet rente-/royalty (2003/49/EF) og administrativt samarbejde på beskatning-
sområdet (2011/16/EU). Det er vurderingen, at direktiverne ikke har relevans for afhandlingen. 
17 Som det fremgår af afhandlingens afgrænsning, vil andre EU-medlemsstaters skattelovgivning ikke blive under-
søgt nærmere. 
18 Juniorskatteordningens indhold fastsættes i afsnit 2.2. 
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breder sig imidlertid ikke længere ud end EU, idet det også må tages i betragtning, at der på globalt 
plan eksisterer væsentlige modsatrettede interesser på området, der i sagens natur er vanskelige at 
håndtere i forbindelse med analysen af en skatteordning.  

1.4 Problemformulering 
På baggrund af overvejelserne i de ovenstående afsnit kan afhandlingens problemstilling sammen-
fattes til en overvejelse om, hvorvidt indførelsen af en Juniorskatteordning bidrager til EU’s bære-
dygtige udvikling, styrker EU’s konkurrenceevne og er i overensstemmelse med fællesskabsretten.  

Det fremgår af Erhvervsministeriets statsstøttehåndbog fra 2017, at ”[...] særligt skatteordninger, 
der skaber en fordel for bestemte virksomheder eller produktioner, har vist sig at være komplicerede 
at vurdere [med hensyn til EU’s statsstøtteregler …] ”19 På samme tid har Kommissionen i sin med-
delelse EUROPA 2020 – En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst fra 2010 påpeget, at: 
“Statsstøttepolitik [også aktivt og positivt kan] bidrage til Europa 2020-målene ved at fremme og 
støtte initiativer vedrørende mere innovative, effektive og grønne teknologier og samtidig lette ad-
gangen til offentlig støtte til investeringer, risikokapital og finansiering af forskning og udvikling.”20 
Således kan det diskuteres, hvorvidt der er overensstemmelse mellem EU’s ønske om bæredygtige 
løsninger og Unionens generelle forbud mod statsstøtte. På den baggrund foreligger der i afhandlin-
gen et hovedspørgsmål om, i hvilken grad formålet om bæredygtig udvikling er foreneligt med EU’s 
statsstøtteregler. 

Med afsæt i Juniorskatteordningen skal det analyseres juridisk og økonomisk, om en sådan ordning 
er lovlig og hensigtsmæssig. Analysernes svar skal danne grundlaget for en endelig vurdering af det 
overordnede spørgsmål i den integrerede analyse. Problemformuleringens separate spørgsmål lyder 
således: 

Juridisk spørgsmål: 

Hvorledes er det i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler at indføre Juniorskatteordningen i 
Danmark? 
 
Økonomisk spørgsmål: 

Hvordan kan Juniorskatteordningen påvirke SMV’ers incitament til at beskæftige sig med bæredygtig 
udvikling, og hvorledes er skatteordningen optimal ud fra et EU-perspektiv? 
 
Integreret spørgsmål: 

I hvilket omfang foreligger der forenelighed mellem formålet om bæredygtig udvikling og statsstøt-
tereglerne?   

                                                             
19 Erhvervsministeriet. (2017). Statsstøttehåndbogen. Danmark., s. 55. 
20 Meddelelse fra Kommissionen, KOM/2010/2020 af 3. marts 2010, EUROPA 2020 – En strategi for intelligent, 
bæredygtig og intelligent vækst. 
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1.5 Juridisk metode 
Dette afsnit har til formål at redegøre for, hvordan problemformuleringens juridiske spørgsmål be-
svares i afhandlingens Kapitel 2. Analysen baseres på en fortolkning af dansk og EU-retlig lovgivning, 
hvor også retspraksis fra EU-domstolen og Retten samt fortolkningsbidrag inddrages. I afhandlingen 
anvendes fortolkningsbidrag i form af meddelelser og henstillinger fra EU-Kommissionen samt vej-
ledninger, betænkninger og forarbejder i Danmark, som skal bidrage til forståelsen og analysen af 
de relevante retskilder på området. 

Rent metodisk søges afhandlingens juridiske spørgsmål besvaret ved hjælp af retsvidenskaben, hvor-
ved en retsdogmatisk metode i sammenhæng med læren om retskilder anvendes. Metoden bygger 
på Alf Ross’ prognoseteori i retsrealismen, hvor det gælder om at klarlægge og analysere retskilderne 
med et formål om at finde frem til gældende ret.21 Herved forstås domstolenes fortolkning.22 For 
Ross er dette kernen i retsvidenskaben og således det, der skal opnås sikker viden om.23 

1.5.1 Retsdogmatisk metode og retskildelære 
Ved retsdogmatisk fortolkning forstås anvendelsen af de tilstedeværende retskilder, som domstole 
og enhver, der er blevet forelagt et juridisk problem, følger.24 Formålet med den retsdogmatiske 
metode er at beskrive retstilstanden ved at systematisere, beskrive og fortolke retskilderne.25 På 
denne måde skal det sikres, at alle, der afprøver problemstillingen, vil nå til samme resultat grundet 
den samme forforståelse og fortolkningsstil.26 

Inden for retskildelæren findes fire grupper af retskilder: Regulering, retspraksis, retssædvaner og 
forholdets natur, der alle indeholder hjemmel, som man kan støtte ret på. Der er som udgangspunkt 
ingen rangorden mellem de forskellige retskilder, og de tillægges derfor samme retskildeværdi.27 
Dette betyder, at alle retskilder, som er relevante i besvarelsen af problemformuleringen, vil indgå i 
afhandlingen med samme værdi. Det må dog bemærkes, at der inden for regulering findes et hie-
rarki, som følger af lex-principperne.28 Ifølge lex superior-princippet har en højerestående lov såle-
des forrang for en laverestående lov, hvorfor EU-retten har forrang for national ret.29 For besvarelsen 
af afhandlingens problemformulering betyder lex superior-princippet, at EU-rettens statsstøttereg-
ler danner grundlaget for den juridiske analyse. 

                                                             
21 Tvarnø, Christina D., og Nielsen, Ruth, (2017), Retskilder og retsteorier. København: Jurist- og Økonomforbun-
dets Forlag. 5. reviderede udgave, 1. oplag, s. 375. 
22 Ibid. s. 374. 
23 Ibid. s. 371. 
24 Ross, A. (1953). Om Ret og Refærdighed: En indførelse i den analytiske retsfilosofi. Hans Reitzel og Tvarnø & 
Nielsen, (2017) Retskilder og retsteorier, s. 30. 
25 Tvarnø & Nielsen, (2017), Retskilder og retsteorier, s. 29. 
26 Ibid. s. 33. 
27 Ibid. s. 33. 
28 Lex posterior-princippet indebærer, at en yngre retskilde går forud for ældre retskilder, mens lex specialis-prin-
cippet bestemmer, at specielle regler går forud for mere generelle regler. Projektet behandler imidlertid kun efter 
lex superior-princippet. 
29 Tvarnø & Nielsen, (2017), Retskilder og retsteorier, s. 48-49 
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Ifølge den retsdogmatiske metode skal retskilderne analyseres i en bestemt rækkefølge.30 Formålet 
hermed er at strukturere retsakterne i et retssystem, der er komplekst og består af flere delsystemer, 
der til en vis grad er sammenhængende, eksempelvis EU-rettens statsstøtteregler og den nationale 
skatteregulering. Kompleksiteten kommer til udtryk ved, at det i afhandlingen er hensigten at disku-
tere regelindførelse på nationalt niveau med samtidig stillingtagen til betydningen af de EU-retlige 
regler på området. Det kan i den forbindelse bemærkes, at der med Kommissionens modernisering 
af statsstøttereglerne i 2012 er sket en udvikling i Kommissionens vurdering af hvilke støttetiltag, 
der i højere grad er forenelige med det indre marked.31 På denne måde bliver det centralt at struk-
turere de forskellige retskildetyper, der anvendes i afhandlingen, således at der tages stilling til den 
seneste udvikling på området.  

I afhandlingens juridiske analyse tages der derfor udgangspunkt i reguleringen. Den relevante regu-
lering findes særligt i kildeskatteloven32 (KSL) og TEUF, idet der findes regler for udenlandsk arbejds-
kraft i KSL §§ 48 E-F, og det EU-retlige forbud mod statsstøtte er placeret i TEUF art 107.  

Når det skal undersøges, hvorvidt indførelsen af Juniorskatteordningen hindres af EU’s forbud mod 
statsstøtte, er det nødvendigt at inddrage EU-retspraksis, der spiller en væsentlig rolle i denne sam-
menhæng. Statsstøttebegrebet er således defineret gennem retspraksis, der opstiller en række ku-
mulative betingelser for, hvornår et statsligt tiltag omfattes af forbuddet i TEUF art. 107, stk. 1.  

1.5.2 EU-retten 
EU-rettens forrang følger af Costa mod E.N.E.L.33, hvor det blev fastslået, at EU-retten principielt er 
en folkeret med forrang for national ret. Ifølge EU-domstolen har bindende EU-regler med direkte 
virkning således højest retskildeværdi, og tilstrækkeligt præcise traktatbestemmelser, grundlæg-
gende rettigheder, forordninger og direktivbestemmelser har derfor forrang for national ret.34 

Foruden princippet om EU-rettens forrang, er medlemsstaterne forpligtet til EU-konform fortolk-
ning, således at de nationale bestemmelser skal fortolkes i overensstemmelse med EU-retlige prin-
cipper.35 Når EU-Domstolen fastlægger, hvad der er gældende EU-ret, er medlemsstaterne således 
forpligtet til at lægge EU-Domstolens retsopfattelse til grund. EU-Domstolens afgørelser har dermed 
en høj præjudikatsværdi. 

Retskilderne i EU indgår i et retskildehierarki, hvor der sondres mellem primær- og sekundærretten. 
De højest rangerende retskilder, primærretten, er Traktaten om Den Europæiske Union (TEU), TEUF, 
Charteret om grundlæggende rettigheder (CHGR) og de almindelige retsprincipper.36 Mens TEU og 
TEUF i hovedsagen danner retsgrundlaget for den videre juridiske analyse, behandles CHGR ikke 

                                                             
30 Ibid. s. 34. 
31 https://www.horten.dk/nyhedsliste/2019/februar/kommissionen-forlaenger-statsstoettefritagelser-og-evalue-
rer. 
32 Lov nr. 100 af 31. marts 1967 om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskatteloven / 
KSL). Senest ændret ved lov nr. 1583 af 27. december 2019. 
33 Costa mod E.N.E.L., sag 6/64, EU:C:1964:66. 
34 Neergaard, U., & Ruth, N. (2016). EU-ret (7. udg.). København: Karnov Group Denmark A/S. s. 254. 
35 Ibid. s. 230. 
36 Tvarnø & Nielsen, (2017), Retskilder og retsteorier, s. 98. 
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yderligere. De almindelige retsprincipper omfatter blandt andet subsidiaritetsprincippet, loyalitets-
princippet og proportionalitetsprincippet, som findes i henholdsvis TEU art. 5, stk. 1, art. 4, stk. 3 og 
art. 3. Proportionalitetsprincippet er relevant i forbindelse med vurderingen af den konkrete stats-
støttes forenelighed med EU’s interesser37, hvilket er et gennemgående tema i afhandlingen. 

Sekundærretten, der bygger på traktaternes principper og mål, opregnes i TEUF art. 288. I afhand-
lingens juridiske analyse inddrages forordninger, afgørelser og soft law, sidstnævnte i form af hen-
stillinger og meddelelser fra de forskellige EU-institutioner. Det følger af art. 288, at en forordning 
er almengyldig, bindende i alle enkeltheder og umiddelbart gælder i alle medlemsstater. Afgørelser 
er ligeledes bindende i alle enkeltheder, og når de angiver, hvem de er rettet til, er de kun bindende 
for disse. Omvendt er det med soft law, der ifølge artiklen ikke er bindende i sig selv og dermed alene 
tjener som vejledning med hensyn til fortolkningen og indholdet af EU-retten.38  

Om fortolkningen af EU-retten er det værd at bemærke, at der anlægges en ordlydsfortolkning, når 
EU-retskilderne inddrages i afhandlingen. Det er desuden centralt, at de enkelte EU-regler vurderes 
i deres rette sammenhæng og dermed fortolkes i lyset af EU-retten som helhed og EU-rettens udvik-
lingstrin på tidspunktet for anvendelsen af reglerne.39 

1.5.3 Ikke EU-retlig soft law 
I afhandlingen anvendes materiale udarbejdet af Organization for Economic Co-operation and Deve-
lopment (OECD) til fortolkning af gældende ret. Dette skyldes, at OECD gennem undersøgelser af 
EU’s politikker og det indre marked har bidraget med statistik og økonomiske sammenligninger, som 
er lagt til grund ved udarbejdelse af EU-lovgivning.40 I den juridiske analyse anvendes eksempelvis 
OECD’s Frascati-manual41, som er anvendt i Kommissionens rammebestemmelser for forskning, ud-
vikling og innovation.42 Herudover har organisationen stor indflydelse på lovgivning inden for skat-
teområdet.43  

1.6 Økonomisk metode 
I den økonomiske analyse vil det blive undersøgt, hvordan Juniorskatteordningen kan påvirke 
SMV’ers incitament til at beskæftige sig med bæredygtig udvikling, og hvorledes skatteordningen er 

                                                             
37 Poulsen, S. (2015). Statsstøtte i EU - mellem ligebehandling og påvirkning af konkurrencen (1. udg.). København: 
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 333. 
38 Det kan i denne sammenhæng tages op til overvejelse, at EU-Domstolen i Grimaldi (Sag C-322/88, 
EU:C:1989:646, præmis 18) gav udtryk for, at ikke-bindende retsakter har retsvirkninger, hvorfor ikke-bindende 
regler i et vist omfang kan udgøre en retskilde. Se hertil Tvarnø & Nielsen, (2017), Retskilder og retsteorier, s. 109. 

39 Neergaard & Nielsen, (2016), EU-Ret, s. 136. 
40 European Union and the OECD: https://www.oecd.org/eu/european-union-and-oecd.htm 
41 OECD. (2015). Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experi-
mental Development (The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities). Paris: OECD Pub-
lishing. 
42 Fællesskabets Rammebestemmelser for Statsstøtte til Forskning og Udvikling og Innovation, 2006/C 323/01 af 
30. december 2006, EU-Tidende 2006, C 323 side 1. 
43 Dette gælder eksempelvis OECD’s modeloverenskomster, kommentarerne hertil samt OECD. (2017). OECD 
Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. Paris: OECD Publishing. 
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optimal ud fra et EU-perspektiv. Dette afsnit har til formål at redegøre for hvilke metodiske redska-
ber, der anvendes i den forbindelse. 

I den økonomiske analyse anvendes en nyinstitutionel, hypotetisk-deduktiv metode, hvor de rele-
vante teorier danner grundlaget for synet på Juniorskatteordningen og dens bidrag til, at flere virk-
somheder får incitament til at beskæftige sig med bæredygtig udvikling i tråd med EU’s formål. An-
vendelsen af en deduktiv metode medfører, at afhandlingen alene er af teoretisk karakter og ude-
lukkende bygger på litteraturstudier. 

Det nyinstitutionelle element i afhandlingen medfører, at institutioner, herunder regler og håndhæ-
velsessystemer, kommer i fokus. De nyinstitutionelle økonomer anser således institutionerne som 
nødvendige for, at der kan skabes et effektivt marked, hvor virksomheder i medfør af lovgivningen 
fremskynder ønskede handlingsmønstre gennem incitamenter. At markedet ikke er naturligt effek-
tivt skyldes, at det begrænses af opportunistisk adfærd, asymmetrisk information og håndhævelses-
problemer, som fører til transaktionsomkostninger.44  

Nedenfor introduceres Oliver Williamsons begrænsede rationalitetsbegreb og Joseph Schumpeters 
dynamiske konkurrenceteori, som danner udgangspunktet for analysen af Juniorskatteordningens 
udformning og effekter på markedets aktører, herunder arbejdstagere og SMV’er. Optimalitetsvur-
deringen foretages på et retsøkonomisk niveau, som skal inddrages i den integrerede analyses rets-
politiske overvejelser. Det bemærkes, at der i den økonomiske analyse fastholdes et analyseniveau i 
overensstemmelse med den beskrevne EU-synsvinkel. 

1.6.1 Begrænset rationalitet og dynamisk konkurrenceteori 
Williamsons begrænsede rationalitetsbegreb er en væsentlig del af hans transaktionsomkostnings-
teoretiske forskningsprogram, idet det udgør en del af programmets hårde kerne.45 Heri argumen-
terede han for, at adfærdsmæssige betingelser for eksistensen af transaktionsomkostninger er, at 
økonomiske agenter er begrænset rationelle og opportunistiske. Beslutningstagerne antages således 
at forfølge mål på en logisk og konsistent måde, samtidig med at de oplever begrænsninger i evnen 
til at modtage, lagre og behandle de informationer, som er nødvendige for at nå målene.46 

Williamsons rationalitetsbegreb kombineres i afhandlingen med Schumpeters dynamiske konkur-
renceteori og fokus på innovation. Med denne teori var det Schumpeters ambition at se markedssy-
stemet som andet og mere end en allokeringsmekanisme. Mens man i traditionel konkurrenceteori 
havde opfattet markedsinstitutionen som en løsning på den decentrale økonomis koordinationspro-
blemer, hvor priserne gav de enkelte aktører korrekte signaler og incitamenter, var markedssyste-
mer for Schumpeter primært en indretning, hvis formål var at frembringe og efterfølgende teste 

                                                             
44 Nitta, K. (2007). New Institutionalism. (M. Bevir, Ed.) Encyclopedia of Governance, Vol. 1, 607-610. s. 608. 
45 Williamson, O. (1975). Markets and Hierarchies: Anlaysis and Antitrus Implications: A Studt in the Economics of 
Internal Organization. Berkeley: Business & Public Policy Group. 
Den hårde kerne er et begreb udarbejdet af Lakatos, der sætter rammerne for et forskningsprogram. Lakatos, 
Imre, (1970), Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes. I Lakatos & Musgrave (eds.): 
Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge: Cambridge University Press. 
46 Knudsen, C. (1997). Økonomisk Metodologi, Bind 2: Virksomhedsteori & Industriøkonomi (2. ed.). København: 
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 213. 



 13 af 96 

nyheder og eksperimenter med hensyn til økonomisk adfærd, teknologi og organisationsmåder.47 
Med dette synspunkt blev Schumpeter fortaler for, at virksomheder ikke udelukkende konkurrerer 
på pris og mængde, men at de også konkurrerer gennem nye frembringelser, herunder produkter 
og forretningsprocesser mv. 

1.6.2 Retsøkonomi 
Retsøkonomien vandt for alvor indpas med Ronald Coase’ The Problem of Social Cost.48 Retsøkono-
miens hovedformål er at undersøge, hvilke effekter retsreglerne medfører. Dermed benyttes rets-
økonomien som et analyseværktøj, der sigter efter at klarlægge, hvordan diverse aktører tilpasser 
sig uetablerede retsregler.49  

Udover at analysere aktørernes adfærd ved et sæt givne retsregler, bidrager retsøkonomien til at 
skabe grundlag for vurderingen af, om andre retsregler er bedre end de nuværende. Lovgivning, der 
bidrager til samfundsøkonomisk efficiens, vil selvsagt stå stærkere end lovgivning, som ikke gør. Der 
anvendes i afhandlingen et Kaldor Hicks-kriterium ved optimalitetsafvejningen.50  

I de fleste tilfælde vil der ved ændring eller indførelse af lovgivning være både positive og negative 
effekter; det vil sige vindere og tabere. Med Kaldor Hicks-kriteriet som optimalitetsbetingelse vur-
deres det, at en retsregel er ønskværdig, såfremt den skaber tilstrækkeligt store gevinster i samfun-
det, som opvejer eventuelle tab. På denne vis implicerer kriteriet, at værdien af den samlede nytte 
maksimeres uden hensyntagen til fordelingen af denne.51 Det skal således vurderes, hvorvidt de ge-
vinster, som Juniorskatteordningen medfører på EU-niveau, opvejer de negative implikationer. 

1.7 Integreret metode 
Dette afsnit har til formål at redegøre for, hvordan afhandlingens Kapitel 4 anvendes til at besvare 
problemformuleringens integrerede spørgsmål. Analysen foretages på et retspolitisk niveau. 

1.7.1 Retspolitik 
Formålet med den retsdogmatiske analyse er at udlede de lege lata: gældende ret. Retspolitikken 
beskæftiger sig derimod med, hvordan retten bør være.52 Den retspolitiske analyse kan opdeles i to 
dele. For det første de lege ferenda, hvor analysen har til formål at komme med forslag til lovgiveren 
om, hvorvidt en lov eller retsregel skal eller bør ændres. For det andet de sentendia ferenda, hvor 
analysen har til formål at angive for retsanvenderen, hvordan love og regler bør anvendes.53 

Det er ikke hensigten med afhandlingen at fremsætte konkrete anbefalinger til lovgivning, men der-
imod at overveje statsstøttereglernes udformning således, at de er strømlinet det øgede fokus på 
bæredygtig udvikling. De retspolitiske principper inddrages i den udstrækning, som det er muligt 
inden for afhandlingens omfang. 

                                                             
47 Ibid. s. 287-288. 
48 Coase, R. (1960). The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics, Vol. 3, 837-877. 
49 Eide, E., & Stavang, E. (2008). Rettsøkonomi. Oslo: Cappelen akademisk forlag. s. 49. 
50 Ibid. Side 56. 
51 Ibid. Side 36. 
52 Tvarnø & Nielsen, (2017), Retskilder og retsteorier. Side 445. 
53 Tvarnø & Nielsen, (2017), Retskilder og retsteorier. Side 30.  
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I afhandlingen behandles retspolitikken særskilt fra den retsdogmatiske analyse med formålet om at 
inddrage den økonomiske teori og analyse fra Kapitel 3. Integrationen mellem jura og økonomi be-
tyder, at retspolitikken vil have til opgave at sammenholde juraens principper med økonomiens ef-
ficiensbegreber.54 Dette betyder konkret for afhandlingen, at statsstøtteanalysens forenelighedsvur-
dering af Juniorskatteordningen vil blive sammenholdt med optimalitetsvurderingen fra den økono-
miske analyse. Vurderingen danner grundlag for afslutningsvis at diskutere forholdet mellem EU’s 
formål om bæredygtig udvikling og statsstøttereglernes udformning. 

1.8 Afgrænsning 

Juridisk afgrænsning  

Den hypotetiske Juniorskatteordning kan potentielt implementeres i flere af EU’s medlemsstater, 
men grundet den manglende harmonisering på skatteområdet tages der udgangspunkt i Danmark 
som referenceland. Lovligheden af skatteordningen bliver udelukkende testet på baggrund af EU’s 
statsstøtteregler, hvorfor der ses bort fra en vurdering af Juniorskatteordningens forenelighed med 
resten af EU’s indre marked, herunder de frie bevægelighedsregler og øvrige konkurrenceregler. 
Skatteretlige principper og regler fra de enkelte medlemsstater (herunder Danmark) inddrages des-
uden ikke dybdegående i afhandlingen. Disse indebærer blandt andet: Neutralitetsprincippet, evne-
princippet og regler om henholdsvis subjektiv og objektiv skattepligt.   

I afhandlingen analyseres incitamentsskabelse gennem bredere adgang til arbejdskraft, og der ses i 
den juridiske analyse bort fra andre lovgivningsmæssige instrumenter, herunder immaterialretlig be-
skyttelse af udviklede produkter, tjenesteydelser og processer.   

Økonomisk afgrænsning 

I afhandlingen undersøges innovation som et middel til at sikre EU’s konkurrenceevne fremadrettet. 
De endogene processer, hvorved de enkelte virksomheder skaber innovation, analyseres ikke nær-
mere. Fokus er alene på, hvordan eksogen påvirkning gennem Juniorskatteordningen får virksomhe-
der til at igangsætte innovationsprocesser, som er afgørende for en dynamisk udvikling af markedet. 
Der ses heller ikke nærmere på muligheden for at fremme innovation gennem strategiske partner-
skaber på virksomhedsniveau, hvor der som følge af samarbejdet skabes relationsrente.55 

Mikro- og industriøkonomiske aspekter, forstået ved elasticitetsberegninger, prisdannelser og mar-
kedsstrukturer som følge af Juniorskatteordningens potentielle indførelse, er ikke genstand for dyb-
degående analyse i denne afhandling og diskuteres kun overfladisk. Årsagen er en prioritering af 
incitaments- og eksternalitetselementer som følge af innovation.  

I afhandlingen tages en EU-synsvinkel, hvorfor effekter på tredjelandes samfundsøkonomier ikke un-
dersøges eller medregnes i optimalitetsvurderingen. Partnerskaber mellem EU og internationale or-

                                                             
54 ibid. Side 450.  
55 Dyer, J., & Singh, H. (1998). The relational view: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Com-
petitive Advantage. Academy of Management Review, Vol. 23(4), 660-679. 
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ganisationer eller tredjelande diskuteres heller ikke. Da optimalitetsvurderingen foretages med ud-
gangspunkt i Kaldor Hick-kriteriet, ses der bort fra andre efficiensbegreber, herunder pareto-opti-
malitet.56 

Juniorskatteordningens fordel tilgodeser udenlandske arbejdstagere og ikke indenlandske, hvorved 
der forekommer intern diskrimination. Det behandles ikke, at forskelsbehandlingen kan skabe util-
fredshed blandt arbejdstagere, som ikke forfordeles.   

Juniorskatteordningen påvirker både udenlandske arbejdstagere og virksomheder. Hvis der ikke var 
tale om en EU-synsvinkel ville det ud fra et spilteoretisk perspektiv være oplagt at diskutere interak-
tionen mellem disse aktører. At skattelovgivningen ikke er harmoniseret på EU-niveau, medfører 
ligeledes, at der ikke kan opstilles et spil mellem EU og Unionens konkurrenter.    

Integreret afgrænsning:  

I den integrerede analyse inddrages resultaterne fra henholdsvis den juridiske og økonomiske ana-
lyse. Det bemærkes derfor, at de samme afgræsninger som ovenfor gør sig gældende i Kapitel 4.  

Da afhandlingen er af teoretisk analyserende og diskuterende karakter, er formålet ikke at frem-
sætte konkrete anbefalinger til lovgivning. Fokus vil dermed ikke være på procedure- eller imple-
menteringsregler i forbindelse med indførelsen af Juniorskatteordningen. 

1.9 Struktur 
Afhandlingen består af en juridisk, økonomisk og integreret del. Den juridiske del behandles før den 
økonomiske del, idet førstnævnte skal give læseren en grundlæggende forståelse for det lovgivnings-
mæssige grundlag, der knytter sig til indførelsen af Juniorskatteordningen, og som danner rammerne 
for de videre incitamentsovervejelser, der er centrale for den økonomiske analyse. 

I Kapitel 2 formuleres Juniorskatteordningens indhold indledningsvist, hvorefter en EU-statsstøtte-
retlig analyse foretages i henhold til den traditionelle retsdogmatiske metode og retskildelære, hvor 
der med udgangspunkt i retskilder foretages en analyse af, hvorvidt skatteordningen kan indføres i 
henhold til gældende ret.57 

I Kapitel 3 bliver det undersøgt, om Juniorskatteordningen har den tilsigtede incitamentspåvirkning 
på SMV’er og arbejdstagere med henblik på at fremskynde bæredygtig udvikling. Indledningsvist re-
degøres der for det teoretiske fundament, hvorefter innovation og bæredygtig udvikling diskuteres 
som midler i EU’s fremtidige konkurrenceevne. Desuden analyseres Juniorskatteordningens udform-
ning og effekter, og den sammenlignes med Kommissionens best practice på området. Endelig følger 
en optimalitetsvurdering med udgangspunkt i Kaldor Hicks-kriteriet. 

                                                             
56 Ved pareto-optimalitet forstås, at lovgiver kun bør gennemføre et tiltag, hvis en eller flere parter stilles bedre, 
uden at en eller flere parter stilles værre - Eide, Erling, & Stavang, Endre. (2008). Rettsøkonomi. Oslo: Cappelen 
akademisk forlag, s. 97.  
57 Tvarnø & Nielsen, (2017), Retskilder og retsteorier, s. 33. 
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I Kapitel 4 inddrages resultaterne fra Kapitel 2 og 3. Resultaterne skal danne grundlag for en diskus-
sion om, i hvilket omfang der foreligger forenelighed mellem formålet om bæredygtig udvikling og 
EU’s statsstøtteregler.  

Delkonklusionerne i analysens Kapitel 2, 3 og 4 anvendes til besvarelse af afhandlingens problemfor-
mulering i Kapitel 5. 
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Kapitel 2 Juridisk analyse 
I dette kapitel skal det analyseres, hvorledes det er i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler 
at indføre Juniorskatteordningen i Danmark. Skatteordningen gælder for udenlandske arbejdsta-
gere, der ansættes i SMV’er, som beskæftiger sig med bæredygtig udvikling. 

For at kunne fastsætte et mere konkret retsgrundlag tages der udgangspunkt i en eksisterende, 
dansk skatteordning, som er målrettet forskere og nøglemedarbejdere. Denne ordning er benævnt 
Forskerskatteordningen. Nedenfor redegøres der indledningsvis for det skatteretlige grundlag, som 
Forskerskatteordningen hviler på, herunder hvilke elementer herfra, som overføres direkte til Juni-
orskatteordningens retsgrundlag. Efterfølgende opstilles et præcist retsgrundlag for Juniorskatte-
ordningen, som indeholder andre betingelser, der har til formål at sikre, at den målrettes udenland-
ske arbejdstagere i SMV’er, som beskæftiger sig med bæredygtig udvikling. 

Derefter beskrives EU-konkurrenceretten med fokus på statsstøttereglerne. Afslutningsvist følger en 
detaljeret analyse af, om Juniorskatteordningen vurderes at være forenelig hermed. 

2.1 Forskerskatteordningen 
2.1.1 Retsgrundlag, formål og udvikling 
Forskerskatteordningen blev indført ved Lov nr. 489 af 24. juni 1992 om ændring af kildeskatteloven 
og forskellige andre skattelove. Skatteordningen gælder for udenlandske forskere samt højtlønnede 
udenlandske arbejdstagere og har hjemmel i KSL §§ 48 E-F.  

Skatteordningen giver ekstraordinært de omfattede personer mulighed for at opnå en bruttobeskat-
ning på 27% plus tillæg af AM-bidrag af løn, det vil sige en effektiv, flad skattesats på ca. 33%, i en 
periode på op til 7 år.58 På denne måde sker der en positiv forskelsbehandling af udenlandske ar-
bejdstagere, hvorved der brydes med vigtige skatteretlige principper om neutralitet og evne.59 I tråd 
med afhandlingens problemformulering og som nævnt i afgrænsningen, er fokus imidlertid på stats-
støttereglerne, hvorfor forholdet til disse skatteretlige principper ikke uddybes nærmere. 

Formålet med forskerskatteordningen blev fremsat i bemærkningerne til det første lovforslag ved-
rørende skatteordningen i 1991.60 Heraf fremgår det, at formålet med ordningen er:  

                                                             
58 Eksempel:  
Indkomst = 1.000 
AM-bidrag = 1.000 x 8% = 80 
Skat = (1.000-80) x 27% = 248,4 
Effektiv skattesats = (248,4+80) / 1000 x 100 = 32,84% 
59 Se hertil Pedersen, J., Sisggaard, K., Winter-Sørensen, N., Bundgaard, J., Jeppesen, I. L., Kerzel, M., . . . Wit-
tendorff, J. (2013). Skatteretten 1 (6. ed.). København: Karnov Group Denmark A/S. s. 36 og Jepsen, G. (1996). 
Skattepolitik. København: Handelshøjsskolens Forlag, s. 36 f. 
Der er i situationen tale om omvendt diskrimination, hvor egne statsborgere stilles ringere end udenlandske stats-
borgere. Dette er som udgangspunkt tilladt, såfremt der er tale om rent interne forhold, hvilket der i sagens natur 
er, når det gælder skatteretten, som følge af den manglende harmonisering. 
60 Lovforslag nr. 158 af 10. december 1991. 
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“at styrke Danmarks internationale konkurrenceevne ved at fremme forskning og produktudvikling af in-
ternationalt tilsnit i danske virksomheder og forskningsinstitutioner. Dette formål tilgodeses ved, at uden-
landske forskere og andre nøglemedarbejdere, der flytter til Danmark i forbindelse med en tidsbegrænset 
ansættelse på mellem 6 og 36 måneder i en virksomhed eller forskningsinstitution her i landet, under visse 
betingelser kan vælge at lade sig beskatte med 30 pct. af bruttoindkomsten uden fradrag af nogen art i 
stedet for sædvanlig indkomstbeskatning.”61 

Det fremgår desuden af bemærkningerne til KSL § 48 E, stk. 1, at hovedformålet med skatteordnin-
gen er at tiltrække forskere og nøglepersoner, der ellers ikke ville vælge at arbejde i Danmark.  

Årsagen til at lovgiver har interesse i en sådan særskilt beskatning er, at majoriteten af den omhand-
lede personkreds stiller lønkrav ud fra en nettobetragtning.62 Ved en nettobetragtning forstås, at 
lønmodtagerne ønsker et nærmere angivet beløb udbetalt efter skat og overlader til arbejdsgiveren 
at fastsætte en bruttoindkomst, der muliggør en sådan udbetaling. Arbejdstagerne interesserer sig 
således ikke for størrelsen af den nævnte bruttoindkomst eller for indholdet af de danske skattereg-
ler.63 Med Forskerskatteordningen har flere virksomheder således mulighed for at imødekomme 
udenlandske nøglepersoners lønkrav.  

Siden indførelsen af Forskerskatteordningen i 1992 er den blevet ændret ved flere lejligheder med 
det formål ikke kun at tiltrække, men også at fastholde udenlandske forsknings- og udviklingsmed-
arbejdere, jf. forarbejderne til lovændringen.64 Således er et tidligere krav om efterbeskatning blevet 
ophævet, 65 og anvendelsesperioden er blevet forlænget, jf. KSL § 48 F, stk. 2, 1. pkt. 

2.1.2 Betingelser 
For at blive omfattet af Forskerskatteordningen skal en række betingelser være opfyldt. Disse findes 
i KSL §§ 48 E-F.  

I bestemmelserne stilles der først og fremmest krav om, at der skal udføres personligt arbejde i tje-
nesteforhold for vederlag i penge, jf. § 48 E, stk. 1, 1. led. Hvorvidt der er tale om personligt arbejde 
udført i tjenesteforhold skal afgøres efter skatterettens almindelige regler, jf. bl.a. TfS 1996,449 H.66 

                                                             
61 Jf. Lovforslagets almindelige bemærkninger. 
Det bemærkes, at ordningen kun finder anvendelse ved tidsbegrænset ansættelse. Dette var kun tilfældet for 
1992-ordningen. 
62 Jf. samme lovforslags almindelige bemærkning. 
63 SKM2017.736.LSR, Landsskatterettens afgørelse af 20 december 2017. 
64 De almindelige bemærkninger til LFF nr. 89 af 13. november 1998 om ændring af kildeskatteloven (udenlandske 
forskere) 
65 Tidligere skulle en person, der havde været omfattet forskerskatteordningen, og som efter den endte periode 
valgte at blive i Danmark betale efterbeskatning, som udgjorde differencen mellem den skat, der skulle have væ-
ret betalt uden ordningens anvendelse og den faktisk betalte skat. Med 1998-ordningen kunne personer der 
havde været omfattet af ordningen nu blive i Danmark i op til 4 år efter endt periode, uden at blive efterbeskat-
tet, jf. den dagældende KSL § 48 E, stk. 6. Se hertil Lovbekendtgørelse nr. 678 af 12. august 2002.  
Med Lov nr. 270 af 8. maj 2002 samt Lov nr. 1565 af 21. december 2010, valgte man at bygge videre på formålet 
om at fastholde den omhandlede personkreds, ved henholdsvis at afskaffe efterbeskatningskravet og efterføl-
gende at udbygge 3-årsperioden til 5 år. Denne periode er i dag ændret til 7 år, jf. lov nr. 1686 af 26. december 
2017. 
66 TfS 1996,449H: Her indgik en række forhold i vurdering af, om en Tupperware-forhandler skulle anses for selv-
stændigt erhvervsdrivende eller om forholdet udgjorde et tjenesteforhold. 
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Der skal også foreligge en ansættelseskontrakt fra ansættelsens start hos en dansk arbejdsgiver, hvor 
den aftalte løn fremgår, jf. SKM 2016.73.LSR.67 Vederlaget skal være udgjort i penge eller som veder-
lag efter ligningslovens (LL) § 16, der er omgjort til A-indkomst, jf. henholdsvis KSL § 48 E, stk. 3, nr. 
3 og § 48 F, stk. 1, 3. pkt. sammenholdt med § 43. 

Det er desuden et krav, at en person er omfattet af KSL § 1 om fuld skattepligt for fysiske personer 
eller § 2, stk. 1, nr. 1 om begrænset skattepligt af løn og andre personlige vederlag, og at denne 
person er ansat hos eksempelvis et selskab omfattet af Selskabsskatteloven §§ 1 eller 2, stk. 1, litra 
a, jf. KSL § 48 E, stk. 1.68 

Den næste betingelse går på, at den omfattede person ikke må have været skattepligtig til Danmark 
de seneste 10 år forud for ansættelsen, jf. KSL § 48 E, stk. 3, nr. 1. Den omtalte skattepligt indebærer 
såvel fuld som begrænset skattepligt af løn og andre personlige vederlag, som det følger af §§ 1 og 
2, stk. 1, nr. 1-4, 9-27, eller stk. 2. 

Det følger af KSL § 48 E, stk. 3, nr. 2, at en medarbejder ikke må have haft direkte eller indirekte del 
i ledelsen, kontrol med eller væsentlig indflydelse på den virksomhed, hvor medarbejderen er ansat 
i de seneste 5 år forud for ansættelsen. Der henvises desuden til § 43, stk. 2, litra i, 3.-6.-pkt., hvoraf 
det fremgår, at afgørelsen af dette bestemmes på baggrund af, hvorvidt personen har ejet 25% eller 
mere af aktiekapitalen eller rådet over 50% eller mere af stemmeandelene i selskabet. Det fremgår 
ikke af bestemmelsen, hvorvidt direktionen udgør en del af ledelsen eller ej, men Skatterådet har 
dog i SKM2018.499.SR fundet, at en administrerede direktør kunne benytte forskerskatteordningen, 
da dette ikke blev anset som direkte eller indirekte del af ledelsen. Der henvises i øvrigt til aktieavan-
cebeskatningslovens (ABL)69 § 4, stk. 2, der indebærer, at medarbejderens nærtstående også indgår 
i vurderingen af, om medarbejderen har haft kontrol med eller taget del i ledelsen i seneste 5 år 
forud for ansættelsen.70 

Endeligt er det et krav, at arbejdstageren er ansat på en kontrakt, hvorefter denne oppebærer en 
gennemsnitlig bruttoløn på mindst 68.100 kr. om måneden i 2020, jf. KSL § 48 E, stk. 3, nr. 3, jf. 
Personskattelovens71 § 20. Lønkravet frafaldes i Juniorskatteordningen, og den juridiske betydning 
heraf gennemgås i afsnit 2.2.1.  

Det bemærkes, at lønkravet ikke er et kriterium for godkendte forskeres anvendelse af forskerskat-
teordningen, jf. KSL § 48 E, stk. 4, såfremt de enten er ansat hos et universitet m.v. eller godkendes 

                                                             
67 DJV, afsnit C.F.6.1.5. 
68 Øvrige arbejdsgivere omfatter: fysiske personer, jf. KSL §§ 1 og 2, stk. 1, nr. 4, dødboer, jf. Dødsboskatteloven 
§§ 1 og 1, stk. 3, institutioner omfattet af Selskabsskatteloven § 3 samt fonde og foreninger omfattet af Fondsbe-
skatningsloven § 1. 
69 Lov nr. 1413 af 21. december 2005 om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier 
m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Senest ændret ved lov nr. 84 af 30. januar 2019. 
70 Ved nærtstående forstås ”den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn 
og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarns og adoptivforhold sidestilles med natur-
ligt slægtskabsforhold”, jf. ABL § 4, stk. 2. 
71 Lov nr. 151 af 19. marts 1986 om indkomstskat- og formueskat for personer m.v. (personskatteloven). Senest 
ændret ved lov nr. 1576 af 27. december 2019. 
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af Danmarks Frie Forskningsfond, hvis ansættelsen er i en privat virksomhed.72 Når Danmarks Frie 
Forskningsfond skal godkende forskere i private virksomheder, er det et krav, at forskerne kan frem-
vise videnskabelige kvalifikationer svarende til ph.d.-niveau, jf. BEK nr. 216 af 1. marts 2013 §§ 3, stk. 
1 og 2. Personer, som godkendes af Danmarks Frie Forskningsfond, skal beskæftige sig med forsk-
ningsarbejde, som det defineres i OECD’s Frascati-manual, jf. BEK nr. 216 af 1. marts 2013 § 3, stk. 3. 

Afsnittet kan sammenfattes således, at en række kumulative betingelser skal være opfyldt for, at 
Forskerskatteordningen kan anvendes. Betingelserne indebærer ansættelse til udførelse af person-
ligt arbejde for vederlag i penge til mindst 68.100 kr. om måneden i gennemsnit hos en arbejdsgiver, 
der er skattepligtig til Danmark. Den ansatte skal desuden blive fuldt skattepligtig eller begrænset 
skattepligtig af løn til Danmark. Herudover må arbejdstageren ikke have været skattepligtig til Dan-
mark i de seneste 10 år forud for ansættelsen og ej heller have haft direkte eller indirekte del i ledel-
sen, kontrol med eller væsentlig indflydelse på den virksomhed, hvorhos man er ansat. 

2.2 Juniorskatteordningen 
2.2.1 Overordnet om ordningens indhold 
Juniorskatteordningen giver de omfattede arbejdstagere mulighed for at opnå en bruttobeskatning 
på 27% plus tillæg af AM-bidrag af løn, det vil sige en effektiv, flad skattesats på ca. 33%, i en periode 
på op til 7 år. Skatteordningens retsgrundlag består af de betingelser, som gør sig gældende for For-
skerskatteordningen, som har til formål at forbedre konkurrenceevnen for virksomheder. Dog fra-
faldes lønkravet på 68.100 kr. for nøglemedarbejdere samt de særlige regler for godkendte forskere. 
Da det er hensigten at målrette Juniorskatteordningen mod udenlandske arbejdstagere og SMV’er, 
der beskæftiger sig med bæredygtig udvikling, suppleres der med yderligere betingelser. Således 
adskiller Juniorskatteordningen sig fra Forskerskatteordningen på følgende måde: 

1) At kun SMV’er omfattes. 
2) Et frafald af lønkravet og reglerne for godkendte forskere i KSL § 48 E, stk. 3, nr. 3 henholdsvis 

stk. 4. 
3) At de virksomheder, som de omfattede personer er ansat hos, beskæftiger sig med bære-

dygtig udvikling. 

Disse kumulative betingelser gennemgås og forklares i det følgende. De øvrige betingelser er identi-
ske med Forskerskatteordningens og omtales således ikke yderligere i den juridiske analyse.  

2.2.2 Krav: SMV 
Det foreslås, at anvendelsesområdet for Juniorskatteordningen begrænses til at omfatte SMV’er, 
idet det er afhandlingens teoretiske udgangspunkt, at det i høj grad er i sådanne virksomheder, at 
innovationen og udvikling opstår.73 I afhandlingens økonomiske del vil det blive analyseret, hvorvidt 
det er hensigtsmæssigt at målrette Juniorskatteordningen mod denne type virksomheder.74 

                                                             
72 Bekendtgørelse nr. 216 af 1. marts 2013 om godkendelse af forskere m.v. efter kildeskattelovens § 48 E. 
73 Se således afsnit 3.1.2 om Schumpeters dynamiske konkurrenceteori. 
74 Se således afsnit 3.5 og 3.6. 
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Der findes i den primære EU-ret ikke nogen egentlig definition af SMV-begrebet. Kommissionen har 
dog i sin henstilling om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (Hen-
stillingen)75, henstillet til, hvordan SMV’er skal defineres inden for Unionen, jf. art. 8. Formålet med 
Henstillingen er at skabe et kongruent sæt regler til denne definition i det indre marked, eftersom 
dette i forvejen er styret af fællesskabsregler, jf. betragtning 1 i Henstillingens præambel. 

Definitionen af en virksomhed er bestemt i art. 1. Det defineres her, at der ved en virksomhed be-
tragtes enhver enhed, uanset dens retlige form, der udøver økonomisk aktivitet. Det er således det 
EU-konkurrenceretlige virksomhedsbegreb, der lægges til grund for den overordnede definition af 
en virksomhed.76 Af art. 2 fremgår tærsklerne for, hvornår en virksomhed efter art. 1 kan anses for 
at være en SMV. Såfremt en virksomhed beskæftiger under 250 personer og samtidigt har en årlig 
omsætning på maksimalt 50 mio. euro eller en balancesum på maksimalt 43 mio. euro, vil der være 
tale om en SMV, jf. art. 2, stk. 1.77  

I art. 3 oplistes de typer af virksomheder, der tages i betragtning ved beregningen af antallet af be-
skæftigede og beløbsstørrelserne. Ifølge artiklen skal der skelnes mellem uafhængige virksomheder, 
partnervirksomheder og tilknyttede virksomheder.78  Sondringen er central i forbindelse med Juni-
orskatteordningen, idet det sikres, at en virksomhed, der ellers overskrider tærskelværdierne i art. 
2, ikke kan omgå kriteriet ved eksempelvis at stifte et datterselskab, som omfattes af SMV-definitio-
nen i art. 2.79 

Såfremt der i Juniorskatteordningen indføres et krav om, at kun ansatte i SMV’er vil kunne omfattes, 
skal begrebet være i overensstemmelse med de ovenfor opstillede betingelser fra Henstillingen. 

                                                             
75 Kommissionens Henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellem-
store virksomheder, EU-Tidende 2003, L 124 side 36. Det bemærkes, at der i Henstillingen skelnes mellem Små- og 
mellemstore virksomheder, men at denne sondring ikke findes relevant for Juniorskatteordningen. 
76 Se afsnit 2.4.2 for gennemgang af virksomhedsbegrebet. 
77 Af hhv. Stk. 2 og 3 fremgår det, hvornår der er tale om små og mikro virksomheder. Juniorskatteordningen vil 
finde anvendelse på mellemstore virksomheder, hvorfor den i sagens natur også finder anvendelse på små- og 
mikrovirksomheder. 
78 Der skal foretages en negativ afgrænsning af, hvornår der er tale om en uafhængig virksomhed og dermed en 
afgrænsning af, hvornår der ikke er tale om en partnervirksomhed eller tilknyttet virksomhed, jf. artikel 3, stk. 1. 
Der er tale om en partnervirksomhed, når der ikke er tale om en tilknyttet virksomhed, og hvor der eksisterer en 
forbindelse, hvor en virksomhed alene eller i fællesskab med flere tilknyttede virksomheder besidder 25% eller 
derover af kapitalen eller stemmerettighederne i en anden virksomhed, jf. henstillingens art. 3, stk. 2, 1. led.  
Der er tale om en tilknyttet virksomhed, såfremt der eksisterer en af de i Henstillingens art. 3, stk. 3 nævnte for-
bindelser. 
79 Hvis der er tale om en uafhængig virksomhed efter art. 3, stk. 1, skal oplysningerne fastlægges udelukkende på 
baggrund af den enkelte virksomheds regnskaber, jf. Henstillingens art. 6, stk. 1. Er der i stedet tale om en virk-
somhed, der enten har partnervirksomheder eller tilknyttede virksomheder, tages der udgangspunkt i virksomhe-
dens regnskab, hvorefter dette forenes med de eventuelle partnervirksomheder på baggrund af den kapitalandel 
eller de stemmerettigheder, de er forbundet med, jf. Henstillingens art. 6, stk. 2, 1. og 2. led. Hvis der er tale om 
tilknyttede virksomheder lægges 100 % af dataene fra disse sammen med det pågældende selskab, jf. Henstillin-
gens art. 6, stk. 2, 1. og 3. led. Det gælder for både partnervirksomheder og tilknyttede virksomheder, at der tages 
udgangspunkt i regnskaberne, jf. Henstillingens art. 6, stk. 3. 
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2.2.3 Intet lønkrav 
Det foreslås, at det eksisterende lønkrav på 68.100 kr. for nøglemedarbejdere i KSL § 48 E, stk. 3, nr. 
3 fjernes. 

Lønkravet i Forskerskatteordningen reguleres hvert år til en højere sats, som anses at være nogen-
lunde sammenfaldende med den øverste percentil af indkomstfordelingen hos den danske befolk-
ning.80 Formålet med lønkravet fremgår ikke eksplicit af forarbejderne til bestemmelsen, men det 
må ud fra en formålsfortolkning vurderes, at formålet med det høje lønkrav er at tiltrække speciali-
ster og nøglepersoner til Danmark. 

Det er almindeligt antaget, at store virksomheder har bedre adgang til kapital end SMV’er, og at 
sidstnævnte dermed har sværere ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.81 Dette er rationalet bag 
frafaldet af lønkravet. 

Det er en overvejelse, at det manglende lønkrav åbner for udenlandske arbejdstagere uanset disses 
løn og kvalifikationer. Heri ligger således en risiko for, at betingelserne for at kunne benytte Juniors-
katteordningen sættes for lavt, og at der derved forekommer en utilsigtet anvendelse med skatte-
mæssige implikationer til følge. Forudsigelighed er i den forbindelse et vigtigt skatteretligt princip, 
som eksisterer for at sikre aktørernes retssikkerhed gennem mere detaljeret og gennemskuelig lov-
givning. I den skatteretlige litteratur kommer behovet til udtryk ved: 

“Præcis lovgivning er grundstammen i at sikre et forudsigeligt retsgrundlag og dermed et vigtigt instrument 
til at skabe retssikkerhed på skatteområdet. Det er en af de største retssikkerhedsmæssige udfordringer i 
disse år, at lovgivningen er upræcis – ofte fordi skatteforslagene hastes igennem Folketinget. Det gør skat-
teborgernes retsstilling uigennemsigtig, og det skaber et utilsigtet fortolkningsrum for skattemyndighe-
derne.”82 

Princippet om forudsigelighed blev eksempelvis iagttaget ved den seneste ændring af Forskerskat-
teordningen, jf. Lov nr. 1432 af 5. december 2018, hvorefter det af forarbejderne fremgår, at formå-
let med ændringen er, at betingelserne for at anvende ordningen skal være mere enkle og fleksible.  

For at sikre en fornuftig og forudsigelig anvendelse af Juniorskatteordningen, er det således centralt 
at fastsætte et præcist bæredygtighedskriterium nedenfor, som gør op for det manglende lønkrav. 
Det bemærkes i øvrigt, at de skattemæssige implikationer vedrørende det manglende lønkrav disku-
teres nærmere i afhandlingens økonomiske analyse.83 

2.2.4 Bæredygtighedskriterium 
Det er en forudsætning for at opfylde formålet med Juniorskatteordningen, at den tilgodeser 
SMV’er, som beskæftiger sig med bæredygtig udvikling. Derfor opstilles et bæredygtighedskriterium.  

                                                             
80 Kleven, H., Camille, L., Muñoz, M., Stantcheva, S., & National Bureau of Economic Research. (2019). Taxation 
and Migration: Evidence and Policy Implications. Cambridge: National Bureau of Economic Research. Side 9. 
81 Se hertil afsnit 3.3 i Kapitel 3. 
82 Damgaard, J., & Jepsen, C. (2015, Juli 9). Behov for at styrke retssikkerheden på skatteområdet. Revision og 
Retsvæsen. 
83 Se hertil afsnit 3.4.3.1 
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Gennem fastsættelsen af et bæredygtighedskriterium ønskes deciderede bidrag til udviklingen, som 
reelt kan skubbe EU i en mere bæredygtig retning, hvis dette kan gavne Unionens internationale 
konkurrenceevne. Således er det relevant at overveje skatteordningens rækkevidde, idet der må 
sættes betingelser for, hvornår en SMV i tilfredsstillende grad beskæftiger sig med bæredygtig ud-
vikling i relation til ordningens formål.  

Der må foretages en balanceafvejning. På den ene side bør det ikke være tilstrækkeligt for at kunne 
anvende skatteordningen, at SMV’er blot foretager enkeltstående initiativer – såsom et supermar-
keds erstatning af plastikposer med bionedbrydelige poser – men på den anden side må kravene 
heller ikke sættes så strengt, at det for SMV’erne ikke er økonomisk hensigtsmæssigt at omstille sig 
bæredygtigt. 

Som nævnt i forrige afsnit vedrørende det manglende lønkrav, er det centralt, at bæredygtigheds-
kriteriet er præcist og sikrer en fornuftig og forudsigelig anvendelse af Juniorskatteordningen. På 
den baggrund bør kriteriet sættes objektivt frem for subjektivt, så SMV’er såvel som lovgiver klart 
og simpelt kan vurdere, om de bæredygtige aktiviteter kvalificerer relevante medarbejdere til at be-
nytte skatteordningen. I mangel af et objektivt bæredygtighedskriterium opstår der risiko for, at virk-
somheder ikke på forhånd kan vurdere, hvorvidt skatteordningen finder anvendelse eller ej.  

Ved fastsættelsen af et objektivt bæredygtighedskriterium er det vigtigt at tilpasse betingelserne 
således, at det ud fra Juniorskatteordningens formål kun er de relevante SMV’er, som omfattes. Op-
nås denne tilstand ikke, opstår der risiko for skatteudnyttelse.84 Der kan i særdeleshed henføres til 
skattetænkning, hvorefter SMV’er forsøger at strukturere sine aktiviteter med henblik på at kunne 
omfattes skatteordningen. Konsekvensen af et for lempeligt bæredygtighedskriterium er, at myn-
dighederne må acceptere, at også ikke tilstrækkeligt bæredygtige SMV’er omfattes skatteordnin-
gen.85 

Der udarbejdes i det følgende afsnit en egentlig definition af begrebet bæredygtig udvikling, hvoref-
ter der fremsættes et konkret bæredygtighedskriterium. Afslutningsvist redegøres der kort for god-
kendelsesproceduren, som er nødvendig for at sikre, at det kun er de virksomheder, der opfylder 
betingelserne, som registreres på Juniorskatteordningen. 

2.2.4.1 Definition af bæredygtig udvikling 
Bæredygtig udvikling er et vidt begreb, der kan bidrages til på flere forskellige måder. For at kunne 
fastsætte et mere konkret kriterium, er det derfor nødvendigt at se på gældende definitioner af be-
grebet. 

Inden for EU fremtræder begrebet blandt andet i TEU art. 21, stk. 2 om Unionens grundlag og formål, 
hvorefter EU på fællesskabsniveau skal udarbejde politikker og tiltag, som blandt andet skal bidrage 

                                                             
84 Skatteudnyttelse afspejler den neutrale samlebetegnelse for lovlig skattetænkning, ulovlig skatteunddragelse 
samt skattesvig, der tilmed udløser strafansvar. Skatteudnyttelse kommer til udtryk når en aktør efter egen til-
stræbelse forsøger at opnå skattefordele, som ikke har været tilsigtede eller forudset ved reglernes udformning. 
Se hertil Schmidt, Peter Koerver, Tell, Michael, & Weber, Katja Dyppel. (2015). International skatteret: I et dansk 
perspektiv. København: Hans Reitzels Forlag. Side 271. 
85 Ibid. Side 271. 
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til at beskytte og forbedre miljøkvaliteten og en bæredygtig forvaltning af de globale naturressourcer 
med det formål at sikre bæredygtig udvikling.86 

I 2016 udgav Kommissionen en meddelelse om sin strategiske tilgang til opfyldelsen af 2030-målene 
vedtaget af FN.87 I meddelelsen betegnes bæredygtig udvikling af EU som en “udvikling, der opfylder 
nutidens behov uden at bringe kommende generationers mulighed for at opfylde deres egne behov i 
fare”.88 Derfor benyttes målene som reference for hvilke områder, som den bæredygtige udvikling 
vedrører ifølge EU. 

2030-målenes omfang medfører imidlertid, at langt de fleste virksomhedsaktiviteter i nogen grad 
bidrager til opfyldelsen af mindst et af målene. Af denne årsag fokuseres Juniorskatteordningen mod 
de mål, som Kommissionen vurderer, kan bidrage til en mere ressourceeffektiv og cirkulær økonomi 
inden for EU.89 Cirkulær økonomi handler om at sikre en bedre forvaltning af jordens ressourcer ved 
at holde materialer og produkter i det økonomiske kredsløb længst muligt. Begrebet bryder med 
idéen om en lineær værdikæde, som starter med udvinding af ressourcer og ender som affald. Cir-
kulær økonomi er således genanvendelse af materialer eller affaldsforebyggelse gennem produkter, 
som kan repareres eller opgraderes.90 Ifølge Kommissionen indebærer den cirkulære økonomi “[…] 
et betydeligt antal nye job og et betydeligt vækstpotentiale og fremme af bæredygtige forbrugs- og 
produktionsmønstre. Fokus på ressourceeffektivitet og begrænsning af affald i en situation med hur-
tig udtømning af globale ressourcer giver EU en konkurrencefordel og fremmer innovation.”91 

Et konkret eksempel på at fremme den cirkulære økonomi er således, når en virksomhed forsøger at 
gøre det nemmere og billigere at omdanne havvand til drikkevand. Herved bidrages til Verdensmål 
6: Rent vand og sanitet.92 Andre eksempler er virksomheder, som specialiserer sig i løsninger inden 
for håndtering og genanvendelse af organisk affald eller benytter havvand til nedkøling af bygninger 
i varme perioder. 

Ovenstående er således, hvad der i denne afhandling forstås ved bæredygtighed. For at komme en 
mere konkret definition af bæredygtig udvikling nærmere, suppleres overvejelserne om den cirku-
lære økonomi med OECD’s Frascati- og Oslo-manualer, som indeholder almindelige definitioner af 

                                                             
86 TEU art. 21, stk. 2, litra f. 
87 Se hertil afsnit 1.1. 
88 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget, COM/2016/0739 af 22. november 2016, Næste skridt hen imod en bæredygtig europæisk frem-
tid – En europæisk indsats for bæredygtighed. s. 1.  
Brundtland-kommissionen definerede i 1987 bæredygtig udvikling første gang som ”en udvikling, som opfylder de 
nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i 
fare”. Definition blev første gang anvendt i Brundtland rapporten fra 1987, udarbejdet af Brundtlandkommissio-
nen til præsentation for FN. 
89 Kommissionen har i sin meddelelse fremhævet verdensmål 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 og 15 som essentielle for den 
cirkulære økonomi. 
90 https://mst.dk/affald-jord/affald/cirkulaer-oekonomi-og-ressourceeffektivitet/om-en-cirkulaer-oekonomi/ 
91 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget, COM/2016/0739 af 22. november 2016, Næste skridt hen imod en bæredygtig europæisk fremtid 
– En europæisk indsats for bæredygtighed. s 9. 
92 https://www.verdensmaalene.dk/maal/6 
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begreberne forskning, udvikling og innovation.93 Innovationsbegrebet inddrages, fordi det ifølge 
Kommissionen indgår som en effekt af cirkulær økonomi. 

Det er i Oslo-manualen94
,
 at innovation defineres. Begrebet defineres som: ”a new or improved prod-

uct or process (or combination thereof) that differs significantly from the unit’s previous products or 
processes and that has been made available to potential users (product) or brought into use by the 
unit(process).”, jf. afsnit 1.25.95 Videre defineres innovative aktiviteter som aktiviteter, der in-
debærer alle udviklende, finansielle og kommercielle aktiviteter, som en virksomhed påtager sig og 
som skal resultere i en innovation for virksomheden, jf. afsnit 1.30.96 Det kan heraf udledes, at inno-
vation kan opnås gennem investering i forsknings- og udviklingsaktiviteter. 

I OECD’s Frascati-manual defineres forskning og udvikling udførligt og overordnet set i tre kategorier: 

Grundforskning, anvendt forskning og eksperimentel udvikling, jf. afsnit 2.9.97 Ved eksperimentel ud-
vikling forstås systematisk arbejde baseret på viden opnået gennem forskning og praktisk erfaring, 
og som videre producerer ny viden, der målrettes til produktion af nye produkter eller processer, 
eller til at forbedre eksisterende produkter og processer.98 Grundforskning og anvendt forskning 
dækkes allerede af Forskerskatteordningen, hvorfor det for Juniorskatteordningens vedkommende 
er interessant at beskæftige sig med eksperimentel udvikling.99 I resten af afhandlingen anvendes en 
samlet betegnelse for forskning, udvikling og innovation (F&U&I), idet der i praksis rent regnskabs-
teknisk ikke skelnes mellem begreberne.100 

På baggrund af FN’s verdensmål om cirkulær økonomi, EU-Kommissionens meddelelse samt be-
grebsbestemmelserne i Frascati- og Oslo-manualen bidrager en virksomhed således til den bæredyg-

                                                             
93 I den danske skatteret benyttes Frascati-manualen eksempelvis til at definere forskning og udvikling. Se hertil 
kriterierne for at blive omfattet af Forskerskatteordningen i KSL §§ 48 E-F, for godkendte forskere, og Dennis Dals-
gaard (2015), Skattemæssige incitamentsordninger for forskning og udvikling. s. 3. 
94 OECD/Eurostat. (2019). Oslo Manual 2018: Guidelines for Collectiong and Reporting Data on Reseach and Exper-
imental Development (4. ed.). Paris: OECD Publishing 
95 ibid. S. 32. I manualen beskrives innovationsbegrebet nærmere: 
Ved produktinnovation forstås et nyt og forbedret produkt eller tjenesteydelse, som adskiller sig væsentligt fra en 
virksomheds tidligere produkter eller tjenesteydelser, og som er blevet introduceret på markedet, jf. afsnit 1.31. 
Af samme afsnit fremgår det, at en procesinnovation derimod defineres som en ny og forbedret forretningsproces 
til en eller flere forretningsfunktioner, som adskiller sig væsentligt fra virksomhedens tidligere forretningsproces-
ser, og som er taget i brug af virksomheden. 
96 Ibid. S. 33. 
97 OECD (2015), Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental 
Development. Side 45. 
98 Det bemærkes, at eksperimentel udvikling ikke er det samme som produktudvikling, men at det herimod kan 
være en del af produktudviklingen, jf. Frascati-manualens afsnit 2.34, hvor den generiske viden faktisk testes til de 
specifikke anvendelsesmuligheder, der er nødvendige for, at produktet bliver succesfuldt. 
99 Se hertil DJV afsnit C.F.6.3.1., hvor det fremgår, at udviklingsarbejde ikke giver ret til at bruge de særlige regler 
for godkendte forskere.  
Der henvises til 2.1.2, hvoraf det fremgår, at lønkravet ikke gælder for godkendte forskere. 
100 Dette kommer eksempelvis til udtryk ved, at man henviser til definitionerne på forskning og udvikling i Frascati-
manualen, når det skal fastslås, om forskerskatteordningen finder anvendelse for godkendte forskere. Se hertil 
DJV afsnit C.F.6.3.1.  
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tige udvikling, hvis den med henblik på affaldsforebyggelse eller genanvendelse af jordens naturres-
sourcer på systematisk vis forsøger at udvikle nye eller forbedrede produkter, tjenesteydelser eller 
forretningsprocesser, der adskiller sig væsentligt fra hvad, der allerede er introduceret på markedet. 
Det er vurderingen, at definitionen rummer subjektivitet, idet der i de relevante retskilder ikke findes 
konkrete parametre for at måle, hvornår en virksomhed beskæftiger sig med bæredygtig udvikling. 

2.2.4.2 Anvendt Bæredygtighedskriterium 
For at kunne fastsætte et endeligt bæredygtighedskriterium for anvendelsen af Juniorskatteordnin-
gen, må foregående afsnits definition af bæredygtig udvikling justeres således, at det sikres, at skat-
teordningen både omfatter nye og eksisterende SMV’er. Hvis skatteordningen blev indført pr. dags 
dato, ville det således ikke være retfærdigt, hvis bæredygtige virksomheder fra i går ikke kan omfat-
tes. Det skal også sikres, at det er SMV’ernes primære aktivitet, som bidrager til den bæredygtige 
udvikling, således at enkeltstående aktiviteter ikke kvalificerer til anvendelse af skatteordningen. På 
den baggrund fastsættes Juniorskatteordningens bæredygtighedskriterium på følgende måde: 

SMV’en skal bevise, at den som primæraktivitet beskæftiger sig med bæredygtig udvikling, hvorved forstås, 
at den med henblik på affaldsforebyggelse eller genanvendelse af jordens naturressourcer på systematisk 
vis forsøger at udvikle nye eller forbedrede produkter, tjenesteydelser eller forretningsprocesser, som ad-
skiller sig væsentligt fra hvad, der allerede er introduceret på markedet.      

Med hensyn til opfyldelsen af betingelserne må det bemærkes, at det skal være op til Erhvervsmini-
steriet eller en af ministeriet udpeget myndighed at vurdere, hvorvidt den enkelte SMV overholder 
bæredygtighedskriteriet.  

Som tidligere nævnt er det vurderingen, at kriteriet om beskæftigelse med bæredygtig udvikling som 
primæraktivitet påfører vurderingen subjektivitet, idet myndigheden både vil skulle vurdere virk-
somhedens primæraktivitet samt det bæredygtige udviklingselement ved denne aktivitet. Desuden 
er den bæredygtige udvikling konstant i forandring, hvilket ikke er ideelt med hensyn til skatteretlige 
hensyn til forudsigelighed. Dog findes der i praksis flere tilfælde, hvor der anlægges en subjektivi-
tetsvurdering. Dette gælder eksempelvis, når Danmarks Frie Forskningsfond skal godkende forskere 
i medfør KSL § 48 E, stk. 4. 

I Kapitel 3 diskuteres bæredygtighedskriteriet ud fra et økonomisk perspektiv, hvorved der inddrages 
overvejelser om fordele og ulemper ved at begrænse anvendelsesområdet og eventuelt indføre et 
eller flere supplerende regnskabstekniske kriterier.101 

2.2.5 Godkendelsesprocedure 
Anvendelsen af Juniorskatteordningen betinges af en godkendelse fra myndighedernes side, ligesom 
det er tilfældet for Forskerskatteordningen. 

Eftersom Juniorskatteordningen både stiller krav til SMV’er og arbejdstagere, er det nødvendigt med 
en toleddet godkendelse af henholdsvis SMV og arbejdstager. Det foreslås, at virksomheden skal 
godkendes først, hvorefter de relevante arbejdstagere, eventuelt med hjælp fra virksomheden, kan 

                                                             
101 Se hertil afsnit 3.4.3  
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søge om at benytte skatteordningen. For så vidt angår godkendelse af SMV’er, medfører den kon-
stante forandring af den bæredygtige udvikling, at det vil være nødvendigt at fastsætte et loft for, 
hvor længe en SMV’s godkendelse gælder. Loftet må dog ikke sættes for lavt, idet det vil påføre 
arbejdstagerne usikkerhed. 

Med hensyn til godkendelsen af medarbejderen, kan processen foregå på samme vis, som hvis en 
medarbejder skal omfattes af Forskerskatteordningen. Der henvises således til Skattestyrelsens juri-
diske vejledning afsnit C.F.6.2 om regler for beskatning i Forskerskatteordningen.102 

For at opsummere, skal virksomheden opfylde SMV-kravet og søge om at blive godkendt som en 
virksomhed, der har som primæraktivitet at beskæftige sig med bæredygtig udvikling. Det er Er-
hvervsministeriet eller en af ministeriet udpeget relevant myndighed, der står for at vurdere og god-
kende SMV’ens ansøgning. 

2.3 EU-konkurrenceretten 
I det følgende introduceres EU-konkurrenceretten herunder det indre marked og statsstøttereg-
lerne. 

2.3.1 Det indre marked og formålet med konkurrencelovgivningen 
Konkurrenceretten har en central rolle i det indre marked, der er oprettet med hjemmel i TEU art. 3, 
stk. 3. Det fremgår af bestemmelsen, at det indre marked  

”[…] arbejder for en bæredygtig udvikling i Europa baseret på en afbalanceret økonomisk vækst og 
prisstabilitet, en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæfti-
gelse og sociale fremskridt, og et højt niveau for beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten. Den 
fremmer videnskabelige og teknologiske fremskridt.” 

Det er videre bestemt i TEUF art. 26, at Unionen kan vedtage foranstaltninger, der har til formål at 
sikre det indre markeds funktion, og at markedet indebærer et område uden indre grænser med fri 
bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital i overensstemmelse med traktatens 
bestemmelser herom. I tråd hermed har konkurrencelovgivningen til formål at forhindre virksomhe-
derne i at agere på en måde, der begrænser den frie bevægelighed i det indre marked.103  

Allerede i Romtraktaten blev konkurrencelovgivningen fundet fundamental for det indre markeds 
integration, og det var anført i denne traktats art 3, stk. 1, litra g), at der skulle gennemføres en 
ordning, der sikrede, at konkurrencen ikke fordrejedes. Bestemmelsen fremgår ikke af traktatteksten 
i den nugældende Lissabontraktat, men er i stedet skrevet ind som Protokol nr. 27.104 EU-Domstolen 

                                                             
102 DJV om regler for beskatning i Forskerskatteordningen: https://skat.dk/skat.aspx?oid=1977282&chk=216701 
103 Ølykke, G., & Fejø, J. (2014). EU-Konkurrenceret - Almindelig del. København: Juris- og Økonomforbundets For-
lag, s. 21. 
104 Dette har formentlig ikke nogen betydning, da protokollerne udgør en integreret del af traktaterne, jf. TEU art. 
51. 
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har efterfølgende henvist til bestemmelsen og protokollen, og omtalt konkurrencereglerne som ud-
tryk for EU’s almindelige mål. Dette var blandt andet tilfældet i Continental Can105, pr. 24, hvor Dom-
stolen forklarede, at mange af traktatens regler ellers ville være uden indhold.106 I dag findes de 
konkurrenceretlige EU-regler i TEUF, afsnit VII, kapitel 1. 

Der er ikke et entydigt formål med konkurrencelovgivningen, da man ofte vil skulle opdele den i kort- 
og langsigtede målsætninger. På kort sigt kan målet antages at være fair konkurrence på markedet, 
mens man på lang sigt ønsker at maksimere forbrugervelfærden.107 OECD udgav i 2003 en rapport, 
hvor formålet (eller formålene) blev opdelt i kernemål, almenvellets interesse samt gråzoner. Ker-
nemålene udgør fremhævning og beskyttelsen af konkurrencen samt opnåelse af økonomisk effici-
ens. Almenvellets interesse består blandt andet i sociale hensyn eller beskyttelse af særlige sektorer. 
Gråzonerne er, hvad der ligger imellem disse og indeholder heriblandt retfærdig konkurrence og 
beskyttelse af SMV’er.108 Målene og hensynene skal kobles til formålsbestemmelsen i TEU art. 3, stk. 
3 om oprettelsen af et indre marked og bidrager således til, hvordan dette skal fungere.  

Det indre marked udgør således det primære virkemiddel for, hvordan der kan skabes velfærd i EU. 
Konkurrence mellem virksomhederne forventes at øge produktivitet, hvilket gør dem mere konkur-
rencedygtige og endeligt skaber økonomisk velfærd.109 

2.3.2 TEUF’s konkurrenceregler – Forbud mod statsstøtte  
I TEUF består konkurrencereglerne af forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler jf. art. 101, for-
bud mod misbrug af dominerende stilling, jf. art. 102, særlige regler for offentlige og monopollig-
nende virksomheder, jf. art. 106, samt forbuddet mod statsstøtte, jf. art. 107. Sidstnævnte bestem-
melse adskiller sig fra art. 101-102 på en række parametre.  

For det første opstiller art. 107 begrænsninger for, hvordan medlemsstaterne kan agere på det indre 
marked, mens art. 101-102 i stedet henvender sig til virksomhederne. For det andet gælder der en 
omvendt bevisbyrde for medlemsstaterne.110 Således vil statsstøtte være konkurrencebegræn-
sende, medmindre en medlemsstat kan bevise det modsatte, hvorimod en konkurrencebegræn-
sende aftale eller et misbrug af dominerende stilling kun er konkurrencebegrænsende, såfremt dette 
bevises af Kommissionen. For det tredje er formålet med statsstøttereglerne at opretholde konkur-
rencen på det indre marked, således at en investering ikke flyttes fra én medlemsstat til en anden, 

                                                             
105 Europemballage Corporation og Continental Can Company Inc. mod Kommissionen, Sag 6/72, EU:C:1973:22, pr. 
24. 
106 Ølykke, G. S. & Fejø, J., (2014), s. 22. 
107 Parret, Laura, (2010), Shouldn't We Know What We Are Protecting? Yes, We Should! A Plea for a Solid and 
Comprehensive Debate About the Objectives of EU Competition Law and Policy, European Competition Journal, 
Vol 6:2, 339-376. 
108 Parret, L. (2010). Shouldn't We know What We Are Protecting? Yes, We Should! A Plea for a Solid and Compre-
hensive Debate About the Objectives of EU Competition Law and Policy. European Competition Journal, 339-376 
og OECD Secretariate, 2003, The Objectives of Competition Law and Policy and the Optimal Design of a Competi-
tion Agency, 5 OECD Journal of Competition Law and Policy 7 
109 Poulsen, S. T., (2015), s. 19 
110 Der gælder et præsumptionsansvar forstået således, at medlemsstaten (skadevolder) skal bevise, at denne er 
uden skyld i konkurrencebegrænsningen. 
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mens art. 101-102 har henblik på konkurrenceprocesserne og herunder kan inkludere hensyn til den 
økonomiske effektivitet.111 

For problemstillingen i denne afhandling er det kun TEUF art. 107,112 der er relevant, hvorfor kon-
kurrencelovgivningens andre bestemmelser ikke omtales yderligere. 

TEUF art. 107, stk. 1, foreskriver forbuddet mod statsstøtte. Dette karakteriseres som: 

“Bortset fra de i traktaterne hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af stats-
midler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved 
at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med det indre marked, i det omfang 
den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne.” 

Bestemmelsen indeholder flere led, som er afgørende for, hvornår der er tale om ulovlig statsstøtte. 
Ifølge retspraksis skal der først og fremmest være tale om en virksomhed, der er omfattet af det 
konkurrenceretlige virksomhedsbegreb.113 De øvrige betingelser går på, at 1) skal være tale om en 
overførsel af statsmidler af enhver tænkelig form, 2) som tildeler en fordel 3) til visse virksomheder 
eller produktioner (selektivitetsbetingelsen), 4) hvorefter konkurrencen fordrejes eller trues med at 
blive fordrejet og 5) som påvirker samhandlen. Såfremt disse betingelser er opfyldt, vil der således 
være tale om ulovlig statsstøtte efter TEUF art. 107, stk. 1.114 Det blev indledningsvist i afhandlingen 
understreget, at særligt skatteordninger er svære at vurdere med hensyn til selektivitetsbetingelsen. 
Derfor sættes der i analysen særligt fokus på denne betingelse. 

Af ordlyden i art. 107, stk. 1 fremgår det, at det er konkurrenceforvridningen, som bestemmelsen 
bekæmper.115 I tråd hermed fastslog EU-Domstolen blandt andet i Banco Exterior116, pr. 12, at for-
målet med artiklen er: 

”at hindre, at samhandelen mellem medlemsstaterne påvirkes af fordele, som indrømmes af offentlige 
myndigheder, og som under forskellige former fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene 
ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner.” 

Det er dog ikke sikkert, at et statsstøttetiltag alene har negative effekter for de fælles interesser i 
Unionen. Således kan det være nyttigt og fremme den økonomiske velfærd overordnet set, når med-
lemsstater støtter visse brancher, virksomheder og projekter, der ikke uden støtten kan opretholdes.  

Den tvetydige betydning af et statsstøttetiltag fremgår også af art 107. Således er det i artiklens stk. 
2 og 3 fastsat, at en foranstaltning, der udgør ulovlig støtte efter stk. 1, under visse betingelser alli-
gevel kan være forenelig med det indre marked og udgøre et såkaldt retfærdiggørende hensyn. Disse 
hensyn tages også i betragtning i analysen af Juniorskatteordningens forenelighed med EU’s stats-
støtteregler, som foretages i det følgende.  

                                                             
111 Poulsen, S. T., (2015), s. 22. 
112 Desuden art. 108 om Kommissionens kontrol med statsstøtteforanstaltninger. 
113 Se afsnit 2.4.2. 
114 Se nedenfor om deres anvendelse på Juniorskatteordningen og dens forenelighed med TEUF art. 107, stk. 1. 
115 Hvis virksomheder modtager støtte, vil de kunne tilbyde en lavere pris end konkurrenterne. Se hertil Poulsen, 
S. T., (2015), s. 19 
116 Banco Exterior, Sag C-387/92, EU:C:1994:100. 
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2.4 Juniorskatteordningen i henhold til EU’s statsstøtteregler 
2.4.1 Forskerskatteordningen anmeldt til Kommissionen i 1991 og 1999 
Ved vurderingen af Juniorskatteordningens lovlighed i henhold til EU’s regler om statsstøtte, er det 
først fremmest relevant at vurdere betydningen af, at både den oprindelige og eksisterende For-
skerskatteordning blev anmeldt til Kommissionen efter TEUF art. 108, stk. 3117 med henblik på at give 
Kommissionen mulighed for at fremsætte sine bemærkninger til, hvorvidt statsstøtteforanstaltnin-
gen er forenelig med det indre marked.  

I statsstøttesagen om Forskerskatteordningen fra 1991 fandt Kommissionen, at der var tale om stats-
støtte efter EF-traktatens art. 87, stk. 1 (nu art. 107, stk. 1) med den begrundelse, at den gav arbejds-
giverne mulighed for at nedbringe deres bruttolønomkostninger. Kommissionen godkendte dog for-
anstaltningen med betingelse om, at der skulle ske årlige indberetninger til Kommissionen.118  

Da Forskerskatteordningen blev ændret i 1999, blev ændringen ligeledes anmeldt til Kommissionen. 
I den forbindelse blev hele skatteordningen revurderet, hvorefter de anmeldte ændringer var en 
integreret del af Kommissionens beskrivelse. Kommissionen ændrede i denne sag sin holdning til, 
hvorvidt ordningen udgjorde statsstøtte. Kommissionen fastslog, at “Selve loven synes ikke at begun-
stige visse virksomheder eller visse produktioner, da den er åben for eksperter på alle områder, og da 
dens anvendelsesområde ikke er regionalt eller sektormæssigt begrænset”.119 

På baggrund af disse statsstøttesager vil Kommissionen næppe anfægte de betingelser i Juniorskat-
teordningen, der er indhentet direkte fra Forskerskatteordningen. Der kan derfor argumenteres for, 
at det ikke er nødvendigt at inddrage alle statsstøtteforbuddets betingelser. Analysen af Juniorskat-
teordningen i henhold til de forskellige betingelser indebærer dog økonomiske overvejelser og ska-
ber dermed en økonomisk forståelse af skatteordningen, som er relevant for afhandlingens Kapitel 
3. I det følgende beskrives flere af betingelserne kortfattet, mens tildeling af fordele og selektivitets-
betingelsen analyseres mere dybdegående.  

2.4.2 Forbuddets betingelser 
Som omtalt i afsnit 2.3.1 indeholder traktaten ikke en egentlig definition af statsstøttebegrebet. De 
kumulative betingelser i TEUF 107, stk. 1 er derimod fortolket i retspraksis hos EU-Domstolen. 

Det er en grundlæggende betingelse, at den (eller de) virksomhed(er), der får gavn af foranstaltnin-
gen, opfylder det konkurrenceretlige virksomhedsbegreb, der også omtales økonomisk virksomhed. 
For at vurdere hvorvidt der er tale om en virksomhed i konkurrenceretlig forstand, skal der fokuseres 
på aktiviteten, jf. Kommissionen mod Italien120, pr. 7. Dette skyldes, at staten kan optræde som udø-

                                                             
117 Tidligere EF-traktatens art. 88, stk. 3. 
118 Statsstøttesag nr. N 769/1991 - Danmark. Det fremgår ikke af afgørelsen, hvad der forstås ved årlige indberet-
ninger til Kommissionen. Det må dog antages, at indberetningerne i hvert fald skal omhandle de provenumæssige 
konsekvenser for staten og antallet af virksomheder, der anvender skatteordningen. Se eksempelvis DJV afsnit 
E.A.1.9. 
119 Statsstøttesag nr. N 41/1999 - Danmark. 
120 Kommissionen mod Italien, Sag 118/85, EU:C:1987:283. 
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ver af offentlig myndighed eller som udøver af erhvervsmæssig virksomhed. De aktiviteter, som ud-
øves af virksomheden, skal dermed vurderes hver for sig. Det bliver i retspraksis lagt til grund, at der 
er tale om en økonomisk aktivitet, såfremt der tilbydes noget på markedet. Begrebet er videre blevet 
uddybet i Höfner121, hvoraf det følger, alle enheder som udøver økonomisk aktivitet, er virksomhe-
der uanset deres retlige status og finansieringsmåde, jf. pr. 21.  Det antages i denne afhandling, at 
de SMV’er, der omfattes af Juniorskatteordningen, alle anses for værende omfattet af det konkur-
renceretlige virksomhedsbegreb. 

Førend der er tale om statsstøtte, er det også en betingelse, at der foreligger en tilførsel af statslige 
midler. Ej heller dette begreb er defineret i Traktaten, men i stedet illustreret i retspraksis. Det frem-
går af Banco Exterior122, at statsstøttebegrebet er generelt og ikke kun omfatter positive ydelser som 
eksempelvis et egentligt tilskud. Det omfatter ligeledes tiltag, som letter de byrder, der ellers ville 
belaste virksomheders budget og derfor har tilsvarende effekt som et tilskud, jf. dommens pr. 13. 
Med hensyn til Forskerskatteordningens provenumæssige konsekvenser blev det i de almindelige 
bemærkninger til lovforslaget om ændring af KSL123 statueret, at provenutabet med stor usikkerhed 
anslås til ca. 50. mio. kr. om året efter modregnet selskabsskat. Oplysningen er til støtte for, at der 
foreligger en tilførsel af statslige midler gennem Juniorskatteordningen. 

Den næste betingelse går på, om den ovenfor behandlede tilførsel kan tilregnes staten. Betingelsen 
blev behandlet af EU-Domstolen i Stardust Marine.124 Med sagen blev det fastslået, at en overførsel 
ikke vil kunne tilregnes staten, såfremt den handler ud fra et markedsøkonomisk investorprincip. 
Med andre ord vil der ikke være tale om statsstøtte, hvis staten iagttager en handlemåde som en 
fornuftig investor ville have fulgt, jf. dommens pr. 71. I den tidligere nævnte dom Banco Exterior, 
forholdte Domstolen sig netop til en afgiftsfritagelse:125 

“ […] en foranstaltning, hvorved offentlige myndigheder indrømmer visse virksomheder en afgiftsfrita-
gelse, der, selv om den ikke indebærer en overførsel af statslige midler, giver de fritagne virksomheder en 
gunstigere økonomisk stilling end andre afgiftspligtige, udgør en statsstøtte som omhandlet i traktatens 
artikel 92, stk. 1 [nu art. 107, stk. 1]. ”  

Ud fra denne præmis kan det næppe lægges til grund, at indførelsen af Juniorskatteordningen vil 
være omfattet af et markedsøkonomisk investorprincip. Dermed anses overførelsen af de statslige 
midler for at kunne tilregnes staten. 

Det skal også afgøres, hvorvidt Juniorskatteordningen påvirker samhandlen i det indre marked, og 
hvorvidt Juniorskatteordningen fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen. Betingelserne 
har Retten fundet at være tæt forbundet med hinanden, jf. Alzetta126, pr. 81, hvorfor den ene betin-
gelse anses for opfyldt, når den anden er opfyldt og vice versa. Domstolen fandt i sin dom Philip 

                                                             
121 Höfner og Elser mod Macrotron, Sag C-41/90, EU:C:1991:161. 
122 Banco Exterior de España mod Ayuntamiento de Valencia, Sag C-387/92, EU:C:1994:100. 
123 LFF nr. 158 af 10. december 1991/1. 
124 Frankrig mod Kommissionen, Sag C-482/99, EU:C:2002:294. 
125 Banco Exterior, pr. 14 (vores fremhævning). 
126 Alzetta Mauro m.fl. mod Kommissionen, forenede sager T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97 - 
607/97, T-1/98, T-3/98 - T-6/98 og T-23/98, EU:T:2000:151. 
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Morris127, at hvis en støtte styrker en virksomheds position i forhold til andre virksomheder, der kon-
kurreres med inden for Unionen, antages det, at samhandlen er påvirket, jf. pr. 11. Den påvirkede 
samhandel medfører konkurrencefordrejning, hvorfor også dette kriterium er opfyldt, jf. pr. 12 samt 
princippet i Alzetta-dommen. Domstolen har endvidere fundet, at en støtteforanstaltning er konkur-
rencefordrejende, såfremt en virksomhed fritages fra en udgift, den ellers ville have haft som led i 
sin almindelige drift, jf. Heiser, pr. 55.128 Af det følgende afsnit fremgår det, at de omfattede SMV’er 
ikke direkte fritages for en udgift, men alligevel tildeles en fordel ved indirekte at spare lønomkost-
ninger. 

2.4.2.1 Særligt om tildeling af fordele 
En støtteforanstaltning skal begunstige de omfattede virksomheder, førend der er tale om stats-
støtte. Det skal således vurderes, hvorvidt SMV’er, der er omfattet Juniorskatteordningen, tildeles 
en fordel.  

EU-Domstolen har i SFEI129 udtalt, at en støtteforanstaltning udgør en fordel for virksomheden, hvis 
den tilkendes en økonomisk fordel, som den ellers ikke kunne have opnået under sædvanlige mar-
kedsbetingelser, jf. pr. 60. Med andre ord skal der være tale om en fordel, som virksomheden ikke 
havde opnået uden statslig indgriben.130  

En finansiel fordel tilført gennem skattesystemet vil normalt foreligge i form af, at virksomhederne 
lettes for en byrde, som ellers ville have påhvilet dem.131 Af pr. 138 i Associazione italiana del 
risparmio gestito og Fineco Asset Management mod Kommissionen fremgår det således, at:132 

“[...] som støtte betragtes bl.a. indgreb, der under forskellige former letter de byrder, som normalt tynger 
en virksomheds budget, og derved, uden at være tilskud i ordets egentlige forstand, er af samme art og har 
tilsvarende virkninger [...]” 

Det er imidlertid specielt for Juniorskatteordningen, at det er arbejdstagerne, og ikke virksomhe-
derne, som skatteordningen belønner. Det må derfor afklares, hvorvidt de bæredygtige SMV’er in-
direkte tildeles en fordel, når udenlandske medarbejdere ansættes hos dem og opnår lempelige 
skattevilkår. 

                                                             
127 Philip Morris mod Kommissionen, Sag 730/79, EU:C:1980:209. 
128 Heiser mod Kommissionen, C-172/03, EU:C:2005:130. 
129 SFEI m.fl, Sag C-39/94, EU:C:1996:285 
130 Se også Kommissionens meddelelse om begrebet statsstøtte i artikel 107, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde af 19. juli 2016, EU-Tidende 2016, C 262 side 1. (Statsstøttemeddelelsen), pkt. 66. 
131  Poulsen, S. T., (2015), s. 176 
132 Associazione italiana del risparmio gestito and Fineco Asset Management mod Kommissionen, Sag T-445/05, 
EU:T:2009:50 
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Der kan henvises til en irsk statsstøttesag fra 2017 vedrørende en SMV-fokuseret, aktiebaseret inci-
tamentsordning for nøglemedarbejdere.133 I sagen bemærkede EU-Domstolen følgende i forbindelse 
med deres vurdering af foranstaltningen:134 

(31) Skattelettelsen, der leveres i henhold til foranstaltningen, ydes til ansatte i SMV'er, dvs. private. På 
deres niveau udgør den vurderede foranstaltning ikke statsstøtte i henhold til artikel TEUF 107, stk. 1, da 
den er rettet til fysiske personer. 

(32) For så vidt angår den støtteberettigede arbejdsgiver (dvs. SMV), medfører foranstaltningen, at arbejds-
giveren ikke pådrager sig aflønningsomkostninger, som han normalt skulle dække gennem egne økonomi-
ske ressourcer for at nå målet med foranstaltningerne, dvs. at rekruttere og fastholde nøglemedarbejdere, 
som i mangel af foranstaltningen måske ikke var blevet tiltrukket af SMV’en. Det forventes også, at ar-
bejdsgiveren som et resultat af foranstaltningen vil drage fordel af øget produktivitet hos de ansatte, der 
har en option, og via den har incitament til at bidrage til væksten i virksomhedens værdi. Skattelettelsen, 
der ydes til den støtteberettigede medarbejder, giver således en indirekte økonomisk fordel til den kvalifi-
cerede arbejdsgiver. 

(33) På baggrund af ovenstående konkluderer Kommissionen, at foranstaltningen udgør indirekte stats-
støtte til de støtteberettigede SMV'er, som omhandlet i artikel TEUF 107, stk. 1.135 

På nær det faktum, at Juniorskatteordningen ikke er aktiebaseret, vurderes det citerede at kunne 
overføres direkte til skatteordningen, der ligeledes må forventes at spare de omfattede SMV’er for 
aflønningsomkostninger, som de ellers skulle have afholdt for at rekruttere og fastholde medarbej-
dere.136 Det vurderes derfor, at de bæredygtige SMV’er tildeles en fordel ved Juniorskatteordningen. 

2.4.2.2 Særligt om selektivitet 
For at der er tale om ulovlig statsstøtte efter TEUF art. 107, stk. 1, er det en betingelse, at støtten 
kun omfatter visse virksomheder eller visse produktioner omfattes af Juniorskatteordningen. Der 
foreligger således et krav om selektivitet.137 Selektivitetskriteriet udspringer af ligebehandlingsprin-
cippet, der er et grundelement i EU‘s formål, jf. TEU art. 3, stk. 3, der forbyder forskelsbehandling. I 
modsætning til selektive støtteordninger står generelle støtteordninger, der kendetegnes ved åben-
hed, objektivitet, transparens og ikke-diskrimination. 

I vurderingen af Juniorskatteordningens forenelighed med EU’s statsstøtteregler er det interessant 
at diskutere selektivitetsbetingelsen, idet skatteordninger har vist sig at være særligt svære at vur-
dere med hensyn til denne betingelse.138 Årsagen er medlemsstaternes autonomi på skatteområdet, 
der i vidt omfang giver dem frihed til at udforme deres skattesystemer, så de bedst muligt tilpasses 
sikringen af provenu, og giver incitament til bestemt adfærd mv. Problemstillingen er, at det kan 
være vanskeligt at skelne mellem de to følgende situationer: 1) Hvor en forskellig behandling af virk-
somheder og produktioner i skattemæssig henseende er udtryk for en finansiel begunstigelse af visse 

                                                             
133 State Aid SA.47947 (2017/N) – Ireland SME-focused, share-based incentive scheme - Key Employee Engage-
ment Programme 
134 State Aid SA.47947 (2017/N) – Ireland SME-focused, share-based incentive scheme - Key Employee Engage-
ment Programme, p. 7 
135 Egen oversættelse. 
136 Der henvises til kapitel 3, hvor Juniorskatteordningens økonomiske implikationer analyseres. 
137 Statsstøttemeddelelsen, pkt. 117. 
138 Erhvervsministeriet, (2017), s. 55 
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virksomheder, som kan være omfattet af statsstøtteforbuddet på den ene side, og 2) hvor en for-
skellig behandling af virksomheder er en konsekvens af alternative referencerammer eller skyldes 
skattesystemets logik, eksempelvis princippet om progressiv skat.139 Der kan således foreligge et af-
grænsningsproblem, idet det kan være vanskeligt at undersøge og adskille fordel og selektivitet.140 

2.4.2.2.1 Kommissionens tre analyse etaper 
I Statsstøttemeddelelsen fra 2016 beskriver Kommissionen, at en foranstaltnings selektivitet – når 
denne letter virksomheders byrder – bør vurderes ud fra tre analyseetaper.141 For det første må den 
almindelige ordning bestemmes, det vil sige det sammenligningsgrundlag, som foranstaltningens se-
lektivitet skal vurderes i forhold til. For det andet må det afgøres, om foranstaltningen udgør en 
fravigelse fra den almindelige ordning, i det omfang den sondrer mellem forskellige økonomiske ak-
tører, som i lyset af ordningens iboende formål er i en sammenlignelig faktisk og retlig situation. Hvis 
den pågældende foranstaltning udgør en undtagelse til den almindelige ordning, lader den umiddel-
bart til at være selektiv, og det vil i analysens tredje etape skulle fastslås, om undtagelsen er begrun-
det i den almindelige ordnings karakter eller generelle opbygning. Hvis dette ikke er tilfældet, vil 
foranstaltningen blive anset som selektiv. 

For så vidt angår Juniorskatteordningens potentielle selektivitet, er første skridt i vurderingen såle-
des at bestemme det almindelige skattesystem, som skatteordningen skal sammenlignes med (refe-
rencerammen). Det fremgår af statsstøttemeddelelsen, at den almindelige ordning består af et sam-
let sæt regler, der generelt — på grundlag af objektive kriterier — gælder for alle virksomheder, der 
falder ind under ordningens anvendelsesområde, således som dette er afgrænset ved ordningens 
formål.142 Formålet med Juniorskatteordningen er at fremskynde SMV’ers beskæftigelse med bære-
dygtig udvikling, således at EU på sigt i højere grad kan opfylde sint formål og samtidigt opnå økono-
misk gevinst gennem de omfattede virksomheders innovation.  

Det fremgår af meddelelsen, at sammenligningsgrundlaget i forbindelse med skatter baseres på ele-
menter såsom beskatningsgrundlaget, de skattepligtige personer, skattepligtens indtræden og skat-
teprocenterne.143 Det er således de generelle skattemæssige regler og principper for udenlandske 
arbejdstagere, der ikke omfattes af særskatteordninger i Danmark, som Juniorskatteordningen skal 
sammenlignes med.  

Næste trin i analysen er at undersøge, om der ved Juniorskatteordningen sondres mellem forskellige 
virksomheder, når det almindelige skattesystem fraviges. I undersøgelsen skal det fastslås, om skat-
teordningen har tendens til at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner sammenlignet 
med andre virksomheder, som befinder sig i en lignende faktisk og retlig situation i forhold til den 

                                                             
139 Poulsen, S. T., (2015), s. 160 
140 Se hertil Lind, Y. (2019). En holistisk analys av statsstödsreglernas tillämpning på det skatterättsliga området. 
Europarättslig tidskrift(No. 2), pp. 227-244., s. 228. Af artiklens side 244 fremgår det også, at det at opretholde 
balancen mellem det indre marked og skattesuveræniteten I medlemsstaterne er et spørgsmål, der næsten er 
umuligt at besvare. 
141 Statsstøttemeddelelsen, pkt. 128. 
142 Statsstøttemeddelelsen pkt. 133. 
143 Ibid., pkt. 134. 
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almindelige ordnings latente formål.144 Det har i den forbindelse betydning, om støtteforanstaltnin-
gen er baseret på objektive kriterier og dermed har karakter af at være generel, eller om den er 
baseret på subjektive kriterier, hvorved betingelserne for at yde støtte er formuleret i mere gene-
relle, upræcise eller vage formuleringer, som er åbne for fortolkninger og skøn.145  

Med hensyn til Juniorskatteordningens objektivitet, må det først og fremmest bemærkes, at ordnin-
gens indhold er udarbejdet med inspiration i Forskerskatteordningen, hvorved flere af betingelserne 
for at kunne anvende denne er overført direkte til Juniorskatteordningen.146 Eftersom Kommissionen 
tidligere har fastslået, at Forskerskatteordningen ikke er selektiv i konkurrencerettens forstand, er 
det udelukkende relevante at overveje objektiviteten af de betingelser, som er specielle for, at netop 
Juniorskatteordningen kan anvendes. Nærmere bestemt er det objektiviteten af Juniorskatteordnin-
gens SMV-krav og bæredygtighedskriterium, der er interessant.  

Juniorskatteordningens SMV-krav er defineret ud fra Henstillingen, der blev beskrevet i afsnit 2.2.2. 
Definitionen vurderes at være objektiv, i det den baserer sig på præcise tærskler for virksomheder-
nes antal beskæftigede, omsætning og balancesum.   

For så vidt angår bæredygtighedskriteriet, er sagen imidlertid en anden. Som tidligere beskrevet i 
afhandlingen baseres bæredygtighedskriteriet på et krav om beskæftigelse med bæredygtig udvik-
ling som primæraktivitet. Vurderingen af, hvorvidt en virksomhed beskæftiger sig med bæredygtig 
udvikling, må alt andet lige siges at rumme subjektivitet. Dette på trods af den indsnævrede defini-
tion af begrebet i afsnit 2.2.4.2.  

Det er et kendetegn for selektive ordninger, at staten forsøger at foretage en tættere styring af, 
hvem der kan benytte ordningen, enten gennem fastsættelse af kriterier i lovgivningen for, hvem 
der kan opnå den finansielle fordel, eller gennem fastsættelse af skønsmæssige beføjelser for for-
valtningen for tildeling af støtte.147 At Juniorskatteordningen udelukkende gælder for SMV’er, der 
opfylder bæredygtighedskriteriet, betyder, at visse virksomheder eller visse sektorer i sagens natur 
vil drage større fordel end andre af skatteordningen. Eksempelvis vil visse virksomheder inden for 
transportsektoren ikke kunne omfattes af Juniorskatteordningen, idet deres foretagende ikke nød-
vendigvis vil kunne anses som værende bæredygtigt.148 Omvendt vil virksomheder inden for eksem-
pelvis biotekområdet i højere grad kunne drage fordel af skatteordningen. 

I relation til denne overvejelse og til støtte for Juniorskatteordningens karakter af at være generel 
frem for selektiv, kan der henvises til Kommissionens meddelelse fra 1998 om direkte beskatning, 
pkt. 14:149 

                                                             
144 Se hertil Paint Graphos m.fl., forenede sager C-78/08 - C-80/08, EU:C:2011:550. 
145 Poulsen, S. T., (2015), s. 166 
146 Se hertil afsnit 2.2.1. 
147 Poulsen, S. T., (2015), s. 165-166. 
148 Henvisning til 2.2.4.2 om bæredygtighedskrav. 
149 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af statsstøttereglerne på foranstaltninger vedrørende direkte 
beskatning af virksomhederne, af 10. december 1998, EF-Tidende 1998, C side 3., pkt. 14. Meddelelsen blev op-



 36 af 96 

“Den omstændighed, at visse virksomheder eller visse sektorer drager større fordel end andre af sådanne 
skatteforanstaltninger, betyder ikke nødvendigvis, at de falder ind under anvendelsesområdet for konkur-
rencereglerne vedrørende statsstøtte. Foranstaltninger, der tilsigter at lette beskatning af arbejdskraft for 
samtlige virksomheder, vil således have en forholdsvis større virkning for arbejdskraftintensive industrier 
end for kapitalintensive industrier, uden dog af denne grund nødvendigvis at udgøre statsstøtte. På samme 
måde vil skattemæssige incitamenter til fremme af investeringer i miljø, forskning og udvikling eller uddan-
nelse kun begunstige de virksomheder, der foretager sådanne investeringer, uden dog af denne grund nød-
vendigvis at udgøre statsstøtte.” 

Økonomisk forskelsbehandling af virksomheder med et overordnet samfundsmæssigt formål kan så-
ledes være en generel ordning, selv om ordningen alene begunstiger nogle virksomheder, idet an-
vendelsen afhænger af virksomhedens gennemførte aktiviteter.150 

Over for denne betragtning står dog Statsstøttemeddelelsens beskrivelse af begrebet materiel selek-
tivitet, hvorved en foranstaltning, der kun finder anvendelse på visse (grupper af) virksomheder eller 
visse økonomiske sektorer i en bestemt medlemsstat.151 Et typisk kendetegn ved en selektiv ordning 
er således, at antallet af virksomheder, som kan opnå fordelen, er begrænset, og eventuelt begræn-
set til en særlig kategori.152 Der kan i denne sammenhæng henvises til bl.a. Adria-Wien Pipeline,153 
idet det fremgår af sagens pr. 40, at det faktum, at en skatteordning omfatter et stort antal virksom-
heder, eller at disse virksomheder hører til i forskelligartede og store erhvervssektorer, ikke er til-
strækkeligt for at kalde en ordning for generel. Det skal således være alle virksomheder i alle sekto-
rer, der kan få gavn af ordningen. 

Materiel selektivitet kan fastslås de jure eller de facto. De jure-selektivitet er en direkte følge af de 
retlige kriterier for ydelse af en støtte, som formelt kun er omfattet visse virksomheder, eksempelvis 
virksomheder med en bestemt størrelse. De jure-selektivitetsbegrebet taler således for, at SMV-kra-
vet gør Juniorskatteordningen selektiv i statsstøtteretlig forstand. De facto-selektivitet kan fastslås i 
tilfælde, hvor foranstaltningen, selv om de formelle kriterier for dens anvendelse er formuleret som 
generelle og objektive betingelser, er udformet på en sådan måde, at den i særdeleshed vil begun-
stige en bestemt gruppe virksomheder.154 De facto-selektivitetsbegrebet taler for, at bæredygtig-
hedskriteriets manglende objektivitet gør Juniorskatteordningen selektiv i statsstøtteretlig forstand. 

                                                             
hævet med Kommissionens meddelelse om fortolkningen af begrebet statsstøtte I TEUF art. 107, stk. 1. I litteratu-
ren er det dog antaget, at det i citatet anførte fortsat, er korrekt. Se hertil Sune Troels Poulsen, 2015, Statsstøtte-
ret I EU – mellem ligebehandling og påvirkning af konkurrencen, s. 169 
150 Poulsen, S. T., (2017), s. 195. 
151 Spørgsmålet om Juniorskatteordningens regionale selektivitet vil ikke blive behandlet, da den finder anven-
delse i hele Danmark, hvorfor en sådan diskussion ikke er relevant. 
152 Poulsen, S. T., (2017), S, 193. 
153 Adria-Wien Pipeline GmbH og Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH mod Finanzlandesdirektion für 
Kärnten, Sag C-143/99, EU:C:2001:598. 
154 Statsstøttemeddelelsen, pkt. 120-121. 
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Til yderligere støtte for Juniorskatteordningens selektivitet kan der henvises til den tidligere nævnte 
irske statsstøttesag.155 Af Kommissionens afgørelse i sagen fremgår det, at ”skattelettelsen kun hen-
vender sig til SMV’er, hvorfor foranstaltningen er selektiv.”156 

Det vurderes på baggrund af ovenstående diskussion, at Juniorskatteordningen umiddelbart er se-
lektiv. Det skal derfor som sidste led i Kommissionens fremgangsmåde undersøges, om fravigelsen 
kan begrundes i den almindelige ordnings karakter eller generelle opbygning, jf. Kommissionen mod 
Nederlandene157, pr. 62. Det fremgår af Kommissionens meddelelse, at en ordning ikke er selektiv, 
såfremt den afledes direkte af den almindelige ordnings latente, grundlæggende eller ledende prin-
cipper, eller såfremt den følger af indbyggede mekanismer, der er nødvendige for ordningens funk-
tionsmåde eller effektivitet.158 Af litteraturen fremgår det, at det klassiske eksempel er progression 
i beskatningen, som er berettiget ud fra staternes grundlæggende interesse i omfordeling af ressour-
cer mellem borgerne.159 

I Domstolens dom P160, pr. 27 ff. er det fastslået, at et politisk formål ikke kan retfærdiggøre en ord-
nings selektivitet. På baggrund af dommen kan Juniorskatteordningens formål om at fremskynde 
bæredygtig udvikling og innovation hos SMV’er således ikke anvendes til at retfærdiggøre ordnin-
gens selektivitet.  Det skal dog bemærkes, at Retten og Domstolen i flere domme har været uenige 
i, hvilken rolle formålet har i selektivitetsvurderingen – særligt med hensyn til medlemsstaternes 
frirum til selvstændigt at styre virksomhedernes adfærd på sit område.161 Et eksempel herpå findes 
i sagen NOx,162 hvor EU-Domstolen omstødte Rettens afgørelse.  

I sagen var der indført en ordning, hvorefter der var tildelt tilladelse til at udlede NOx, men for visse 
større virksomheder var disse tilladelser gjort omsættelige, hvori der potentielt lå en økonomisk for-
del. Retten vurderede, at den faktiske og retlige situation for de virksomheder, der var underlagt 
NOx-emissionsloftet, ikke var sammenlignelig med situationen for de virksomheder, for hvilke loftet 
ikke fandt anvendelse. Retten vurderede videre, at de omfattede virksomheder alle kunne nyde ord-
ningens fordel med omsættelige emissionsrettigheder. Ordningen fandt således anvendelse efter et 
objektivt kriterium uden hensyntagen til geografiske eller sektorspecifikke faktorer. I det omfang 
ordningen var rettet mod de mest forurenende virksomheder, var det objektive kriterium i overens-
stemmelse med systemets interne logik det forfulgte formål om beskyttelse af miljøet. 

I modsætning til Retten lagde EU-Domstolen vægt på, at det overordnede formål med ordningen var 
at indføre en pligt for alle virksomheder om at mindske udledningen af NOx, og at ordningen med 

                                                             
155 State Aid SA.47947 (2017/N) – Ireland, pkt. 1-2. 
156 State Aid SA.47947 (2017/N) – Ireland, pkt. 32. Vores oversættelse. 
157 Kommissionen mod Nederlandene, Sag C-279/08 P, EU:C:2011:551. 
158 Statsstøttemeddelelsen, pkt. 138. 
159 Poulsen S. T., (2017), s. 191. 
160 P Oy, Sag C-6/12, EU:C:2013:525. 
161 Prek, M., & Lefèvre, S. (2012). The Requirement of Selectivity in the Recent Case-Law of the Court of Justice. 
European State Aid Quarterly, Vol 11.(2), pp. 335-346. Poulsen, S. T., (2017), s. 196. 
162 Sagerne Nederlandene mod Kommissionen, sag T-233/04, EU:T:2008:102 og P - Kommissionen mod Nederlan-
dene, Sag C-279/08, EU:C:2008:757 
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tildeling af omsættelige tilladelser til store virksomheder derfor var selektiv. Domstolen inddrog så-
ledes ikke ordningens tilsigtede formål i sin selektivitetsvurdering, der medførte en omstødelse af 
Rettens dom, jf. pr. 117 jf. pr. 59-79. 

På baggrund af ovenstående er der således tvivl om, hvilken rolle formålet har i selektivitetsvurde-
ringen. 

2.4.2.3 Sammenfatning 
I de foregående afsnit blev Juniorskatteordningens forenelighed med TEUF art. 107, stk. 1, vurderet. 
Det er herefter konklusionen, at skatteordningen omfattes af forbuddet mod statsstøtte, idet de 
kumulative betingelser for statuering herfor er opfyldt. I forbindelse med vurderingen var det grun-
det ordningens udformning særligt interessant at undersøge, hvorvidt de bæredygtige SMV’er stats-
støtteretligt tildeles fordele, og hvorvidt denne tildeling er selektiv.  

En finansiel fordel tilført gennem skattesystemet vil normalt foreligge i form af, at virksomhederne 
lettes for en byrde, som ellers ville have påhvilet dem. I dette tilfælde er det arbejdstagerne, og ikke 
virksomhederne, som skatteordningen belønner. På baggrund af retspraksis fastslås det, at de bæ-
redygtige SMV’er tildeles en fordel ved Juniorskatteordningen, idet de må forventes at spare afløn-
ningsomkostninger, som de ellers skulle have afholdt for at rekruttere og fastholde de udenlandske 
arbejdstagere. 

Om selektivitetsvurderingen kan det bemærkes, at Juniorskatteordningens SMV-krav taler for statu-
eringen af de jure-selektivitet. Det er i retspraksis fastslået, at når skattelettelser kun henvender sig 
til SMV’er, må foranstaltningerne være selektive. Med hensyn til skatteordningens bæredygtigheds-
kriterium var det objektiviteten af dette, der blev genstand for analyse, idet det er afgørende for en 
foranstaltnings karakter af at være generel, at den baseres på objektive kriterier. Det er problematisk 
for Juniorskatteordningens bæredygtighedskriterium, at vurderingen af, hvorvidt en virksomhed be-
skæftiger sig med bæredygtig udvikling, rummer subjektivitet. Det kræver således en mere præcis 
formulering af bæredygtighedskriteriet, som i mindre grad er åben for fortolkninger og skøn vedrø-
rende bæredygtighed, hvis kriteriet skal vurderes at være af generel frem for selektiv karakter. 

Eftersom Juniorskatteordningen er indført med et formål om at få SMV’er til at beskæftige sig med 
bæredygtig udvikling, var det relevant at undersøge, hvilken rolle formålet med en foranstaltning 
spiller i relation til selektivitetsvurderingen. Det er i retspraksis fastslået, at et politisk formål ikke 
kan retfærdiggøre en ordnings selektivitet. Retspraksis synes dog alligevel tvetydig i forhold til for-
målets rolle, idet Retten og Domstolen ved flere lejligheder har været uenige herom.  

Juniorskatteordningen vurderes altså at være i strid med TEUF art. 107, stk. 1 og derfor at kunne 
karakterises som ulovlig statsstøtte. Det fremgår dog af litteraturen, at Domstolen med hensyn til 
skattemæssige fordele i de fleste tilfælde har fundet, at der kun foreligger et statsstøtteforbud prima 
facie. Der kan således være situationer, hvor foranstaltninger som umiddelbart synes uforenelige 
med traktaten, alligevel kan anses for at være forenelige med denne. Medlemsstater opfordres der-
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for til at demonstrere, at der foreligger en begrundelse for den selektive statsstøtte. Retfærdiggø-
rende hensyn kan være foranstaltninger, der relaterer sig til TEUF art. 107, stk. 2 og 3.163 Hvorvidt 
hensynene kan anvendes på Juniorskatteordningen er genstand for analyse i de følgende afsnit. 

2.4.3 Retfærdiggørende hensyn 
Det følger af TEUF art. 107, stk. 2 og 3, at Kommission er kompetent til at vurdere, om en støttefor-
anstaltning omfattet af forbuddet i stk. 1, alligevel er forenelig med Unionens fælles interesser og 
dermed godt kan forsvares. Kommissionen ligger i den forbindelse vægt på to situationer, hvor støtte 
anses at fremme samfundsvelfærden. For det første såfremt effektiviteten ved at påvirke virksom-
hedernes investeringsbeslutninger, så der investeres i produktioner, som markedet ellers ikke ville 
levere i mangel af støtten. For det andet såfremt ligheden forøges ved at omfordele ressourcerne.164 

Der skelnes mellem henholdsvis automatiske undtagelser og mulige undtagelser til statsstøttefor-
buddet i stk. 1. Således oplistes der i stk. 2 undtagelser, der – såfremt Kommissionen finder foran-
staltningen omfattet – er undtaget fra forbuddet, mens undtagelserne i stk. 3 kræver Kommissionens 
dybere analyses af, hvorvidt foranstaltningen er forenelig med det indre marked. De automatiske 
undtagelser omfatter eksempelvis støtte af social karakter til visse forbrugere eller afhjælpning af 
skader forårsaget af naturkatastrofer, mens de mulige undtagelser inddrager økonomiske, tekniske 
og politiske hensyn.165 

Det er hovedsageligt TEUF art. 107, stk. 3, litra c) og d), som Kommissionen lægger til grund for god-
kendelse af støtteforanstaltninger, når de mulige undtagelser tages i betragtning. Da det fremgår af 
Kommissionens rammebestemmelser for statsstøtte til F&U&I, at litra c) er den relevante bestem-
melse i forbindelse med forenelighedsvurderingen af sådanne aktiviteter, vurderes denne også at 
være relevant for Juniorskatteordningen, hvis formål er at fremme bæredygtige SMV’ers investering 
i F&U&I.166 Litra c) har følgende ordlyd: ”Som forenelig med det indre marked kan betragtes [...] c) 
støtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner, når den ikke æn-
drer samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse.” 

Såfremt Kommissionen efter bestemmelsen skal godkende en ellers ulovlig støtteforanstaltning, 
kræver det som sagt, at Kommissionen finder, at støttens fordele overstiger de negative skadevirk-
ninger, som konkurrencebegrænsningen medfører, og at støtten samlet set er forenelig med EU’s 

                                                             
163 Lind, Y., (2019), s. 241 
164 Poulsen, S. T., (2015), s. 313-314. 
165 De mulige undtagelser omfatter blandt andet støtte til kultur og bevarelsen af denne, udvikling af visse er-
hvervsgrene, virkeliggørelsen af vigtige projekter i EU’s interesser m.v. 
166 Fællesskabets Rammebestemmelser for Statsstøtte til Forskning og Udvikling og Innovation, 2006/C 323/01 af 
30. december 2006, EU-Tidende 2006, C 323 side 1. Det bemærkes herudover, at TEUF art. 107, stk. 3, litra c), li-
geledes blev lagt til grund ved vurderingen af den eksisterende forskerskatteordnings forenelighed med det indre 
marked. 
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interesser.167 Medlemsstaterne kan i den forbindelse tage Kommissionens gruppefritagelsesforord-
ning (GBER)168 for uproblematiske tilfælde af statsstøtte i betragtning, idet den i sin karakter af at 
være en forordning er bindende for EU’s institutioner samt medlemsstaterne og desuden finder di-
rekte anvendelse i hele EU, jf. TEUF art. 288. Hvis støtteforanstaltningen ikke omfattes af GBER, bli-
ver det Kommissionens øvrige retningslinjer, der danner grundlaget for forenelighedsvurderingen. 
Retningslinjerne er bygget op om en række acceptable støtteformål, herunder miljøbeskyttelse, 
F&U&I samt regional udvikling, og de fastlægger således den politik, som Kommissionen vil følge på 
bestemte områder. Det vil derfor i høj grad fremskynde godkendelsen af en støtteordning, hvis den 
opbygges på en måde, som svarer til retningslinjerne.169  

Med hensyn til vurderingen af Juniorskatteordningens forenelighed med det indre marked, skeles 
der i de følgende afsnit først til GBER, hvorefter der foretages en såkaldt balancetest, der blandt 
andet blev anvendt i statsstøttesag SA.47947 (2017/N) – Irland.170 Det bemærkes, at GBER er udtryk 
for typer af støtte, der på forhånd anses for at bestå balancetesten. 

2.4.3.1 Gruppefritagelsesforordningen 
GBER’s positive anvendelsesområde er oplistet i art. 1, stk. 1, litra a) - l), som blandt andet omfatter 
regionalstøtte, støtte til SMV’er, miljøbeskyttelse og F&U&I. Forordningen er opbygget på den måde, 
at den indeholder en række generelle betingelser, som gælder for alle støttekategorierne samt en 
række betingelser, som er specifikke for de enkelte kategorier.171 Med hensyn til de generelle betin-
gelser bør det bemærkes, at forordningen kun finder anvendelse, såfremt støtten er nødvendig i den 
forstand, at den fungerer som tilskyndelse til videreudvikling af aktiviteter eller projekter, som ellers 
ikke ville blive iværksat uden støtten, jf. art. 6, stk. 1.172  Det følger af artiklens stk. 4, at skattefordele 
kan anses for at have tilskyndelsesvirkning, såfremt foranstaltningen giver ret til støtte efter objek-
tive kriterier, og uden at medlemsstaten skal tage yderligere stilling hertil. Kriteriet anses ikke for at 
være opfyldt for Juniorskatteordningen, idet det er op til myndighederne at beslutte, hvorvidt en 
SMV beskæftiger sig med bæredygtig udvikling. Støtten opnået gennem Juniorskatteordningen fin-
des derfor kun at have tilskyndelsesvirkning, hvis modtageren heraf har indgivet en skriftlig støtte-
ansøgning, som blandt andet indeholder en beskrivelse af projektet i den pågældende medlemsstat 
inden påbegyndelse af dette, jf. GBER art. 6, stk. 2. 

Det er formålet med Juniorskatteordningen, at den skal fremskynde bæredygtig udvikling og inno-
vation hos SMV’er, hvorved EU på sigt kan profitere i en rolle som bæredygtig frontløber på globalt 
plan. Støtteforanstaltningens formål vurderes derfor at være i overensstemmelse med EU’s 2020-
                                                             
167 Poulsen, S. T., (2015), s. 310. 
168 Kommissionens forordning nr. 651/2014/EU af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med 
det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, EU-Tidende 2014, L 187 side 1. (Gruppefritagelsesfor-
ordningen / GBER) 
169 Poulsen, S. T., (2015), s. 324. 
170 Sagen er ved flere tilfælde inddraget ovenfor. 
171 De generelle betingelser er fastsat med et mål om at sikre, at støtten tjener et formål af fælles interesse, har 
en klar tilskyndelsesvirkning, er hensigtsmæssig og står i et rimeligt forhold til målet, ydes under fuld gennemsig-
tighed og er genstand for kontrol og regelmæssig vurdering og ikke påvirker samhandelsvilkårene på en måde, der 
skader den fælles interesse, jf. betragtning 5 i forordningens præambel. 
172 Se i øvrigt betragning 18 i præamblen til GBER. 
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strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst173 samt GBER, hvor det af præamblen fremgår, 
at SMV’er spiller en afgørende rolle for jobskabelsen og generelt medvirker til at skabe social stabi-
litet og økonomisk udvikling. 174 At SMV’er blandt andet kan have vanskeligt ved at få adgang til ny 
teknologisk udvikling og højt kvalificeret arbejdskraft betyder således, at de bør kunne få støtte til 
investering, innovation og deltagelse i messer, jf. præamblens betragtning 40 og 46. 

Spørgsmålet er herefter, hvorvidt Juniorskatteordningens støtteelement kan siges at leve op til de 
betingelser, som gælder for de relevante støttekategorier i GBER. Det er i den forbindelse centralt, 
at der i forordningen sondres mellem driftsstøtte og investeringsstøtte. Kommissionens klare ud-
gangspunkt er, at driftsstøtte er uforeneligt med EU’s indre markedet, idet den antager, at støtten 
ikke kan føre til udvikling af en økonomisk aktivitet eller et geografisk område, men i stedet har 
betydelige skadevirkninger for konkurrencen.175 Kommissionens vurdering er mere nuanceret, når 
fordelen karakteriseres som investeringsstøtte. Det fremgår således af retspraksis, at støtten kun i 
visse tilfælde kan have skadevirkninger, som er uforenelige med det indre marked, jf. eksempelvis 
pr. 135 i Holland Malt BV.176  

Ved investeringsstøtte forstås støtte til omkostningerne ved investering i materielle og immaterielle 
aktiver og/eller lønomkostninger ved beskæftigelse, der skabes direkte af investeringsprojektet, be-
regnet over en toårig periode, jf. eksempelvis art. 17, stk. 2. Støtte til drift defineres derimod som 
støtte, der fritager modtageren fra sine sædvanlige udgifter eller omkostninger i dennes daglige drift 
eller aktiviteter på markedsvilkår, herunder lønninger, materialer og markedsføring.177 Fordelen, der 
tildeles gennem Juniorskatteordningen, må som udgangspunkt karakteriseres som driftsstøtte, idet 
fordelen for de registrerede SMV’er består i, at de forventes at kunne spare aflønningsomkostninger 
til rekruttering og fastholdelse af udenlandske arbejdstagere. Dog kan den tildelte fordel ved Juni-
orskatteordningen betragtes som investeringsstøtte, hvis aflønningen sker projektbasis, jf. art. 17 
om investeringsstøtte til SMV’er. 

Det følger af art. 17, at støtte til de anslåede lønomkostninger ved den beskæftigelse, der skabes 
direkte af et investeringsprojekt beregnet over en toårig periode, jf. stk. 2, litra b), kan være forenelig 
med det indre marked, jf. stk. 1.  Eksempelvis er det dog en betingelse i medfør af stk. 3, at investe-
ringen enten sker i aktiver til etablering af en ny virksomhedsenhed mv. eller ved køb af aktiver, der 
tilhører en anden virksomhedsenhed.178 Bestemmelsen medfører således, at Juniorskatteordningen 
kan retfærdiggøres i det tilfælde, hvor SMV’er køber eller opretter deciderede virksomhedsenheder 

                                                             
173 Meddelelse fra Kommissionen, KOM/2010/2020 af 3. marts 2010, EUROPA 2020 – En strategi for intelligent, 
bæredygtig og intelligent vækst. 
174 Se blandt andet betragtning 34, 45 og 63 i præamblen til GBER. 
175 Allerede I sine retningslinjer fra 1978 for regionalstøtte tog Kommissionen principielt forbehold over for drifts-
støttes forenelighed med fællesmarkedet; EU-tidende 1979 C 31, s. 9-15, pkt. 4. Kommissionen har i sin medde-
lelse om direkte beskatning (EU-tidende 1998 C 384/3) desuden anført, at driftsstøtte principielt er forbudt, og at 
Kommissionen for daværende kun godkendte driftsstøtte undtagelsesvis og på visse betingelser. 

176 Holland Malt mod Kommissionen, sag T-369/06, EU:T:2009:319. 
177 Erhvervsministeriet, )2017), s. 79 og Siemens SA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Sag C-
278/95 P, EU:C:1997:240 
178 Ser hertil de øvrige betingelser i GBER art. 17, stk. 5 og 6 samt de generelle betingelser i forordningens kapitel 
I. 
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med henblik på investering, som leder til øget beskæftigelse som direkte følge af investeringsprojek-
tet over en toårig periode. Art. 17 vurderes på den baggrund at have begrænset relevans for Juni-
orskatteordningens anvendelse, idet skatteordningen ikke er begrænset i tid for de SMV‘er, der op-
fylder kriterierne for, at deres medarbejdere kan anvende ordningen og opnå skattefordele i op til 7 
år. 

Med Kommissionens holdning in mente er karakteristikken af Juniorskatteordningen som drifts-
støtte naturligvis problematisk for ordningens forenelighed med det indre marked. Dette kommer 
ligeledes til udtryk ved, at GBER kun i ganske begrænset omfang retfærdiggør denne form for støtte. 
Eksempler herpå findes dog blandt andet på området for miljø- og energi179 samt F&U&I.180 Det har 
betydning, at der gennem Juniorskatteordningen tildeles støtte til besparelse af lønomkostninger og 
ikke direkte støtte til eksempelvis bæredygtige F&U&I-projekter. Sondringen er væsentlig i den for-
stand, at det ikke bliver en betingelse for skatteordningens anvendelse, at de udenlandske arbejds-
tagere reelt beskæftiger sig med bæredygtig F&U&I, selvom dette er hensigten med ordningen. Det 
er en økonomiske antagelse i afhandlingen, at de sparede lønomkostninger overordnet set giver de 
omfattede SMV’er et retfærdigt incitament til at øge deres udgifter til F&U&I inden for bæredygtige 
områder, selv hvis arbejdstagerne, der anvender ordningen, ikke til fulde beskæftiger sig med 
F&U&I. 

Ovenstående betragtninger medfører, at Juniorskatteordningen ikke kan retfærdiggøres af hensyn i 
GBER, medmindre der er tale om investeringsstøtte til SMV’er, jf. forordningens art. 17. Det ville 
kræve en mere projektorienteret støtteforanstaltning med fokus på andet end lønomkostninger, 
hvis dette skulle være tilfældet. Konklusionen bliver derfor, at GBER ikke undtager Juniorskatteord-
ningen for statsstøtteforbuddet i sin helhed, idet forordningen kun i begrænset omfang retfærdiggør 
støtte til lønomkostninger.  

2.4.3.2 Individuel vurdering: Balancetesten 
Som sidste led i statsstøtteanalysen af Juniorskatteordningens forenelighed med EU’s indre marked, 
kan det undersøges, hvorvidt skatteordningen kan retfærdiggøres gennem en individuel vurdering i 
form af en balancetest, der er i overensstemmelse med Kommissionens øvrige retningslinjer her-
for.181 Balancetesten går forsimplet sagt ud på at vurdere, hvorvidt en støtteforanstaltnings positive 

                                                             
179 Driftsstøtte i form af miljøafgiftslempelser eller -fritagelser og driftsstøtte i form af sænkede bidrag til finansie-
ring af støtten til elektricitet fra vedvarende energikilder i Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbe-
skyttelse og energi 2014-2020 (2014/C 200/01). 
180 Investerings- eller driftsstøtte til klynger i Kommissionens rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og 
udvikling og innovation (2014/C 198/01). 
181 Det bemærkes, at det principielt er muligt direkte på grundlag af artikel 107, stk. 3, litra c, at opnå Kommissio-
nens godkendelse af projekter, hvis et støttet formål ikke er omfattet af Kommissionens retningslinjer, men at 
denne proces vil ofte være langvarig. Et eksempel herpå er State Aid N 521/2008 – Germany – Aid to Offshore 
Wind Park Borkum, “Alpha Ventus”. Beslutning af 27. oktober 2010, EU-Tidende 2011, C 7 side 1., hvor processen 
varede fire år. 
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effekter overstiger de negative effekter.182 Er dette tilfældet, er foranstaltningen forenelig med EU’s 
indre marked. 

Det må bemærkes, at testen i praksis er tidskrævende og vurderes at kunne skabe retlig usikkerhed 
for medlemsstater og potentielle støttemodtagere. I et flertal af EU’s statsstøttesager anvendes te-
sten desuden ikke, idet støtten omfattes af GBER.183 Balancetesten har dog alligevel sit anvendelses-
område, idet det blandt andet følger af statsstøttesag SA.47947 (2017/N) - Irland og Kommissionens 
forskellige sæt af retningslinjer for diverse kategorier af støtte, at der kan udføres en balancetest, 
hvor følgende syv elementer skal tages i betragtning:184 

a) Støtteforanstaltningen skal bidrage til et veldefineret mål af fælles interesse: en statsstøttefor-
anstaltning skal sigte mod opfyldelse af et mål af fælles interesse i overensstemmelse med trak-
tatens artikel 107, stk. 3 

b) der skal være behov for en statslig intervention: en statsstøtteforanstaltning skal målrettes de 
situationer, hvor støtten kan føre til en væsentlig forbedring, som markedsmekanismerne ikke i 
sig selv kan give, eksempelvis ved at afhjælpe en veldefineret markedsfejl 

c) støtteforanstaltningen skal være hensigtsmæssig: støtteforanstaltningen skal være et politisk vir-
kemiddel, der egner sig til at opfylde målet af fælles interesse 

d) incitament: støtten skal ændre den berørte virksomheds/de berørte virksomheders adfærd på en 
sådan måde, at den/de iværksætter yderligere aktiviteter, som den/de ikke ville have iværksat 
uden støtten, eller som den/de ville have iværksat på mere begrænset eller anden måde 

e) forholdsmæssig korrekt støtte: støtten skal begrænses til det minimum, som er nødvendigt for at 
tilskynde til de ekstra investeringer eller aktiviteter på det pågældende område 

f) undgåelse af uforholdsmæssigt store negative virkninger på konkurrencen og samhandelen 
mellem medlemsstaterne: støttens negative virkninger skal være tilstrækkeligt begrænsede, såle-
des at foranstaltningens samlede virkning er positiv 

g) støttens gennemsigtighed: Medlemsstaterne, Kommissionen, de økonomiske aktører og offent-
ligheden skal have nem adgang til alle relevante love mv. og til relevante oplysninger om støtte, 
som gives i medfør af disse love. 

Punkterne gennemgås enkeltvis nedenfor. Det bemærkes, at flere af punkerne relaterer sig til øko-
nomiske overvejelser, der er genstand for økonomisk analyse i afhandlingens Kapitel 3, hvorfor der 
i flere tilfælde blot henvises dertil. Dette afsnit leverer således ikke et endeligt resultat af balancete-
sten i forhold til Juniorskatteordningen, men er i stedet et udtryk for juriske og overordnede tanker 
herom. Balancetesten vurderes endeligt i den integrerede analyse, der foretages i afhandlingens Ka-
pitel 4. 

I forhold til Juniorskatteordningens bidrag til opfyldelsen af et veldefineret mål af fælles interesse 
inden for EU, må det lægges til grund, at skatteordningens formål anses for at være i overensstem-
melse med et sådant mål, idet såvel bæredygtig udvikling som innovation findes at være af fælles 

                                                             
182 Det bemærkes, at selvom det er Kommissionen, der foretager den endelige vurdering af balancetesten, så er 
det vigtigt at myndigheder fremhæver de positive effekter af en støtteforanstaltning, idet dette giver større mulig-
hed for, at Kommissionen vil godkende ordningen. Fra Erhvervsministeriet, (2017), s. 79. 
183 Poulsen, S. T., (2015), s. 321-323. Det fremgår heraf, at det er Kommissionens forventning, at op mod 90 % af al 
støtte vil blive omfattet af GBER. 
184 I praksis eksempelvis Statsstøttesag SA.47947 (2017/N) - Irland, pkt. 36. (Vores oversættelse og fremhævelse).  
Tilsvarende kriterier fremgår blandt andet af rammebestemmelserne for støtte til forskning, udvikling og innova-
tion. 
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interesse.185 SMV’ers begrænsede adgang til kvalificeret arbejdskraft og den deraf mindskede mu-
lighed for vækst og innovation hos disse, anerkendes desuden af Kommissionen, hvorefter behovet 
for at fremskynde iværksætteri og støtte SMV’er ligeledes er blevet erkendt.186  

Det kræves endvidere, at der er et behov for en statslig intervention. Hertil anvender Kommissionen 
betegnelsen markedsfejl, når markedet ikke tilvejebringer en bestemt vare eller tjenesteydelse, selv 
om de økonomiske fordele for samfundet herved overstiger omkostningerne. Støtten kan således 
tillades, hvis det konkret sandsynliggøres, at markedet ikke kan levere produkter eller tjenesteydel-
ser i et omfang, som optimerer den økonomiske effektivitet.187 Det bemærkes i den forbindelse, at 
det ikke er tilstrækkeligt at se på forholdene i en enkelt medlemsstat, jf. Phillip Morris, pr. 26.188 

En markedsfejl kan eksempelvis bestå ved, at virksomheder ikke har incitament til at investere i ak-
tiviteter inden for F&U&I, der generelt må anses for at være samfundsmæssigt attraktive.189 Over-
ordnet kan det siges, at der er fundet evidens for, at SMV’er kan være udsat for markedsfejl ved 
ansættelse af arbejdstageren i form af asymmetrisk information og avers selektion fra arbejdstage-
rens side. Dette kommer eksempelvis til udtryk ved, at arbejdstagere ikke nødvendigvis har indsigt i 
en mindre virksomheds potentiale i forhold til større og kendte virksomheders, hvilket kan afholde 
dem fra at søge stillinger i SMV’er grundet usikkerhed, eller fordi der ikke tilbydes lige så høje løn-
ninger.190 Hvorvidt Juniorskatteordningen er nødvendig i forhold til rettelsen af en markedsfejl, skal 
som udgangspunkt fastlægges på baggrund af en økonomiske analyse.191 

Det skal også vurderes, hvorvidt Juniorskatteordningen er et hensigtsmæssigt instrument til opfyl-
delse af sit formål. Kommissionen betragter almindeligvis foranstaltninger som hensigtsmæssige, så-
fremt en medlemsstat har undersøgt, hvorvidt der eksisterer alternative muligheder, der på tilsva-
rende vis kan opfylde det ovenfor nævnte formål af fælles interesse, men som samtidigt er mindre 
konkurrenceforvridende end den valgte foranstaltning.192 Hvorvidt en ordning er hensigtsmæssig, 
afhænger således af om der i den pågældende medlemsstat eksisterer foranstaltninger, der kan rette 
den eller de markedsfejl på en mere hensigtsmæssig måde, som den pågældende ordning forsøger 
at rette. Problemstillingen er genstand for økonomisk analyse i afhandlingens Kapitel 3, hvor Juni-
orskatteordningen i henhold til Kommissionens best practice sammenlignes med andre former for 
skattemæssige incitamentsordninger.193 

                                                             
185 Ser hertil afsnit 3.2 og 4.2. 
186 Statsstøttesag SA.47947 (2017/N) - Irland, pkt. 38 og Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, COM/2012/796 af 9. januar 2013, 
2020-Handlingsplanen for iværksætterkultur – En saltvandsindsprøjtning til iværksætterånden i Europa. 
187 Poulsen, S. T., (2015), s. 314 
188 Dom af 17. september 1980 i sag 730/79, Phillip Morris. 
189 Erhvervsministeriet, (2017), s. 76. 
190 Disse argumenter blev lagt til grund af de irske myndigheder, hvilket Kommissionen tog til følge i Statsstøttesag 
SA.47947 (2017/N) - Irland, pkt. 42-46 og 51. 
191 Dette behov vil blive analyseret yderligere i afhandlingens Kapitel 3. 
192SA.47947 (2017/N) - Irland, pkt.53. 
193 Se hertil afsnit 3.5 og 3.6 for en analyse af Juniorskatteordningens hensigtsmæssighed. 
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Juniorskatteordningen skal findes at have en incitamentsfremmende effekt for, at den kan findes 
forenelig med det indre marked. I den forbindelse skal det bevises over for Kommissionen, at støt-
teforanstaltningen påvirker de begunstigede SMV’ers adfærd positivt, således at de i højere grad 
beskæftiger sig med de ønskede aktiviteter.194 Det er Kommissionens udgangspunkt, at støttens til-
skyndelsesvirkning skal måles. Således fremgår det eksempelvis af pkt. 67 i rammebestemmelserne 
for støtte til F&U&I, at målingen kan ske gennem en kontrafaktisk analyse, hvor adfærdsændringen 
identificeres ved at sammenligne, hvad den forventede aktivitets resultat og den tilsigtede aktivitets 
niveau er med og uden støtte. Forskellen mellem de to scenarier viser, om støtteforanstaltningen 
har en positiv indvirkning, samt om den har en tilskyndelsesvirkning. Til brug for denne øvelse kan 
der blandt andet foretages en analyse af det konkret foreliggende projekts risikoniveau og rentabili-
tet.195 Det er på den baggrund problematisk, at Juniorskatteordningen i hovedsagen karakteriseres 
som driftsstøtte. Det er således ikke på forhånd klargjort hvilke virksomheder, der i praksis vil be-
nytte sig af skatteordningen. Sagen ville derfor være anderledes, hvis ordningen vedrørte specifikke 
projekter. 

En foranstaltnings forenelighed kræver selvsagt, at EU’s grundlæggende principper – herunder pro-
portionalitetsprincippet – overholdes. Kommissionen finder en foranstaltning proportional, såfremt 
medlemsstaten ikke kunne have opnået et tilsvarende resultat med en mindre omfattende stats-
støtte.196 Vurderingen vedrører således støtteforanstaltningens støtteintensitet, der på samme vis 
som tilskyndelsesvirkningen er vanskelig at måle med hensyn til Juniorskatteordningen.197  

I praksis har Kommissionen med hensyn til skatteordninger lagt vægt på, hvorvidt medlemsstaten 
konkret har godtgjort, at der ikke eksisterer andre foranstaltninger, der søger at opfylde tilsvarende 
formål som den pågældende foranstaltning. Det skal således sikres, at der ikke forekommer kumu-
lation, hvorefter de begunstigede virksomheder kan modtage støtte fra forskellige kilder, herunder 
gennem andre skattemæssige incitamentsordninger. Det er i den forbindelse natuligt at nævne For-
skerskatteordningen, idet denne ligeledes kan spare virksomheder for lønomkostninger. Det er vur-
deringen, at Forskerskatteordningens lønkrav gør ordningen relativt mindre attraktiv for SMV’er, 
idet de, som tidligere nævnt, ikke kan tilbyde lige så høje lønninger som store, veletablerede virk-
somheder. Herudover kan de arbejdstagere, der eventuelt vil benytte sig af skatteordningerne, i sa-
gens natur ikke anvende dem begge simultant, idet ordningerne giver identiske fordele. Der kan så-
ledes ikke forekomme kumulation mellem Forsker- og Juniorskatteordningen. Såfremt en arbejdsta-
ger opfylder betingelserne for at blive omfattet af Juniorskatteordningen, skal det fremhæves, at 
ordningen kun kan anvendes af den pågældende arbejdstager i en begrænset tidsperiode, og at de 

                                                             
194 SA.47947 (2017/N) - Irland, pkt.61. 
195 Fællesskabets Rammebestemmelser for Statsstøtte til Forskning og Udvikling og Innovation, 2006/C 323/01 af 
30. december 2006, EU-Tidende 2006, C 323 side 1. 
196 Statsstøttesag SA.47947 (2017/N) - Irland, pkt. 68. 
197 I GBER defineres støtteintensiteten som ”bruttostøttebeløbet udtrykt i procent af de støtteberettigede omkost-
ninger, før eventuelt fradrag af skat og andre afgifter”, jf. Art. 2, nr. 26. Det betyder med andre ord at støtteinten-
sitet udregnes som størrelsen af støtten i forhold til størrelsen af de omkostninger, som støttemodtageren har 
ved projektet eller investeringen. Fra Erhvervsministeriet, (2017), s. 77. 
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omfattede SMV’er kun vil ansætte udenlandske arbejdstagere i det omfang, at det anses for profita-
belt. Proportionalitetsprincippet hænger i øvrigt sammen med vurderingen af Juniorskatteordningen 
som et hensigtsmæssigt instrument, hvorfor den henvises til oplysningen om, at skatteordningen i 
Kapitel 3 sammenlignes med andre former for skattemæssige foranstaltninger. 

Kommissionen finder kun støtteforanstaltninger for forenelige med det indre marked, såfremt det 
kan påvises, at de negative effekter på konkurrenceforvridningen begrænses.198 Kommissionen har 
i praksis erkendt, at store virksomheder ikke i samme grad udsættes for de ovenfor nævnte mar-
kedsfejl, idet de kan tilbyde højere aflønning. Det er Kommissionens vurdering, at de store virksom-
heder fortsat kan konkurrere på markedsvilkår, hvis der indføres støtteforanstaltninger, der retter 
de omtalte markedsfejl.199 På denne vis kan det siges, at Juniorskatteordningen ikke har betydelig 
påvirkning på store virksomheder, hvis medarbejdere ikke kan anvende ordningen. Skatteordningen 
begunstiger imidlertid kun SMV’er der beskæftiger sig med bæredygtig udvikling, hvorefter de be-
gunstigede SMV‘er stilles i relativt stærkere konkurrenceposition end de SMV’er, som ikke kan be-
nytte ordningen.  

Det påpeges af Kommissionen, at en forøgelse af SMV’ers muligheder for at tilbyde konkurrencedyg-
tig aflønning til sine medarbejdere, potentielt kan styrke konkurrencen på arbejdsmarkedet og sam-
tidigt øge konkurrencen på produktmarkedet, idet SMV’ers potentiale til at innovere, udvikle og 
markedsføre deres produkter forøges.200 Det må dog bemærkes, at det taler for konkurrenceforvrid-
ning, at indførelsen af Juniorskatteordningen i en medlemsstat kan betyde, at den kvalificerede ar-
bejdskraft ikke kun indhentes uden for EU, men også ”stjæles” fra andre medlemsstater. Der kan 
således opstå negative eksternalitetseffekter uden for den medlemsstat, som indfører skatteordnin-
gen.201 

Endeligt er det også et krav, at støtten skal være gennemsigtig. Kravet må anses som en processuel 
betingelse.202 Det er i den forbindelse problematisk, at Juniorskatteordningens bæredygtighedskri-
terium rummer subjektivitet. Den upræcise formulering af kriteriet må også vurderes at kunne så 
tvivl om vurderingen af Juniorskatteordningens hensigtsmæssighed og proportionalitet. 

På baggrund af ovenstående balancetest, findes der at være en række holdepunkter, der tale for 
Juniorskatteordningens forenelighed med det indre marked, herunder om dens potentielle positive 
effekter og begrænsede forvridning af konkurrencen. Dog indeholder balancetestens elementer en 
række økonomiske aspekter, som bør undersøges nærmere.  

                                                             
198 Ibid. pkt. 76. 
199 ibid. 77. 
200 Statsstøttesag SA.47947 (2017/N) - Irland, pkt. 78. 
201 Se hertil afsnit 3.4.4.2 om eksternaliteter relateret til arbejdskraft. 
202 Visse former for støtte som f.eks. kapitalindskud anses ikke for gennemsigtige. Se hertil GBER art. 5, der forud-
sætter, at en foranstaltnings bruttosubventionsækvivalent kan forudberegnes præcist på forhånd. Herved forstås 
støttebeløbet, hvis støtten var blevet ydet i form af et tilskud til støttemodtageren, før eventuelle fradrag af skat-
ter og afgifter, jf. GBER art. 2, nr. 22. 
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2.5 Juridisk delkonklusion 
Hensigten med denne afhandlings Kapitel 2 var at undersøge, hvorvidt det er i overensstemmelse 
med EU’s statsstøtteregler at indføre Juniorskatteordningen i Danmark. Skatteordningen har til for-
mål at fremskynde bæredygtig udvikling i tråd med EU’s grundlag og formål herom jf. TEU art. 21. 

Juniorskatteordningen er baseret på Forskerskatteordningen, og dens fordel består dermed i ar-
bejdstageres mulighed for at blive beskattet med en effektiv, flad skattesats på ca. 33% i en periode 
på op til 7 år. Juniorskatteordningens retsgrundlag er også inspireret af Forskerskatteordningen, idet 
følgende betingelser er direkte overført: Ansættelse til udførelse af personligt arbejde for vederlag i 
penge hos en arbejdsgiver, der er skattepligtig til Danmark, indtrædelse af fuldt skattepligtig eller 
begrænset skattepligtig af løn til Danmark, at arbejdstageren ikke har været skattepligtig til Danmark 
i de seneste 10 år forud for ansættelsen og ej heller har haft del i ledelsen, kontrol med eller væsent-
lig indflydelse på den virksomhed, hvorhos denne er ansat. 

Juniorskatteordningen adskiller sig fra Forskerskatteordningen ved, at der ikke er noget lønkrav til 
arbejdstagerne, og at der ikke er specielle regler for godkendte forskere. Fordelen gælder udeluk-
kende for arbejdstagere i SMV’er, hvis primæraktivet anses at bidrage til den bæredygtige udvikling. 

Juniorskatteordningens SMV-krav er defineret i overensstemmelse med EU-Kommissionens henstil-
ling om definitionen herom, hvoraf det blev udledt, at der ved SMV’er forstås virksomheder med 
under 250 ansatte og enten en årlig omsætning på maksimalt 50 mio. euro eller en balancesum på 
maksimalt 43 mio. euro. Begrebet bæredygtig udvikling fremgår af traktaterne og en række medde-
lelser, men er ikke på samme vis som SMV-begrebet entydigt defineret af retskilderne. Det var såle-
des nødvendigt at opstille et forudsigeligt og objektivt bæredygtighedskriterium, der kunne skabe et 
overskueligt overblik over hvilke virksomheder, som skatteordningen kunne finde anvendelse for. 
Det blev på baggrund af FN’s verdensmål, EU-Kommissionens meddelelse om dens tilgang til opfyl-
delsen af målene samt begrebsbestemmelserne i OECD’s manualer defineret et bæredygtighedskri-
terium med følgende ordlyd: 

SMV’en skal bevise, at den som primæraktivitet beskæftiger sig med bæredygtig udvikling, hvorved forstås, 
at den med henblik på affaldsforebyggelse eller genanvendelse af jordens naturressourcer på systematisk 
vis forsøger at udvikle nye eller forbedrede produkter, tjenesteydelser eller forretningsprocesser, som ad-
skiller sig væsentligt fra hvad, der allerede er introduceret på markedet. 

Det er vurderingen, at det ikke var muligt at opstille et objektivt kriterium, fordi der ikke findes pas-
sende, målbare parametre for, hvornår en virksomhed beskæftiger sig med bæredygtig udvikling. 

Da Juniorskatteordningens karakteristika var blevet fastlagt, kunne det analyseres, hvorvidt ordnin-
gen var i overensstemmelse med EU-statsstøttereglerne. Selektivitetsbetingelsen var interessant for 
vurderingen af skatteordningen, idet der gennem retspraksis foreligger uenighed mellem Retten og 
Domstolen om, i hvilket omfang en skatteordnings formål skal inddrages heri. Betingelsen blev op-
fyldt som følge af Juniorskatteordningens subjektive bæredygtighedskriterium og SMV-krav. Da skat-
teordningen opfylder alle betingelserne, var den endelige vurdering, at den omfattes af statsstøtte-
forbuddet.  
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Med udgangspunkt i GBER og en balancetest blev det herefter undersøgt, hvorvidt Juniorskatteord-
ningen kunne undtages forbuddet i medfør af art. 107, stk. 3, litra c). Konklusionen var, at GBER ikke 
kan undtage ordningen fra statsstøtteforbuddet i sin helhed, idet forordningen kun i begrænset om-
fang retfærdiggør driftsstøtte. Balancetesten resulterede i holdepunkter for og imod ordningens 
forenelighed, men idet testens elementer bar præg af økonomiske overvejelser, måtte en endelig 
vurdering vente til den integrerede analyse, hvor også den økonomiske analyses resultater kunne 
inddrages. 

Den endelige konklusion på problemformuleringens juridiske spørgsmål er derfor, at Juniorskatte-
ordningen umiddelbart ikke er i overensstemmelse med EU-statsstøttereglerne. Dette skyldes dels 
den manglende objektivitet i bæredygtighedskriteriet, og dels at der er tale om støtte i form af løn-
omkostninger. Det vil kræve dybdegående økonomiske analyser, hvis der gennem en balancetest 
skal kunne argumenteres for, at Juniorskatteordningen er i overensstemmelse med EU’s statsstøtte-
regler. 
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Kapitel 3 Økonomisk analyse 
I dette kapitel skal det analyseres, hvordan Juniorskatteordningen kan påvirke SMV’ers incitament 
til at beskæftige sig med bæredygtig udvikling, og hvorledes skatteordningen er optimal ud fra et 
EU-perspektiv. Formålet med analysen er at bidrage til den integrerede analyses retspolitiske over-
vejelser i Kapitel 4, hvor den juridiske statsstøtteanalyse af Juniorskatteordningen sammenholdes 
med optimalitetsvurderingen af denne. Dette skal danne grundlaget for en diskussion af forenelig-
heden mellem EU’s formål om bæredygtig udvikling og statsstøttereglernes udformning. 

Nedenfor redegøres der indledningsvist for den økonomiske analyses teoretiske fundament, som 
omfatter Williamsons transaktionsomkostningsteori, Schumpeters dynamiske konkurrenceteori 
samt grundlæggende incitaments- og beskatningsteori. Overordnet set fungerer innovationselemen-
tet som omdrejningspunkt til forklaring af markedsmekanismerne. Når det teoretiske fundament er 
på plads, diskuteres innovationen og den bæredygtige udvikling som midler i EU’s konkurrence mod 
resten af verden, hvorefter der redegøres for SMV’er i EU’s indre marked, som opfylder skatteord-
ningens bæredygtighedskriterium. På den baggrund analyseres Juniorskatteordningens udformning 
og effekter, og den sammenlignes med Kommissionens best practice på området samt eksisterende 
alternative. Endelig følger en optimalitetsvurdering med udgangspunkt i Kaldor Hicks-kriteriet. 

3.1 Teoretisk fundament 
3.1.1 Williamsons transaktionsomkostningsteori 
Med udgangspunkt i Ronald Coases klassiske artikel The Nature of the Firm203 publicerede Oliver 
Williamson i 1975 sin bog Markets and Hierarchies,204 som for første gang fremstillede transaktions-
omkostningsteorien som et sammenhængende forskningsprogram. På baggrund heraf blev William-
son en af hovedrepræsentanterne for en nyinstitutionel retning.205 

Som nyinstitutionel retning adskiller transaktionsomkostningsteorien sig fra ortodoks, neoklassisk 
teori ved ikke at tage udgangspunkt i systemer med stabile og paretooptimale tilstande. I transakti-
onsomkostningsteorien tages der derimod et funktionalistisk udgangspunkt i systemer præget af 
markedssvigt, som kan løses af institutioner, der i visse tilfælde skal understøtte markedet eller helt 
erstatte dette.206 Det er med denne indgangsvinkel, at der i afhandlingen fokuseres på en begunsti-
gelse af SMV’er, som i en markedssituation uden statsstøtte vurderes at blive ramt af forskellige 
former for markedssvigt.207 Denne forståelsesramme forklarer dermed eksistensen af institutioner 
ud fra den væsentlige betragtning, at de kan bidrage til løsningen af samordningsproblemerne ved 
at økonomisere med transaktionsomkostningerne.208  

Ifølge Williamson kunne man give en systematisk redegørelse for eksistensen af transaktionsomkost-
ninger ved at identificere de fælles menneskelige og situationsmæssige betingelser herfor. Det var 

                                                             
203 Coase, R. (1937). The Nature of the Firm. Economica (New Series), Vol. 4(16), pp. 386-405. 
204 Williamson, Oliver E., (1975) 
205 Knudsen, Christian, (1997) s. 206. 
206 Knudsen, Christian, (1997), s. 210 
207 Se afsnit 3.3. 
208 Knudsen, Christian, (1997), s. 210-211. 
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med udgangspunkt i Kenneth Arrows klassiske studie af markedsfejl,209 at det lykkedes Williamson 
at opstille et begrænset rationalitetsbegreb, som anvendes i den økonomiske analyse.210 

I de senere år syntes Williamson at supplere sin teori med procesovervejelser og en mere dynamisk 
model. I sit værk The Evolving Science of Organization211 fra 1993 påpegede han således, at hvad, 
der udgør den mest efficiente reguleringsstruktur, ikke nødvendigvis er noget konstant men varierer 
med de institutionelle omgivelser på den ene side og en række individfaktorer på den anden side.212 
På den baggrund var det oplagt, at Williamsons udvidede model i højere grad skulle gøre det muligt 
at studere mere langsigtede og ændringsorienterede fænomener inden for transaktionsomkost-
ningsteorien. Det var dog Williamsons vurdering, at andre analysemodeller ofte var mere anvende-
lige.213 Derfor kombineres Williamsons transaktionsomkostningsteori med Joseph Schumpeters dy-
namiske konkurrenceteori i denne afhandling. 

3.1.2 Schumpeters dynamiske konkurrenceteori og fokus på innovation 
Som evolutionær teoretiker fokuserede Schumpeter i Theory of Economic Development (1934) på 
entreprenøren, som konstant var på jagt efter nye kombinationer med henblik på at opnå profit. 
Schumpeter så entreprenøren som drivkraften bag ændringer i samfundet, og det var således denne 
aktør, der var årsagen til nye kombinationers introduktion, og at gamle kombinationer tabte i kon-
kurrencen og forsvandt via en kreativ destruktionsproces.214  

Som tidligere nævnt var det Schumpeters ambition at se markedssystemet som andet og mere end 
en allokeringsmekanisme, og han var således fortaler for, at virksomheder ikke udelukkende konkur-
rerer på pris og mængde, men at de også konkurrerer på nye frembringelser. 

I Capitalism, Socialism and Democracy (1950) supplerede Schumpeter sit 1934-bidrag med den så-
kaldte Schumpeter-tese, hvorved forstås, at samfundets pris for at opnå hurtige teknologiske frem-
skridt var en høj markedskoncentration og store virksomheder med væsentlig markedsmagt.215 Han 
fremsatte således en afvejning mellem statisk og dynamisk efficiens, hvor virksomheder under fuld-
kommen konkurrence ikke er store nok til at håndtere innovationsprocesser, mens højere markeds-
koncentration påvirker prisen negativt ud fra et markedsstrukturelt synspunkt. De større virksomhe-
der mindsker således innovationsevnen i samfundet, fordi de internt hæmmes af stringente organi-
sationsstrukturer, og eksternt fordi de søger at opnå monopolstatus på markedet, hvilket ikke til-
skynder innovation.216 

                                                             
209 Arrow, K. (1962). Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention. In C. Rowley, Readings in 
Industrial Economics (pp. 219-236). London: Palgrave, London. 
210 Se afsnit 1.6.1 
211 Williamson, O. (1993). The Evolving Science of Organization. Journal of Institutional and Theoretical Economics, 
Vol. 149, pp. 36-63. 
212 Knudsen, C, (1997), s. 230.  
213 Knudsen, C, (1997), s. 231-232. 
214 Schumpeter, J. (1934). The Thory of Economic Development. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 
215 Schumpeter, J. (1950). Capitalism, Socialism and Democracy (3. ed.). New York: Harper. 
216 Sundbo, J. (1995). Innovationsteori: Tre paradigmer. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 74. 
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Det er udgangspunktet for afhandlingen, at det i overensstemmelse med Schumpeters teorier er 
nødvendigt at investere i bæredygtig udvikling, hvis EU på lang sigt skal stå stærkt i konkurrencen 
med resten af verden. I den forbindelse indtager innovationselementet en afgørende rolle. 

Det er alment kendt, at innovation og teknologisk forandring er et vigtigt bidrag til den langsigtede 
vækst, og at disse både kan foregå på mikro- og makroøkonomisk niveau.217 På mikroøkonomisk 
niveau foregår innovationen i den enkelte virksomhed, mens innovationen på makroøkonomisk ni-
veau omhandler samfundet generelt. Der er en høj grad af samspil mellem de to niveauer, idet de 
enkelte mikroøkonomiske aktiviteter bidrager til en større strukturel sammenhæng og påvirkes af 
nye, makroøkonomiske elementer såsom sammenhængende nationale innovationssystemer,218 som 
staten påvirker politisk.219 

Fælles for teorier om innovation er, at den anses for at være en vækstfaktor.220 Ifølge Rogers221 anses 
innovation som en proces, der starter ved opfindelsen af et nyt produkt eller en ny proces, hvilket 
fører til praktisk udvikling med henblik på anvendelse til kommercielt brug. Der skal herefter kæmpes 
for anerkendelse af produktet eller processen, idet det skal bevises, at innovationen er såvel brugbar 
som bidragende til profitskabelsen. Efter anerkendelsesfasen vil flere og flere virksomheder lang-
somt begynde at anvende produktet eller processen.222 Den beskrevne innovationsproces kan såle-
des udtrykkes gennem den såkaldte S-kurve, der afspejler påvirkningen på en virksomheds profit 
over tid: 

  

                                                             
217 Alghion, P., & Howitt, P. (1992). A Model of Growth Through Creative Destruction. Economitrica, Vol. 60(2), pp. 
323-351. 
218 Freeman, C., & Lundwall, B. (1988). Small Countries Facing the Technical Innocatvation. London. 
219 Sundbo, J., (1995), s. 10.  
220 Ibid. Side 18. 
221 Rogers, E. (1962). Diffusion of Innovation. New York: Simon & Schuster Ltd. 
222 Sundbo, J., (1995), s. 28. 
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Figur 1 

 

Kilde: Rogers, E. (1962). 

Det kan udledes af S-kurven, at en virksomhed i startfasen vil lide tab som følge af udgifter til udvik-
lingen af produktet eller processen. Med tiden vil innovationen dog vise sin positive effekt på om-
sætningssiden og/eller omkostningssiden, hvorved virksomhedens rentabilitet vil stige. I afhandlin-
gen er den teoretiske antagelse om innovation således, at det er indsatsen ved at indføre den første 
kommercielle brug af et produkt eller en proces, der er afgørende for udvikling og samfundsøkono-
misk vækst.223 

Det er dog ikke givet, at innovationen og den viden, som opstår herved, sker af sig selv, hvorfor der 
er behov for stimulation. Mangel på beskyttelse af viden kan således betyde, at fordelene ved inve-
stering i såvel innovation som i forskning og udvikling ikke kun tilfalder den investerende virksomhed, 
men også fører til utilsigtet vidensdeling med konkurrenter.224 Dette kan selvsagt have en demotive-
rende effekt på villigheden til at investere i F&U&I. Fra et samfundsmæssigt synspunkt betyder den 
utilsigtede vidensdeling dog, at afkastet ved F&U&I er højere for samfundet end for den enkelte 
virksomhed.225 Der opstår således knowlegde spillovers. For lovgiveren er det på den baggrund hen-
sigtsmæssigt at undersøge, i hvilket omfang der kan indføres foranstaltninger, som sikrer, at virk-
somheders gevinst ved at investere i F&U&I overstiger ulempen ved den utilsigtede vidensdeling, 
samtidig med at foranstaltningen på lang sigt samlet set øger velfærden i samfundet. Det er denne 
overvejelse, som den økonomiske analyses struktur er baseret på. 

Vigtigheden af innovation kommer også til udtryk ved at stille spørgsmålet om, hvorvidt en virksom-
hed kan forblive den samme og alligevel overleve. Spørgsmålet bliver ofte besvaret afkræftende, 

                                                             
223 Sundbo, J., (1995), s. 29. 
224 Beskyttelse af viden vil ofte forekomme gennem immaterialretten, som ligger uden for afhandlingens rammer. 
225 Arrow, K. (1962). Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention. In C. Rowley, Readings in 
Industrial Economics (pp. 219-236). London: Palgrave, London. 
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hvilket ikke kun fremhæver vigtigheden af innovation for samfundet men også for den enkelte virk-
somhed.226 Tager man eksempelvis udgangspunkt i Organization of Petroleum Exporting Countries 
(OPEC) stod organisationen i 2008 over for en situation, hvor priserne på olie var højere, end de hidtil 
havde været. Den høje pris burde ikke være et problem for organisationen, idet dens medlemmer 
lukrerer på høje avancer ved oliesalg. Organisationen valgte dog at øge udbuddet med formålet om 
at holde priserne nede.  Årsagen til OPEC’s beslutning var frygten for, at ikke-olieudvindende lande 
på sigt ville få nok af de høje priser og søge efter oliefrie alternativer – eksempelvis gennem bære-
dygtige løsninger i transportsektoren. Når punktet er nået, hvor olie ikke længere er nødvendigt, vil 
OPEC’s eksistens være truet.227 Situationen er et eksempel på den kreative destruktionsproces, som 
i teorien er fremført af Schumpeter. 

3.1.3 Incitaments- og beskatningsteori 
I overensstemmelse med valget af et begrænset rationalitetsbegreb er det en del af afhandlingens 
teoretiske fundament, at SMV’er og udenlandske arbejdstagere vil reagere logisk på incitamenter, 
som gør visse handlingsmønstre mere fordelagtige end andre. Aktørerne vil således træffe det egen-
nytte-maksimerende valg, i det omfang de ikke begrænses af manglende information mv. Herved 
kan der skabes incitamenter gennem retsregler, idet aktørerne vil sammenligne tilgængelige hand-
lingsalternativer rationelt.228   

I litteraturen er den økonomiske teori om lovgivningens incitamentspåvirkning stillet op imod en 
såkaldt naiv teori.229 Ifølge denne teori er retsregler i sig selv et tilstrækkeligt motiv til at få økono-
miske aktører til at handle i overensstemmelse hermed.230 I den økonomiske teori, som anvendes i 
denne afhandling, har retsregler derimod ingen betydning for selve motivationen bag adfærdsæn-
dringer. Adfærden ændres i stedet som følge af lovgivningens betydning for de præferencer, som 
kan tilfredsstilles ved at følge retsreglerne. Det er vurderingen, at den naive teori ligger uden for 
afhandlingens teoretiske sigte. 

Når der med afhandlingen foreligger et ønske om at diskutere Juniorskatteordningen som et ad-
færdsregulerende instrument, tages der således udgangspunkt i incitamentsteori. Da den direkte 
fordel ved skatteordningen består af en effektiv, flad skattesats på ca. 33% i en periode på op til 7 år 
for de omfattede arbejdstagere, er en antagelse om, at skatter kan påvirke økonomiske aktørers 
incitament til at investere, således afgørende for ordningens relevans. 

Det følger beskatningsteorien, at økonomiske aktører påvirkes af skatters omfang og indretning. 
Dette har været velkendt i den økonomiske litteratur siden blandt andet Adam Smiths The Wealth 
of Nations231 fra 1776.232 Såfremt der er lavere skatter, vil villigheden til at investere være større, 
                                                             
226 Cross, B. (2012). Lean Innovation: Understanding What's Next in Today's Economy (1. ed.). Productivity Press, s. 
5. 
227 Ibid. Side 3-4. 
228 Eide, Erling, & Stavang, Endre. (2008), s. 27. 
229 Se hertil Kornhauser, L. (1989). The New Economic Analysis of Law: Legal Rules as Incentives. Recent Economic 
Thought Series, Vol 19. 
230 Eide, Erling, & Stavang, Endre. (2008), s. 29-31. 
231 Smith, A. (1776). The Wealth of Nations. Skotland: William Strahand. 
232 CEPOS. (2017). Arbejdspapir 50: Skatter og økonomisk vækst - Hvad viser littraturen?Side 1-2. 
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mens villigheden omvendt vil være lavere ved højere skatter. En ændring i skatten vil således ændre 
de optimale valg og påvirke væksten.233  

Der findes såvel positive som negative virkninger ved forhøjet beskatning. De negative virkninger 
kommer til udtryk gennem et lavere afkast ved investeringer i eksempelvis F&U&I. Det lavere afkast 
medfører mindre innovation, hvilket fører til lavere vækst. De positive virkninger kommer til udtryk 
ved, at staten får flere midler til rådighed, som kan anvendes til offentligt forbrug, hvilket øger pro-
duktiviteten i samfundet og indirekte bidrager til den økonomiske vækst.234  

I størstedelen af verdens i-lande har skatteniveauet i det 20. århundrede generelt været stigende fra 
omkring 5-10% til i dag at ligge på omkring 30-40%. Der er i økonomisk sammenhæng stillet spørgs-
mål ved skatternes effekt på den økonomiske vækst. Det anerkendes i den forbindelse, at det ikke 
er ukompliceret at udlede effekter fra økonomiske data.235 Derfor har valget af teoretisk litteratur 
betydning for synet på skatter.  

Afhandlingens beskatningsteori baseres på den endogene vækstteori, hvoraf det følger, at innovati-
oner kan øge den totale produktivitet.236 Ifølge teorien er større variation i udbuddet af varer og 
tjenester af værdi i sig selv, selvom dette kan være vanskeligt at fange statistisk. Teorien indebærer, 
at skatter, som hæmmer fremkomst af innovation, vil hæmme væksten.237 På den baggrund ses der 
i afhandlingen negativt på høje skattesatser for personlig indkomst, som mindsker arbejdstageres 
incitament til at rejse til EU og bidrage til bæredygtig udvikling i SMV’er. Det bemærkes, at skatte-
mæssige incitamentsordninger i dag er et af de mest populære politiske innovationsværktøjer.238 

3.2 Innovation og bæredygtig udvikling som midler i EU’s konkurrence mod resten af 
verden 

Digitalisering og teknologisk forandring har de seneste årtier ført til øget globalisering, hvor stater 
og virksomheder fra forskellige dele af verden konstant har konkurreret om vækst, velstand og ud-
vikling. Hvor der i tråd med de ortodokse økonomiske teorier tidligere var fokus på at differentiere 
sig gennem mængde eller pris, er det i det moderne samfund blevet essentielt at differentiere sig 
gennem nye frembringelser, herunder produkter og forretningsprocesser. Udviklingen er i overens-
stemmelse med Schumpeters innovationselement og fokus på entreprenøren som den smarte aktør 
på markedet. 

Globaliseringen har også stor betydning i EU. Kommissionen har således udtalt følgende i sin 2020-
strategi: 

Lande som Kina og Indien investerer kraftigt i forskning og teknologi for at bringe deres industrier højere 
op i værdikæden og springe direkte ind i den globale økonomi. Det lægger pres på visse sektorer i vores 

                                                             
233 Myles, G. (2009). Economic Growth and the Role of Taxation-Theory. OECD Economic Department Working Pa-
pers. Paris: OECD Publishing. Side 6. 
234 Ibid., s. 5. 
235 Ibid., s. 5. 
236 Se hertil Bl.a. Romer, M. (1990). Human Capital and Growth: Theory and Evidence. Carnigie Rochester Confe-
rence Series, s. 32. 
237 CEPOS, (2017), s. 3. 
238 Europa Kommissionen. (2014). A study on R&D Tax Incentoves. Bruxelles: Kommissionen. Side 19. 
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økonomi, hvis de skal forblive konkurrencedygtige, men enhver trussel er også en mulighed. I takt med at 
disse lande udvikler sig, vil der åbnes nye markeder for mange europæiske virksomheder.239 

Som nævnt i afhandlingens Kapitel 1 har spørgsmålet om den bæredygtige udvikling og 2030-dags-
ordenden vundet indpas som fokusområde på globalt plan. På den baggrund er bidraget til bære-
dygtig udvikling blevet et konkurrenceparameter, som langt de fleste virksomheder og institutioner, 
herunder EU, indtænker og inddrager i deres agenda.240 Det er derfor hensigten med afhandlingen 
at undersøge, hvorvidt EU fremadrettet kan styrke sin konkurrenceevne og profitere som en bære-
dygtig frontløber. I den forbindelse er det relevant at sammenligne EU’s nuværende bidrag til den 
bæredygtige udvikling med bidraget fra de aktører, som EU konkurrerer med. Det er vurderingen, at 
lande som Japan, Sydkorea, Kina og USA er særligt relevante, idet de traditionelt har beskæftiget sig 
med digitalisering og teknologisk udvikling. 

Figur 2 

 

Kilde: Egen tilvirkning. Datagrundlaget stammer fra Sustainable Development Report 2019.241 

Af Figur 2 fremgår det, at EU’s medlemsstater gennemsnitligt ligger på linje med Kina og lige bag 
Japan, Sydkorea og USA, når det kommer til opfyldelsen af FN’s verdensmål om cirkulær økonomi.242 
                                                             
239 Meddelelse fra Kommissionen, KOM/2010/2020 af 3. marts 2010, EUROPA 2020 – En strategi for intelligent, 
bæredygtig og intelligent vækst.  
240 Dette kommer eksempelvis til udtryk ved, at virksomhedens bidrag til bæredygtighed fremgår af deres hjem-
meside, at der udgives bæredygtighedsrapporter i tillæg til årsrapporterne mv. 
241 Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., & Fuller, G. (2019). Sustainble Development Report. New 
York: Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network. 
 
Beregning er foretaget ved at udregnet den gennemsnitlige opfyldelse af de relevante verdensmål og bidrag til 
cirkulær økonomi.  
242 Kommissionen fremhævede i Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, COM/2016/0739 af 22. november 2016, Næste skridt hen 
imod en bæredygtig europæisk fremtid – En europæisk indsats for bæredygtighed, at verdensmål 6, 8, 9, 11, 12, 
13, 14 og 15 anses son essentielle for den cirkulære økonomi. Der er redegjort for den cirkulære økonomi i afsnit 
2.2.4.2. 
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Det er derfor vurderingen, at EU ikke på nuværende tidspunkt kan anses som en bæredygtig front-
løber på globalt plan. Sammenligningsgrundlaget er valgt i overensstemmelse med den juridiske ana-
lyses bæredygtighedskriterium, som blandt andet er udarbejdet med udgangspunkt i disse verdens-
mål. Kriteriet blev opstillet med følgende ordlyd: 

SMV’en skal bevise, at den som primæraktivitet beskæftiger sig med bæredygtig udvikling, hvorved forstås, 
at den med henblik på affaldsforebyggelse eller genanvendelse af jordens naturressourcer på systematisk 
vis forsøger at udvikle nye eller forbedrede produkter, tjenesteydelser eller forretningsprocesser, som ad-
skiller sig væsentligt fra hvad, der allerede er introduceret på markedet. 

Da investering i F&U&I tidligere i afhandlingen er blevet fremhævet som essentielt for bæredygtig 
udvikling, er det i tillæg til Figur 2 relevant at undersøge, i hvilken grad de nævnte konkurrenter 
prioriterer investering heri. Det fremgår i den forbindelse af Figur 3 nedenfor, at EU’s medlemsstater 
afholder under 2% af deres BNP til forskning og udvikling, mens USA og Sydkorea afholder henholds-
vis tæt på 3% og over 4,5% hertil. Figuren er således et udtryk for, at medlemsstaterne i EU investerer 
mindre i forskning og udvikling end de konkurrenter, som Unionen sammenligner sig med. I over-
ensstemmelse med det teoretiske fundament og definitionen af bæredygtig udvikling er det en an-
tagelse i afhandlingen, at flere udgifter til F&U&I vil bidrage til, at EU i højere grad kan bidrage til 
opfyldelsen af FN’s verdensmål om cirkulær økonomi.  

Figur 3 

  

Kilde: Egen tilvirkning. Datagrundlaget stammer fra UNECO Institute of Science.243 

Som tidligere nævnt diskuteres en indførelse af Juniorskatteordningen i de enkelte medlemsstater 
som et adfærdsregulerende instrument, som skal motivere SMV’er til at investere i F&U&I. Det be-
mærkes, at fokus er på SMV’ers adgang til kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, idet det må være en 
forudsætning for gennem F&U&I at bidrage til bæredygtig udvikling, at virksomhederne har tilstræk-
kelig adgang til de dygtigste talenter og nøglemedarbejdere. Adgangen til kvalificeret arbejdskraft 

                                                             
243 UNESCO Institute of Science: http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=SCN_DS&lang=en 
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betragtes i øvrigt som ét af nutidens vigtigste parametre for sikring af varig vækst, velstand og ud-
vikling.244 

3.3 SMV’er i det indre marked  
SMV’er udgør grundstenen i den europæiske økonomi, og ca. 99% af alle virksomheder i EU defineres 
som SMV’er.245 I 2013 skabte 21 mio. SMV’er 88,8 mio. arbejdspladser og skabte således to ud af tre 
arbejdspladser inden for Unionen. Samtidigt fremmer SMV’er innovation og iværksætteri i EU, hvil-
ket gør dem fundamentale for Unionens konkurrenceevne.246 Det er i litteraturen fundet, at langt de 
fleste innovative gennembrud de seneste årtier er opstået i nye og mindre virksomheder, idet disse 
i modsætning til større virksomheder formår at arbejde frit og kreativt uden hensyntagen til en rigid 
og intern virksomhedsstruktur.247 Dette er i overensstemmelse med Schumpeters evolutionære bi-
drag, som blev omtalt i afsnit 3.1.2. 

På baggrund af ovenstående er det problematisk, at SMV’er grundet deres størrelse står overfor en 
række særlige problemstillinger. Der tales her om markedsfejl, som gør det sværere for virksomhe-
derne at operere og konkurrere med større virksomheder i det samme miljø. Markedsfejlene relate-
rer sig blandt andet til ringere adgang til fremskaffelse af kapital og manglende evne til at kunne 
investere hensigtsmæssigt i F&U&I. I relation til førstnævnte er løsningen af denne markedsfejl i 
litteraturen blevet fremhævet som essentiel for opfyldelsen af verdensmålene om en cirkulær øko-
nomi.248  

En analyse fra januar 2019 om SMV’er i Danmark foretaget af Dansk Industri, omhandler også de 
markedsfejl, som virksomheder står overfor.249 Af analysen fremgår det således, at større virksom-
heder som følge af deres væsentlige kapitalapparater har bedre muligheder for at foretage ønskede 
investeringer i F&U&I-aktiviteter. Det fremgår også, at “[...] det er forventeligt, at de større virksom-
heder investerer mere end SMV’er [og at] den lavere andel af SMV’er, der forventer at øge deres 
investeringer til næste år, indikerer [...], at der er et betydeligt potentiale for at øge investeringerne i 
dette virksomhedssegment.”250 Fra analysen kan det desuden fremhæves, at manglen på kvalificeret 
arbejdskraft vurderes at være den mest signifikante væksthæmmer for SMV’er. Det kan således ud-
ledes af nedenstående figur, at næsten hver femte SMV udpeger utilstrækkelig adgang til kvalificeret 
arbejdskraft som den primære vækstbarriere: 

  

                                                             
244 Danmarks Vækstråd (2016), Rapport om kvalificeret arbejdskraft, s. 3 
245 For at sikre at der kun ydes støtte til de virksomheder, som har behov for dette, har EU udarbejdet en henstil-
ling om en fælles definition af SMV-begrebet. Se en udførlig beskrivelse i afsnit 2.2.2. 
246 Europa-Kommissionen, (2015), Brugervejledning til definition af SMV’er, Luxembourg: Den Europæiske Unions 
publikationskontor. Side 3. 
247 Kamal-Chaoui, L. (2017). Unlocking the potential of SMEs for SDGs. OECD. Artiklen er udarbejdet ud fra en for-
tolkning af OECD (2016), Entrepreneurship at a Glance, OECD Publishing. 
248 Ibid. 
249 Seidelin, C., & Dansk Industi. (2019). Analyse: SMV'ers inversteringsforventninger. Hentet fra Dansk Industri: 
https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2019/1/smvers-investeringsforventninger/  
250 Ibid., s. 2. 
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Figur 4 

  

Kilde: Seidelin, C. A., DI (2019).251 

Kommissionen udstedte i marts 2020 en meddelelse om SMV-strategien for et bæredygtigt og digi-
talt Europa.252 Også i denne strategi anerkendes SMV’ers vigtighed for den europæiske økonomi og 
behovet for at lette adgangen til deres finansieringskilder. I strategien henvises der til SAFE fra 2019, 
hvoraf det fremgår, at 70 % af de adspurgte SMV’er beretter om manglende adgang til talent som 
en primær årsag til, at de har svært ved at investere.253 Forklaringen herpå kan være, at arbejdsta-
gerne ikke nødvendigvis har den samme indsigt i mindre virksomheders potentiale, som arbejdsta-
gerne har i større og velkendte virksomheders potentiale. Den manglende indsigt kan potentielt af-
holde arbejdstagerne fra at søge stillinger i de mindre virksomheder, fordi arbejdstagerne er risiko-
averse, eller fordi de mindre virksomheder ikke kan tilbyde konkurrencedygtige lønninger.254  

Hvorvidt Juniorskatteordningen er hensigtsmæssig med hensyn til rettelsen af de ovennævnte mar-
kedsfejl, diskuteres senere i den økonomiske analyse. Det er dog i overensstemmelse med William-
sons transaktionsomkostningsteori, at der indføres regler, som bidrager til løsningen af markedsfej-
lene.  

                                                             
251 Seidelin, C. A., DI (2019), s. 4 
252 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
og Regionsudvalget, COM/2016/0739 af 22. november 2016, Næste skridt hen imod en bæredygtig europæisk 
fremtid – En europæisk indsats for bæredygtighed. 
253 Ibid. 
254 Disse argumenter blev lagt til grund af de irske myndigheder, hvilket Kommissionen tog til følge i Statsstøttesag 
SA.47947 (2017/N) - Irland, pkt. 42-46 og 51. 
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Ved udarbejdelsen af regler, som tilgodeser SMV’erne, bør målet være at skabe en markedsstruktur, 
som sikrer deres produktivitet.255 Med udgangspunkt heri har EU de seneste år oprettet flere støt-
teordninger, som tilgodeser SMV’erne. Eksempler herpå er Eurostars’ forskningsprogram for mindre 
videnstunge SMV’er256 og HORISONT 2020 om videreudvikling af SMV’er.257 

Kommissionens strategi for støtte til SMV’er kan overordnet inddeles i tre søjler: Udvidelse af virk-
somhedernes kapacitet, lempelse af de administrative byrder og udvidede adgange til finansierings-
kilder.258 I forhold til sidstnævnte har Kommissionen pointeret, at det er nødvendigt med en tilgang, 
der kombinerer et fremmende regulatorisk miljø med adgang til både europæisk og national finan-
siering samt adgang til netværk med virksomheder og investorer.259 I forbindelse med Kommissio-
nens strategi om et mere fremmende og inklusivt miljø for SMV’ers adgang til finansiering, fremhæ-
ves det, at statsstøttereglerne har været med til at supportere SMV’er og adgangen til venturekapi-
tal. Kommissionen har hertil bemærket, at den “[…]strømliner og reviderer EU’s relevante statsstøt-
teregler inden udgangen af 2021 for at sikre, at de stadig er egnede til formålet".260 Dette er et udtryk 
for, at en revidering af statsstøttereglerne, med hensyn til deres formål, ligeledes kan understøtte 
behovet for støtte til SMV’er. På den baggrund er det særligt relevant at diskutere Juniorskatteord-
ningens forenelighed med statsstøttereglerne. 

3.3.1 Bæredygtige SMV’er i det indre marked 
Som tidligere nævnt defineres 99% af virksomhederne i EU som SMV’er, idet de opfylder kravene, 
som fremgår af Kommissionens henstilling herom. Det er imidlertid en vanskeligere opgave at fast-
sætte, hvor mange af SMV’erne, som bidrager til den bæredygtige udvikling, idet der ikke foreligger 
en anerkendt definition for dette bidrag.  

Det var på baggrund af ovenstående, at der i den juridiske analyse blev udarbejdet en definition af 
begrebet.261 I analysen blev det klarlagt, at formålet med definitionen er at sikre, at Juniorskatteord-
ningen omfatter SMV’er, som med investering i F&U&I eksempelvis specialiserer sig i løsninger inden 
for håndtering og genanvendelse af organisk affald eller benytter havvand til nedkøling af bygninger 
i varme perioder.   

For at kunne overveje hvor mange af SMV’erne inden for EU, der beskæftiger sig med bæredygtig 
udvikling, er det i sagens natur nødvendigt at tage diskussionen op på et mere overordnet niveau. 
En mulighed er i den forbindelse at diskutere hvilke brancher, som definitionen særligt kan få betyd-
ning for. 

Det følger af Kommissionens meddelelse om En SMV-strategi for et bæredygtigt og digitalt Europa, 
at næsten en fjerdedel af SMV’erne i EU er i gang med at bidrage til den bæredygtige omstilling ved 

                                                             
255 Kamal-Chaoui, (2017) 
256 https://www.eurostars-eureka.eu/ 
257 Europa-Kommissionen, (2014), HORIZON 2020 Kort Fortalt – EU's rammeprogram for forskning og innovation. 
258 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
og Regionsudvalget COM/2020/103 af 10. marts 2020. En SMV-strategi for et bæredygtigt og digitalt Europa., s. 1. 
259 Ibid., s. 14. 
260 Ibid., s. 15 
261 Se afsnit 2.2.4. 
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at tilbyde grønne varer eller tjenesteydelser, som gennem fleksibilitet, højteknologi og innovation 
bidrager til at fremme den cirkulære økonomi.262 Meddelelsen henviser således til en undersøgelse 
fra 2017 om SMV’er, ressourceeffektivitet og grønne markeder.263 I undersøgelsen blev de adspurgte 
SMV’er stillet spørgsmålet om, hvad de gør for at være mere ressourceeffektive. Dette førte til re-
sultaterne i figuren nedenfor: 

Figur 5 

 

Kilde: SMEs, Resource Efficiency and Green Markets.264 

Af figuren fremgår det, at SMV’er eksempelvis kan bidrage til den bæredygtige udvikling ved at mi-
nimere affald, spare materialer og vand, og genanvende samt designe produkter, som er lettere at 
bevare, reparere eller genbruge. Det må bemærkes, at der i undersøgelsen ikke sondres mellem 
SMV’er, som bidrager med enkeltstående bæredygtige initiativer, og SMV’er som har den bæredyg-
tig udvikling som primæraktivitet. For anvendelsen af Juniorskatteordningen er det et krav, at sidst-
nævnte tilfælde finder sted. På trods af den manglende sondring bidrager undersøgelsen alligevel til 
at skabe et overblik over, hvordan SMV’er reelt bidrager til den bæredygtige udvikling. 

Det er interessant, at undersøgelsen omfatter en række forskellige brancher, herunder transport og 
opbevaring, fremstilling, videnskabelige og tekniske aktiviteter samt vandforsyning og affaldshånd-
tering. Dette er et udtryk for, at bidraget til den bæredygtige udvikling ikke nødvendigvis kan afgræn-
ses til enkelte brancher. I tillæg hertil kan det bemærkes, at begrebet må antages at variere over tid 
grundet den teknologiske forandring. Det er dog vurderingen, at SMV’er inden for visse brancher 

                                                             
262 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
og Regionsudvalget COM/2020/103 af 10. marts 2020. En SMV-strategi for et bæredygtigt og digitalt Europa., s. 2. 
263 Flash Eurobarometer 426, (2015), SMEs, Resource Efficiency and Green Markets. 
264 Flash Eurobarometer 426, (2015), SMEs, Resource Efficiency and Green Markets. Side 4. 
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med større sandsynlighed vil kunne omfattes skatteordningen, idet visse brancher i højere grad re-
laterer sig direkte til definitionen af bæredygtig udvikling, end andre gør. Eksempler herpå er biotek 
og vandforsyning frem for olieudvinding. 

Afsnittet kan sammenfattes således, at der på baggrund af en åben definition af bæredygtig udvikling 
ikke kan fastsættes et præcist estimat for antallet af SMV’er inden for EU, som anses for at opfylde 
Juniorskatteordningens bæredygtighedskriterium. Der kan som udgangspunkt heller ikke sondres 
mellem brancher. Det manglende estimat er kritisk for vurderingen af Juniorskatteordningens effek-
ter. Dog kan skatteordningen diskuteres i henhold til dens overordnede incitamentspåvirkninger, 
eksternalitetseffekter og udformning i henhold til nuværende alternativer, hvorfor det fortsat er 
hensigtsmæssigt at gå i dybden med ordningens virkninger ud fra et økonomisk synspunkt. I de føl-
gende afsnit undersøges det således, hvordan Juniorskatteordningen som skattemæssig incita-
mentsordning kan fungere som et adfærdsregulerende instrument til at afhjælpe de diskuterede 
markedsfejl. 

3.4 Juniorskatteordningens udformning og effekter 
Juniorskatteordningen har til formål at fungere som en skattemæssig incitamentsordning, som skal 
få SMV’er i EU til i højere grad at beskæftige sig med bæredygtig udvikling. For at kunne analysere 
skatteordningens udformning og effekter må fordelene ved skatteordningen først fremhæves. 

Som nævnt i den juridiske analyse tildeles den direkte fordel ved Juniorskatteordningen udenlandske 
arbejdstagere, som belønnes i beskatningsøjemed, hvis de vælger at flytte til en EU og tage arbejde 
i en SMV, som beskæftiger sig med bæredygtig udvikling. Det er en forudsætning, at både arbejds-
tageren og den pågældende SMV opfylder betingelserne omtalt i afhandlingen Kapitel 2. Er alle be-
tingelserne opfyldt, opnår de omfattede arbejdstagere en effektiv, flad skattesats på ca. 33% i en 
periode på op til 7 år. 

Det følger af EU-retspraksis265 og økonomisk rationale, at de omfattede SMV’er kan opnå indirekte 
fordele som følge af arbejdstagernes direkte fordele. De indirekte fordele udmønter sig ved, at 
SMV’erne i lønforhandlingerne med de udenlandske arbejdstagere kan udnytte sidstnævntes begun-
stigelse og tilbyde dem en lavere bruttoløn. SMV’ernes og arbejdstagernes incitamenter analyses 
senere i den økonomiske analyse.266 For nuværende er det centralt, at SMV’erne gennem Juniors-
katteordningen ikke tildeles et direkte fradrag for F&U&I eller subsidier hertil. Antagelsen er derfor, 
at også en indirekte fordel i form af lavere lønomkostninger vil motivere SMV’erne til at investere i 
F&U&I. 

3.4.1 Generelt om skattemæssige incitamentsordninger til fremme af F&U&I 
Ud fra et F&U&I-synspunkt skelnes der rent skattepolitisk helt overordnet mellem udgiftsrelaterede 
og indtægtsbaserede skattemæssige incitamentsordninger, hvor førstnævnte sænker omkostnin-
gerne til F&U&I inputs i virksomheden, mens sidstnævnte øger afkastet fra innovative produkter, 

                                                             
265 Se afsnit 2.4.2.1. 
266 Se afsnit 3.4.2 og 3.4.3. 
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som er beskyttede af intellektuelle rettigheder.267 Sondringen er relevant i relation til skatteordnin-
gernes incitamentsstyrke.268 Det er vurderingen, at der ved Juniorskatteordningen er tale om en ud-
giftsrelateret incitamentsordning, idet SMV’erne indirekte sparer lønomkostninger. Udgiftsrelate-
rede incitamentsordninger inddeles yderligere i underkategorier269, hvorefter Juniorskatteordnin-
gen kan karakteriseres som en såkaldt Tax credit-ordning, hvorved forstås, at udgifter forbundet med 
en aktivitet – her personaleomkostninger – giver ret til en særskilt skattelempelse eller refusion.270 

I Generalrapporten fra 2015 udarbejdet af Robert Danon til IFA-kongressen i Basel271 har man foku-
seret på skattemæssige incitamentsordningers udformning, således at de ikke bliver misbrugt, samt 
at de benyttes til opfyldelsen af deres formål på den mest effektive vis. Med formålet menes der 
overholdelse af grundlæggende skatteretlige principper såsom neutralitetsprincippet og proportio-
nalitetsprincippet.272  I Generalrapporten er der generel enighed om, at de udgiftsrelaterede incita-
mentsordninger er at foretrække. Dette skyldes, at de både er mindre komplicerede og rammer flest 
aktiviteter. Således er det ikke en betingelse for anvendelsen af denne slags incitamentsordninger, 
at virksomhedernes aktiviteter ender med at generere indtægter. På denne måde fremskyndes et 
stort antal innovationer.273 Generalrapportens resultater taler på denne måde for Juniorskatteord-
ningens hensigtsmæssighed. 

Der er kun en begrænset mængde litteratur, hvori effekterne af skattemæssige tilskyndelsesordnin-
ger på innovation er forsøgt kvantificeret. Dette skyldes, at virksomheders innovationsproces er 
kompleks, og at det derfor er svært at måle den direkte påvirkning. Af denne årsag benyttes de øgede 
udgifter til F&U&I som indikator for den innovative virkning af skatteordningerne.274  

Skattemæssige incitamentsordninger benyttes i en række EU-lande som politiske værktøjer til at sti-
mulere F&U&I-aktiviteter. Hensigten med ordningerne er at stimulere aktiviteterne gennem forskel-
lige begunstigelser såsom fradrag, subsidier eller reduceret beskatning for forskere. Argumentet for 
at tildele sådanne fordele er i særdeleshed positive eksternaliteter i form af knowledge spillovers. 

I en række OECD-lande opereres der med såkaldte ekstrafradrag for F&U&I, hvorefter det er muligt 
at trække mere end 100% af omkostningerne fra. Således belønnes og tilskyndes virksomhederne til 
at bruge penge på F&U&I-aktiviteter, og der er belæg for, at sådanne ordninger fungerer i praksis, 
hvorved der sker en øget investering i F&U&I. Det fremgår således af et OECD-studie fra 2013, at 

                                                             
267 EU-Kommissionen, (2014), s. 19. 
268 I afsnit 3.5.1 diskuteres alternativer til Juniorskatteordningen. 
269 Dalsgaard D., (2015), s 2. De øvrige typer omfatter ”Patentbokse/innovationsbokse”, ”Superfradrag” og ”Likvi-
ditetesforbedringer” 
270 EU-Kommissionen (2014), s. 53. 
I en omfattende rapport fra Kommissionen om incitamentsordninger for forskning og udvikling blev den danske 
forskerskatteordning ligeledes karakteriseret som en ”tax-credit”-ordning.  Virksomheder, der sælger momsfrie 
ydelser, er som udgangspunkt omfattet af lønsumsafgift. Afgiften tager udgangspunkt i virksomhedens lønninger 
til dens ansatte og/eller virksomhedens skattemæssige overskud. 
271 Danon, R. (2015). Generalrapport. Cahiers de droit fiscal international, Vol. 100a, pp. 17-56. 
272 Dalsgaard D., (2015), s. 1. 
273 Af samme årsag kaldes disse for ”output incentives” på engelsk. 
274 Næss-Schmidt, S., & Copenhagen Economics. (2015). Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvik-
ling som incitament for investeringer i avanceret produktion, s. 19. 
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hvis en virksomheds omkostninger ved én krones F&U&I-investering reduceres med 1%, vil de pri-
vate udgifter på lang sigt tilsvarende stige med 1%.275 Elasticiteten er således lig med én, hvilket 
skaber en nettogevinst i samfundet, såfremt de afledte positive effekter på produktiviteten, oversti-
ger de negative effekter som følge af øgede administrative omkostninger forbundet med særlovgiv-
ningen.276 

Kommissionen har i studie fra 2014, hvor OECD-studiet fra 2013 er inddraget, ligeledes undersøgt 
effekten af skattemæssige incitamentsordninger på F&U&I.277 Heri fremhæves blandt andet en ca-
nadisk rapport fra 2011, der undersøgte virkningerne af en skattekreditordning i Canada i perioden 
1997-1999. Effekterne af denne ordning blev undersøgt ved at sammenligne resultaterne fra de virk-
somheder, som anvendte ordningen med de virksomheder, som ikke gjorde. Til trods for visse bias i 
undersøgelsen var resultatet, at de virksomheder, der anvendte ordningen, opnåede en højere grad 
af innovation gennem flere nye produkter og større omsætning, Dette indikerer, at skattemæssige 
incitamentsordninger fungerer.  

I Kommissionens studie blev en række andre tilskyndelsesordninger også analyseret. Studiets re-
sultater kan opsummeres således:278 

“Overall, studies on the effectiveness of R&D tax incentives tend to find a positive impact on innovation. 
Although the literature is not very large, this outcome appears to be relatively robust as various methods 
and data sources lead to similar conclusions.” 

For at undersøge forholdet mellem den offentlige støtte til F&U&I og erhvervslivets forøgelse af 
samme, kan der også ses på sammenhængen i en række EU-medlemsstater. Det fremgår af neden-
stående Figur 6, at der generelt foreligger høj korrelation mellem det offentlige forbrug og de private 
virksomheders udgifter i EU-medlemsstater:279 

  

                                                             
275 Westmore, B. (2013). R&D, Patenting and Growth: The Role of Public Policy. OECD Economics Department 
(1047). Paris: OECD Publishing. 
276 Næss-Schmidt, S. (2015), s. 4. 
277 Kommissionen, (2014). 
278 Kommissionen, (2014), s. 38  
279 Det bemærkes, at datagrundlaget, som figuren er baseret på, ikke indholder lønbaserede ordninger, som f.eks. 
forskerskatteordningen. 
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Figur 6 

 

Kilde: Næss-Schmidt, Sigurd (2015), Copenhagen Economics, Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og 
udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion. 

Det er i forhold til Juniorskatteordningen relevant at undersøge, hvordan skattemæssige incita-
mentsordninger påvirker forskellige virksomhedstyper. I en undersøgelse foretaget i Italien, blev det 
fundet, at mellemstore virksomheder, start-up-virksomheder samt virksomheder med begrænset 
adgang til finansiering i højere grad var tilbøjelige til at investere i F&U&I, når der findes skatteord-
ninger, som gør dette gunstigere. Den norske incitamentsordning SkatteFUNN påvirkning på virk-
somheders adfærd, blev desuden vurderet til at have størst indflydelse på virksomheder, der enten 
ikke havde udgifter til F&U i forvejen eller kun havde det i et begrænset omfang.280 

Med hensyn til beregningen af udgifter forbundet med en skattemæssig incitamentsordning kan den 
danske stats udgifter til Forskerskatteordningen anvendes som illustrativt eksempel. Skatteministe-
riet foretog beregningerne for 2019 efter mindreprovenumetoden, der indebærer, at effekten op-
gøres på baggrund af de indtægter, som staten ville have fået, hvis skatteudgiften blev fjernet. Der 
ses i beregningerne bort fra afledte effekter på andre skatter og afgifter, herunder at omfattede 
skatteydere ville ændre adfærd, hvis ordningen blev afskaffet. 

De samlede umiddelbare udgifter til Forskerskatteordningen var 1.150 mio. kr. i 2019 efter den oven-
nævnte metode. Såfremt man medregner de afledte effekter, udgjorde mindreprovenuet til sam-
menligning ”kun” 195 mio. kr. som illustreret i tabellen nedenfor: 

  

                                                             
280 Kommissionen, (2014), s. 35-36. 
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Tabel 1 

 

Kilde: Erhvervsministeriet, (2019), Redegørelse om erhvervsfremme og støtte. 

Af tabellen fremgår det, at Forskerskatteordningen havde en selvfinansieringsgrad på 80% i 2019. 
Den høje procentdel skyldes, at skatteordningen tiltrækker arbejdstagere til Danmark, der ellers ikke 
var kommet til medlemsstaten.281 Det taler for Juniorskatteordningens hensigtsmæssighed, at dens 
skattefordel, som er baseret på Forskerskatteordningen, har vist sig at være anvendelig i praksis.  

Ud fra ovenstående kan det sammenfattes, at der er en række positive implikationer ved skattemæs-
sige incitamentsordninger, herunder Juniorskatteordningen. Når virksomheder beskæftiger sig med 
og har udgifter til F&U&I, vil der således opstå positive eksternaliteter i form af knowledge spillovers, 
hvorefter én virksomheds beskæftigelse med F&U&I påvirker andre virksomheder positivt. På bag-
grund af en række studier synes en statsligt finansieret omkostningsreduktion af udgifter til F&U&I 
at lede til en tilsvarende forøgelse af sådanne aktiviteter, hvilket skaber en nettogevinst i samfundet 
som følge af afledte effekter. Således skal statens mindskede skatteprovenu ses som en investering, 
som på længere sigt vil føre til øget velstand. Det bemærkes, at dette primært gælder for mellem-
store virksomheder, nye virksomheder, virksomheder med begrænset adgang til finansiering samt 
virksomheder, der kun i begrænset omfang har beskæftiget sig med F&U&I tidligere. 

3.4.2 Påvirkning af udenlandske arbejdstageres incitament til flytning 
Som følge af den i TEUF hjemlede frie bevægelighed for arbejdskraft, er udlandet blevet en vigtig 
rekrutteringskanal, når erhvervslivet skal tiltrække kvalificerede arbejdstagere, idet migrationsbarri-
ererne er små.282 Teorien om, at skattepolitik kan påvirke arbejdstagere, har desuden længe været 
diskuteret i den økonomiske litteratur, hvorfor det er relevant at undersøge, hvordan en indførelse 
af Juniorskatteordningen kan påvirke udenlandske arbejdstageres incitament til flytning.283  

Hvis en medlemsstat indfører Juniorskatteordningen, tildeles visse arbejdstagere en skattefordel, 
hvis de vælger at tage arbejde i en SMV, som opfylder skatteordningens betingelser. Det er således 
relevant at undersøge, hvordan indkomstbeskatningen påvirker arbejdstagernes beslutning om, hvil-
ket land de vil tage arbejde i.  

Som omtalt i den juridiske analyse er det ikke en betingelse for Juniorskatteordningens anvendelse, 
at de udenlandske arbejdstagere modtager en bestemt løn eller reelt beskæftiger sig med bæredyg-

                                                             
281 Erhvervsministeriet, (2019), Redegørelse om erhvervsfremme og støtte, s. 15. 
282 Kleven, H., & Schultz, E. (2013). Beskatning og migration af højtlønnede udlænning: Erfaringer med forskerskat-
teordningen. Kraka, s. 1 
283 Kleven, Camille, Muñoz, Stantcheva, & National Bureau of Economic Research, 2019, s. 2. 
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tig udvikling. Det er derimod hensigten, at de sparede lønomkostninger samlet set giver de omfat-
tede SMV’er incitament til at øge deres udgifter til F&U&I inden for bæredygtige områder, som de 
beskæftiger sig med. De manglende krav til de udenlandske arbejdstagere medfører, at det med 
hensyn til indkomstbeskatningens betydning ikke er relevant at sondre mellem kvalificerede arbejds-
tagere, som modtager en høj løn, og mindre kvalificerede arbejdstagere, som modtagere en lavere 
løn. Der kigges derfor mod den gennemsnitlige indkomstskattesats på landeniveau.  

Der anvendes i afhandlingen et begrænset rationalitetsbegreb, hvorfor arbejdstagerne anses for 
egennyttemaksimerende i det omfang, de ikke begrænses af manglende information mv. Arbejdsta-
gerne antages på den baggrund at tage det arbejde, som giver den mest tilfredsstillende kombina-
tion af nettoindkomst og offeromkostninger; herunder tabt fritid og overførselsindkomst. Anvendel-
sen af rationalitetsbegrebet fører dermed til, at arbejdstagerne vil være villige til at afholde større 
offeromkostninger, hvis skattesatsen nedsættes. At Juniorskatteordningens skattefordel i praksis har 
en reel påvirkning på udenlandske arbejdstageres incitament til flytning, kan udledes af resultaterne 
fra Forskerskatteordningen, som Juniorskatteordningens fordel er baseret på. Tal fra Skatteministe-
riets hjemmeside viser således, at 6.899 personer anvendte forskerskatteordningen i 2017. Heraf var 
4.146 nøglemedarbejdere, mens 2.753 var forskere. Det bemærkes, at over en fjerdedel, af de som 
anvender skatteordningen, er tilflyttere fra ikke EU-lande.284 

Omvendt er skattesatsen ikke altafgørende for arbejdstagernes valg. Dette fremgår af nedenstående 
figur med sammenligningen af den gennemsnitlige, effektive indkomstskat i EU og hos Unionens 
konkurrenter. Hvis skattesatsen alene var afgørende for arbejdstagerens nyttemaksimering, ville Ja-
pan og Kina således ikke have adgang til værdifuld arbejdskraft, hvilket i praksis ikke er tilfældet.285 

  

                                                             
284 Skatteministeriet (2019), Bruttoskatteordning for forskere og nøglemedarbejdere - Fakta og statistik. Fra: 
https://www.skm.dk/skattetal/statistik/generel-skattestatistik/bruttoskatteordningen-for-forskere-og-noegle-
medarbejdere-fakta-og-statistik 
285 Ved at undersøge antallet af F&U-personale pr. mio. Indbyggere kan det ses, at der i Kina og Japan er hhv. knap 
3. 000 og 7.000 F&U-arbejdere pr. mio. Indbyggere.  
Data fra UNESCO UIS.STAT: http://data.uis.unesco.org/Index.aspx 
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Figur 7 

 

Kilde: Egen tilvirkning. Datagrundlaget stammer fra KPMG’s skattesatsværktøj.286    

Afsnittet kan sammenfattes således, at Juniorskatteordningen kan påvirke udenlandske arbejdsta-
geres incitament til flytning, idet skattefordelen har vist sig anvendelig i praksis. Praksis viser dog 
også, at skattesatsen ikke er den eneste relevante faktor for arbejdstagernes beslutning, idet også 
forskellige slags offeromkostninger har betydning for arbejdstagernes valg. 

3.4.3 Påvirkning af SMV’ers incitament til bæredygtig omstilling 
Som tidligere nævnt består fordelen for SMV’er, som omfattes Juniorskatteordningen, indirekte i, at 
de i lønforhandlingen med udenlandske arbejdstagere kan udnytte sidstnævntes begunstigelse ved 
at tilbyde en lavere bruttoløn. SMV’ers incitament til bæredygtig omstilling som følge af Juniorskat-
teordningen afhænger således af den fordel, som de udenlandske arbejdstagere får. Det blev i fore-
gående afsnit vist, at den anvendte skattefordel i praksis har betydning, hvorfor det i udgangspunktet 
må være vurderingen, at Juniorskatteordningen kan påvirke SMV’ers incitament til bæredygtig om-
stilling. 

Rationalitetsbegrebet, som anvendes i denne afhandling, medfører, at SMV’erne træffer det bedst 
mulige valg ud fra den information, som de har til rådighed. Det er således antagelsen, at SMV’erne 
vil omstille sig bæredygtigt, hvis dette medfører en relativt højere profit. 

Det blev i den juridiske analyse fremhævet, at Juniorskatteordningens manglende krav til arbejdsta-
gernes løn eller funktion samt det subjektive bæredygtighedskriterium kan have betydning for skat-
teordningens attraktivitet set ud fra SMV’ernes perspektiv. Dette diskuteres i det følgende. 

3.4.3.1 Intet krav til løn eller funktion 
En af de mest signifikante ændringer ved Juniorskatteordningen i forhold til Forskerskatteordningen 
er ophævelsen af lønkravet for udenlandske nøglemedarbejdere. Rationalet bag ændringen er, at 

                                                             
286 Tax Rates Online: The online rates tool compares corporate, indirect, individual income, and social security tax 
rates within a country or across multiple countries. https://home.kpmg/xx/en/home/services/tax/tax-tools-and-
resources/tax-rates-online.html 
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det vil tilgodese SMV’ers mulighed for at indhente kvalificeret arbejdskraft til en løn under 68.100 
kr. om måneden i gennemsnit. Lønkravet i Forskerskatteordningen reguleres hvert år til en højere 
sats, som anses at være nogenlunde sammenfaldende med den øverste percentil af indkomstforde-
lingen hos den danske befolkning.287 Det er forventningen, at også en del af de arbejdstagere, hvis 
indtjening ikke omfattes af den øverste percentil, kan bidrage til F&U&I i europæiske SMV’er. Det 
bemærkes, at der i afhandlingen undersøges et frafald og ikke en nedsættelse af lønkravet, idet en 
nedsættelse vurderes at kunne føre til potentiel omgåelse og omkostninger til sikringen herimod. 

Juniorskatteordningens formål er som nævnt at give SMV’er bredere adgang til kvalificeret arbejds-
kraft, da disse har svært ved at betale den løn, som det kræves for at benytte Forskerskatteordnin-
gen.288 Således anses lønkravet i Forskerskatteordningen at være en barriere for SMV’er, hvilket øn-
skes ophævet med Juniorskatteordningen. Det kan i forlængelse heraf bemærkes, at ophævelsen af 
lønkravet i højere grad vil øge muligheden for eksempelvis at tiltrække nyuddannede, da disse kun i 
sjældne tilfælde befinder sig på et løntrin, der er højt nok til at opfylde kravet i Forskerskatteordnin-
gen. 

Foruden det manglende lønkrav, skelnes der i Juniorskatteordningen heller ikke mellem arbejdsta-
gernes funktion i de SMV’er, som beskæftiger sig med bæredygtig udvikling. Dette må alt andet lige 
antages at føre til begrænsede administrationsomkostninger i forbindelse med ansættelsen af ar-
bejdstagerne. Med det manglende funktionskrav opstår der dog i praksis en risiko for, at skatteord-
ningen får et utilsigtet anvendelsesområde. I praksis kan der således overvejes en negativliste af 
hvilken type arbejdstagere, som skal udelukkes fra skatteordningens anvendelsesområde eller et loft 
for, hvor mange arbejdstagere, der kan omfattes skatteordningen inden for den samme SMV. I en 
sådan situation kan der argumenteres for, at SMV’erne vil søge at besætte det begrænsede antal 
stillinger med nøglemedarbejdere. Det må dog bemærkes, at bidrag til den bæredygtige udvikling 
ikke kan anses at være direkte funktionsbestemt eller begrænset til en bestemt antal arbejdstagere. 

Det kan tilføjes, at det faktum, at Juniorskatteordningen udelukkende finder anvendelse på uden-
landsk arbejdskraft, medfører forøgede transaktionsomkostninger i forbindelse med ansættelsen af 
sådanne medarbejdere. Dette skyldes, at SMV’erne skal bruge relativt flere søgeomkostninger, idet 
de på udenlandske markeder i udgangspunktet ikke besidder den samme viden om arbejdstagerne, 
som det er tilfældet på lokale markeder. På samme vis er der forøgede forhandlingsomkostninger 
forbundet med ansættelsen, idet udenlandske arbejdstagere eksempelvis skal bruge hjælp med bo-
ligsituation, skatteforhold og lignende. Det kan i forlængelse heraf bemærkes, at de udenlandske 
arbejdstagere, der kan anvende skatteordningen, ikke må have været skattepligtige til Danmark i de 
seneste 10 år i træk. Derfor skal skattepligten for arbejdstagerne indtræde samtidigt med ansættel-
sen, hvorefter de, der allerede er fuldt skattepligtige til Danmark, ikke kan anvende ordningen. 

                                                             
287 Kleven, Camille, Muñoz, Stantcheva, & National Bureau of Economic Research, 2019, s. 9. 
288 I Statsstøttesag SA.47947 (2017/N) - Irland accepterede EU-Kommissionen de irske myndigheders argumenta-
tion om, at store virksomheder har bedre muligheder for at give høje lønninger end SMV’er, jf. pkt. 42-46 og 51.  
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Overordnet kan afsnittet sammenfattes således, at Juniorskatteordningens ændringer i forhold til 
Forskerskatteordningen på arbejdstagersiden kan føre til en bred anvendelse af Juniorskatteordnin-
gen til fordel for de omfattede SMV’er og arbejdstagere. Således opnår de omfattede SMV’er en 
væsentlig fordel i, at de stort set frit kan indhente udenlandske arbejdstagere til alle funktioner i 
virksomheden. Dette taler for et strengt bæredygtighedskriterium, som sikrer, at de omfattede 
SMV’er bidrager til den bæredygtige udvikling i en så høj grad, at dette gør op for den betydelige 
skatteindtjening, som medlemsstaterne ikke modtager fra de af Juniorskatteordningen omfattede 
udenlandske arbejdstagere. 

3.4.3.2 Bæredygtighedskriteriet 
Som nævnt i forrige afsnit er det centralt, at bæredygtighedskriteriet er præcist og sikrer en fornuftig 
og forudsigelig anvendelse af Juniorskatteordningen. I den juridiske analyse var det derfor formålet 
at sætte kriteriet så objektivt som muligt, så SMV’erne klart og simpelt kan vurdere, om deres bæ-
redygtige aktiviteter kvalificerer relevante arbejdstagere til at benytte skatteordningen. Det blev dog 
fastslået, at det med udgangspunkt i de relevante retskilder ikke var muligt at komme uden om en 
subjektiv vurdering.  

Det er vurderingen, at bæredygtighedskriteriets subjektivitet medfører, at SMV’erne kan have van-
skeligt ved at vurdere hvilke aktiviteter, som konkret gør det muligt at blive omfattet af Juniorskat-
teordningen. Det må dog tages i betragtning, at hvis skatteordningen blev indført i dag, er det anta-
gelsen, at eksisterende SMV’er, som potentielt kunne omfattes af skatteordningen, vil ansøge 
herom. Dette vil på sigt skabe en brugbar administrativ praksis for hvilke primæraktiviteter, som er 
tilstrækkelige for skatteordningens anvendelse, og hvilke aktiviteter der ikke er. Det taler dog imod 
muligheden for at skabe en righoldig praksis på området, at definitionen for bæredygtig udvikling 
konstant udvikles som følge af teknologisk forandring. En aktivitet, som vurderes bæredygtig i dag, 
er derfor ikke nødvendigvis bæredygtig om 10 år. 

Som følge af at Juniorskatteordningens bæredygtighedskriterium i høj grad baserer sig på F&U&I, 
ville det være relevant, hvis den subjektive definition af bæredygtig udvikling kunne suppleres med 
et regnskabsteknisk kriterium for, hvornår SMV’er bidrager hertil. Spørgsmålet er herefter, om et 
regnskabsteknisk krav til investering i F&U&I er hensigtsmæssigt. Krav til SMV’ers investering i 
F&U&I findes eksempelvis i Eurostars, der er et samarbejde mellem EU-Kommissionen og EUREKA.289 
Samarbejdet har til hensigt at bidrage til finansieringen af videnstunge SMV’ers udviklingsaktivite-
ter.290 Eurostars har en række grænseværdier for, hvornår en SMV kvalificerer sig som værende F&U-
udøvende. Grænseværdierne består eksempelvis af en betingelse om, at mindst 10% af virksomhe-
dens omsætningen i et regnskabsår er afsat til F&U-aktiviteter.291 

                                                             
289 EUREKA er en mellemstatslig organisation for forskning, udvikling og innovation. https://www.eurekanet-
work.org/ 
290 Information om Eurostars-programmet kan findes på: https://www.eurostars-eureka.eu/about-eurostars 
291 Eurostars kriterier kan findes på: https://www.eurostars-eureka.eu/content/what-eurostars-definition-rd-per-
forming-sme  
Antallet af medarbejdere opgøres på baggrund af FTE’er (full time equivalent). Herved vil to deltidsansatte, der 
tilsammen opfylder en fultidsstilling udgøre én FTE. 
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For at vurdere hvorvidt Eurostars’ regnskabstekniske kriterium i praksis er i overensstemmelse med 
Juniorskatteordningens formål, kan der tages udgangspunkt i SMV’en Biotrans Nordic ApS. Virksom-
hedens primæraktivitet består i at tilbyde en løsning vedrørende håndtering og genanvendelse af 
organisk affald, hvilket er en aktivitet, der anses for at opfylde kriteriet i Juniorskatteordningen.292 
Tager man et indblik i denne virksomheds regnskaber, fremgår det, at virksomhedens udgifter til 
F&U&I var højest i 2017, hvor de lå på omkring 348.000 kr. Om omsætningen i dette regnskabsår har 
virksomhedens repræsentanter i en pressemeddelelse udtalt, at den løb op i et tocifret millionbe-
løb.293 Dette betyder, at virksomheden i regnskabsåret maksimalt dedikerede omkring 3,5% af sin 
omsætning til F&U&I, hvorfor den ikke opfylder Eurostars’ regnskabstekniske kriterium om den pro-
centvise afsætning til F&U-aktiviteter. Når en virksomhed som Biotrans Nordic ApS ikke lever op til 
Eurostars’ regnskabstekniske kriterium, er det således vurderingen, at kriteriet er for strengt i hen-
hold til Juniorskatteordningens formål. Dette hænger sammen med, at Eurostars-programmet er 
målrettet særligt videnstunge SMV’er, hvorfor der i perioden 2008-2018 kun var 219 deltagere fra 
Danmark.294  

Eurostars har som alternativ til ovenstående også fastsat et regnskabsteknisk kriterium om antallet 
af fuldtidsansatte, som beskæftiger sig med F&U&I-aktiviteter. Det må i relation hertil bemærkes, at 
der ikke findes offentligt tilgængelige data, hvori arbejdstagernes funktioner fremgår. For at imøde-
komme dette, kunne der indføres simple dokumentationskrav, der påviser, at de pågældende med-
arbejdere bidrager til virksomhedens F&U&I-aktiviteter.295 Det må i den forbindelse anerkendes, at 
der er en række transaktionsomkostninger forbundet hermed, da dette vil kræve kontrol fra myn-
dighederne samt eftergivenhed fra virksomhedernes side. Det kan desuden være svært at påvise, 
hvilke arbejdstagere der bidrager til en særlig virksomhedsgren i SMV’er, da de ansatte i mindre 
virksomheder ofte varetager flere funktioner end én enkelt. 

Som følge af ovenstående overvejelser findes der holdepunkter, som taler for vigtigheden af at ind-
føre et regnskabsteknisk kriterium, idet der er behov for objektivitet og forudsigelighed. Det må dog 
erkendes, at disse i praksis er svære at eksekvere, idet der ved bæredygtig udvikling er forbundet en 
mængde subjektivitet samt det faktum, at flere virksomhedsinformationer ikke ligger frit tilgænge-
lige. 

3.4.4 Eksternalitetsovervejelser 
I relation til Juniorskatteordningen opstår der en række eksternalitetseffekter. Eksternaliteter op-
står, når en aktør foretager en handling, som påvirker tredjemand enten negativt eller positivt. En 
                                                             
292 For info om virksomheden, se: https://biotrans-nordic.com/om-biotrans/ 
293 Årsrapport fra 2017 er indhentet på cvr.dk, mens pressemeddelelsen stammer fra: https://www.energy-sup-
ply.dk/article/view/238390/bio_trans_nordic_vil_fordoble_omsaetningen#.VsSHh4-cGUl 
Det bemærkes, at det efter årsregnskabslovens § 32 ikke er et krav for SMV’er at oplyse deres nettoomsætning. 
Disse kan i stedet oplyse bruttofortjenesten/tabet, som en sum af nettoomsætning, ændringer i lager, andre 
driftsindtægter og eksterne omkostninger. 
294 Beck, M., Hansen, J., Kaiser, B., Sonne-Holm, P., & Wörter, M. (2019). Eurostars - The International Programme 
for R&D Intensive SMEs, s. 31. 
295 Der kan i den forbindelse sammenlignes med funktionsanalyser, der er nødvendige i forbindelse med Transfer 
Pricing-dokumentation, til trods for, at disse kendetegnes ved at være udførlige. Se hertil OECD (2017), OECD 
Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OECD Publishing, Paris. 
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negativ eksternalitet kan forekomme, når en aktør gennem sin almindelige produktion udleder store 
mængder CO2, hvorimod en positiv eksternalitet kan forekomme, når en aktør beskæftiger sig med 
F&U&I.296  

Juniorskatteordningen medfører særligt eksternaliteter i to situationer: For det første ved at være 
karakteriseret som statsstøtte, og for det andet ved specifikt at relatere sig til arbejdskraften. I de 
følgende afsnit vil eksternalitetsovervejelserne i forbindelse hermed blive analyseret. 

3.4.4.1 Statsstøtterelaterede eksternaliteter 
Det blev i afhandlingens Kapitel 2 understreget, at der ud fra et juridisk og EU-retligt synspunkt kan 
være visse problemer forbundet med statsstøtte, idet støtten skaber risiko for samhandelspåvirk-
ning og konkurrenceforvridning. Disse overvejelser indebærer selvsagt ligeledes økonomiske reflek-
sioner. 

Statsstøtteforbuddet i EU-retten kan rent økonomisk begrundes med statisk ineffiens, hvorved inef-
fektive virksomheder holdes i live, eller hvor sådanne virksomheder indirekte opfordres til at ind-
træde på markeder, som de i et frit marked ville holde sig fra. Statsstøtte kan også skabe dynamisk 
inefficies, hvor statsstøtten fører til ændringer i virksomhedernes forventninger og ændrer deres 
adfærd negativt, hvorved de eksempelvis holder op med at tænke og investere innovativt. De for-
skellige former for inefficiens kan således føre til en begrænset konkurrence, som ikke er hensigts-
mæssig på lang sigt. 

Som fremført i den juridiske analyse kan statsstøtte dog også være fordelagtigt i flere situationer. 
Dette er tilfældet, når statsstøtten anvendes til at korrigere for markedsfejl, der hidrører fra asym-
metrisk information, eksternaliteter eller marksmagt. Diskussionen om Juniorskatteordningen inde-
bærer en overvejelse om, hvordan man med rette kan tilgodese SMV’er, som beskæftiger sig med 
bæredygtig udvikling.297 

Som tidligere nævnt fører investering i F&U&I til utilsigtet vidensdeling, som er gavnligt ud fra et 
samfundsmæssigt perspektiv. Der tales her om knowlegde spillovers, hvor en virksomheds beskæf-
tigelse med F&U&I-aktiviteter påvirker andre virksomheder positivt, eftersom denne nye viden spre-
der sig ud fra den pågældende virksomhed gennem sociale eller forretningsrelaterede interaktioner, 
eller som følge af, at arbejdstagere skifter arbejdsplads. Det er i flere undersøgelser blevet fundet, 
at knowledge spillovers er signifikante, hvilket blandt andet er en årsag til succesfulde epicentre for 
sådanne aktiviteter i Sillicon Valley i USA eller Shenzhen i Kina.  

Det siges, at markeder fejler, når der eksisterer eksternaliteter, fordi de eksterne effekter ikke tages 
i betragtning af økonomiske aktører. Der er således fravær af transaktioner, hvor de begunstigede 
betaler, og de bidragende kompenseres. Disse effekter kan medføre, at det er nødvendigt med re-
gulering fra statens side, hvor man indfører skatter på forureninger eller tilbyder støtte til virksom-
heder, der udfører F&U&I. Det bemærkes, at det i nogle tilfælde er nødvendigt med selektiv støtte, 

                                                             
296 Se hertil afsnit 3.1.3. om innovationsteori. 
297 Spector, D. (2009). State Aids: Economic Analysis and Practice in the European Union. In X. Vives, Competition 
Policy in the EU: Fifty Years from the Treaty of Rom (pp. 171-202). Oxford: Oxford University Press, s. 176. 
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når de positive eksternaliteter kun genereres af en begrænset mængde virksomheder, eksempelvis 
SMV’er.298  

Ud fra ovenstående kan det udledes, at der til trods for Juniorskatteordningens selektivitet, kan være 
gode argumenter for at yde støtte til bæredygtige SMV’er, der beskæftiger sig med F&U&I-aktivite-
ter og derfor skaber knowledge spillovers. Det skal dog understreges, at eksistensen af markedsfejl 
ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at retfærdiggøre statsstøtte, idet de fleste eksternaliteter kan hånd-
teres gennem generelle, ikke-selektive skatter eller subsidier.299 Støtte til F&U&I, hvor man fra sta-
tens side forsøger at tvinge innovative virksomheder frem, kan desuden være svært givet det fak-
tium, at innovation i sagens natur er uforudsigeligt. Argumentet mod at retfærdiggøre statsstøtte er 
således, at markedskræfterne i højere grad end staten formår at udskille ineffektive virksomheder.300 

3.4.4.2 Eksternaliteter relateret til arbejdskraft i og uden for EU 
Som følge af EU-medlemsstaternes autonomi på skatteområdet er det op til den enkelte medlems-
stat at vurdere en eventuel indførelse af Juniorskatteordningen, som medfører en direkte nedsæt-
telse af indkomstskatten hos udenlandske arbejdstagere. Dette sparer indirekte de omfattede 
SMV’er for lønomkostninger. Idet medlemsstaten handler på egne vegne, er det antagelsen, at med-
lemsstaten vil indføre skatteordningen, såfremt de positive effekter overstiger de skadelige effekter. 
Sidstnævnte består i færre skatteindtægter fra de omfattede arbejdstagere, mens de positive effek-
ter skal opstå gennem arbejdstagernes evner, som bidrager til de omfattede SMV’ers fremdrift inden 
for bæredygtige områder. 

Det er herefter relevant at undersøge hvilke afledte effekter, som Juniorskatteordningen har på an-
dre medlemsstater. Som følge af nutidens øgede globalisering, hvorefter arbejdstagere har lettere 
ved og billigere kan migrere mellem lande, vil de i højere grad end tidligere have mulighed for at 
anvende skatteordningen.301 

Det fremgår i litteraturen, at indførelsen af skatteordninger i ét land kan have negative eller positive 
eksternalitetseffekter i andre lande, idet der ved udformningen af skatteregler ikke tages højde for 
effekterne heri. Den negative eksternalitet består i henhold til Juniorskatteordningen i, at medlems-
stater, som ikke har indført skatteordningen, mister skatteprovenu fra de arbejdstagere, som fraflyt-
ter.302 En langsigtet effekt heraf er en potentiel konkurrence om tiltrækningen af kvalificeret arbejds-
kraft, hvorefter andre medlemsstater på sigt også vil indføre skatteordninger, som i samme eller i 
endnu højere grad forsøger at tiltrække arbejdskraften. Der findes dog ingen beviser for, at et sådant 
race to the bottom har fundet sted i henhold til indførelsen af nuværende særskatteordninger for 
udenlandske arbejdstagere. Det er dog interessant, at langt de fleste nordeuropæiske lande har ind-
ført versioner af sådanne skatteordninger. Prima facie kan dette indikere skattekonkurrence mellem 
sammenlignelige lande.303  

                                                             
298 Ibid., s. 186. 
299 Spector, D. (2009). State Aids: Economic Analysis and Practice in the European Union. In X. Vives, Competition 
Policy in the EU: Fifty Years from the Treaty of Rom (pp. 171-202). Oxford: Oxford University Press. s. 188. 
300 Ibid., s. 189. 
301 Kleven, Camille, Muñoz, Stantcheva, & National Bureau of Economic Research, s. 1. 
302 Kleven & Schultz, (2012), s. 5 
303 Kleven, Camille, Muñoz, Stantcheva, & National Bureau of Economic Research, s. 16 & 17. 
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Inden for EU kan indførelsen af flere ensartede skatteordninger på medlemsstatsniveau føre til en 
uønsket konkurrence om skatteprovenuet, som reducerer de enkelte medlemsstaters mulighed for 
at anvende progressiv indkomstbeskatning.304 Konkurrencen er uønsket i den forstand, at de mange 
skatteordninger vil føre til en omfordeling af arbejdskraften, som umiddelbart kan sammenlignes 
med et nulsumsspil. I teorien kan en Juniorskatteordning i samtlige EU-lande på denne måde føre til, 
at alle arbejdstagere inden for Unionen med kvalifikationer til at arbejde i en SMV, som beskæftiger 
sig med bæredygtig udvikling, vil rejse til en anden medlemsstat og modtage skatteordningens for-
del. Når arbejdstagerne ikke længere kan modtage skattefordelen i en medlemsstat, vil de i et tænkt 
scenarie rejse videre til en ny medlemsstat og opnå skattefordelen på ny. Den ene medlemsstats 
positive eksternaliteter hidrører således fra andre medlemsstaters negative eksternaliteter.305 På 
den baggrund er det ønskeligt for EU og Juniorskatteordningen, at de arbejdstagere, som tiltrækkes 
som følge af skatteordningen, hidrører fra lande uden for EU. 

For at imødegå ovenstående problematik kan der argumenteres for udformningen af en fælles EU-
skattepolitik, som målretter skatteordninger mod arbejdstagere fra tredjelande.306 Trods fordele ved 
en harmoniseret skattepolitik vurderes det dog i litteraturen, at en sådan løsning er urealistisk at 
indføre i den nærmeste fremtid.  Dette skyldes, at skattepolitikken anses som et spørgsmål om nati-
onal suverænitet og at ønsker til skattepolitikkens udformning varerier på tværs af Unionen.307 Vari-
ationen i ønskerne til skattepolitikkens udformning kan ses i forhold til migrationseffekter. Herved 
forstås, hvor stor en effekt en skatteændring har på tilgangen af udenlandsk arbejdskraft, hvilket 
angives i elasticitet. Ved migrationselasticiteten forstås, at en stigning i nettolønnen på 1% medfører 
en procentvis ændring i det pågældende lands udenlandske arbejdskraft. Denne elasticitet findes at 
være mest signifikant i de små lande, fordi deres base af udenlandsk arbejdskraft er mindre end 
større landes. Såfremt Juniorskatteordningen eksempelvis indføres i Danmark, vil migrationselastici-
teten være større, end hvis den på samme tid indføres i Tyskland, fordi Danmark kan ”lokke” flere 
arbejdstagere til landet fra Tyskland end omvendt, idet Tysklands base af udenlandsk arbejdskraft i 
forvejen er stor.308 Dette understøtter påstanden om en fælles EU-skattepolitik, hvor Juniorskatte-
ordningen kun kan anvendes af arbejdstagere fra tredjelande. 

3.5 Juniorskatteordningen i henhold til Kommissionens best practice 
Et tidligere omtalt studie fra Kommissionen omhandler skattemæssige incitamentsordninger til 
fremskyndelse af F&U&I. I studiet er det gennem teoretiske overvejelser og empiriske undersøgelser 
blevet fastsat, hvilke skatteordninger i EU, som ud fra Unionens perspektiv anses for at være hen-
sigtsmæssige. De undersøgte skatteordninger adskiller sig på en række parametre, hvorfor Kommis-
sionen har vurderet disse ud fra deres styrker og svagheder. Dette har ført til konklusioner om hvilke 
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parametre, der kan karakteriseres som best practice. Parametrene relaterer sig til skatteordninger-
nes anvendelsesområde, målretning og indretning.309 Med udgangspunkt i Kommissionens princip-
per om best practice vil hensigtsmæssigheden af Juniorskatteordningen blive diskuteret i det føl-
gende. Der inddrages kun relevante parametre i diskussionen. 

Kommissionens best practice vedrører for det første, hvorvidt en skatteordning relaterer sig til ind-
tægter eller udgifter. Som tidligere nævnt er det i litteraturen fremhævet, at udgiftsrelaterede inci-
tamentsordninger er at foretrække, idet de fører flest positive eksternaliteter med sig. I denne hen-
seende er Juniorskatteordningen således i overensstemmelse med best practice. Det taler videre for 
skatteordningens hensigtsmæssighed, at ordningen relaterer sig til lønninger, idet netop disse findes 
at skabe flest positive eksternaliteter, fordi arbejdstagere kan overføre viden mellem virksomhe-
der.310 I denne sammenhæng kan det gentages, at der med Juniorskatteordningen ikke følger et 
funktionskrav til de udenlandske arbejdstagere, som ansættes i SMV’er. Det er således ikke garante-
ret, at skattefordelen vil blive tildelt arbejdstagere, som direkte eller indirekte beskæftiger sig med 
F&U&I. Det er dog omtalt, at der er større transaktionsomkostninger ved ansættelsen af udenlandsk 
arbejdskraft, hvilket taler for, at SMV’erne kun vil investere tid og ressourcer i indhentelse af uden-
landsk arbejdskraft, hvis denne bidrager væsentligt til virksomhedens fremdrift, herunder F&U&I. På 
baggrund af dette synes det tvivlsomt at afskrive Juniorskatteordningens hensigtsmæssighed i for-
hold til, hvilke udgifter den relaterer sig til. 

Kommissionen understreger i sit studie vigtigheden af, at det, der introduceres på markedet, er nyt. 
Det er således vigtigt, at det, som virksomhederne forsøger at udvikle, differentierer sig fra, hvad der 
allerede eksisterer på markedet. I mangel af et sådant nyhedskriterie ville man samtidigt begunstige 
imiterende virksomheder, som ikke nødvendigvis forsøger at innovere, hvilket ligeledes ville være 
demotiverende for de virksomheder, der faktisk forsøger at skabe noget nyt. Juniorskatteordningens 
bæredygtighedskriterium er i overensstemmelse hermed.311 

Best practice i forbindelse med en skatteordnings målretning relaterer sig blandt andet til størrelsen 
på de virksomheder, der omfattes. Det er antagelsen, at Juniorskatteordningens målretning mod 
SMV’er vil have den størst gavnlige effekt som følge af, at disse virksomheder er udsat for markeds-
fejl, som større virksomheder ikke er udsat for i samme grad. En række studier om størrelsesspeci-
fikke målretninger af skatteordninger har imidlertid givet blandede resultater i forhold til, om SMV’er 
reagerer kraftigere på dem end store virksomheder. I denne sammenhæng taler det dog for Juniors-
katteordningens hensigtsmæssighed, at den målrettes arbejdskraften i SMV’er, der – når det gælder 
den kvalificerede arbejdskraft – blandt de fleste af dem fremhæves som det vigtigste problem, de 
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310 Ibid.., s. 76. 
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står overfor.312 Det kan med sikkerhed fremhæves, at det ikke er best practice at rette incitaments-
ordninger mod store virksomheder.313  

I forlængelse af diskussionen om størrelsesspecifik målretning diskuterer Kommissionen også, hvor-
vidt det er hensigtsmæssigt at målrette en skatteordning ud fra virksomhedernes alder. Yngre virk-
somheder synes i højere grad end SMV’er generelt at udfordre etablerede virksomheder med deres 
innovative tilgang.314 I forlængelse heraf, er nystartede virksomheder sjældent overskudsgivende i 
deres første år, hvorfor det er hensigtsmæssigt at målrette skattemæssige incitamentsordninger 
mod dem, idet det samtidigt er svært at skaffe ekstern finansiering, da usikkerhed om virksomhe-
dens fremtid kan gøre det svært at overbevise investorer eller långivere. Juniorskatteordningens 
målretning mod SMV’er udelukker ikke ældre virksomheder fra at benytte skatteordningen. Dette 
er således ikke er i tråd med overvejelsen om, at det er mest hensigtsmæssigt at rette skatteordnin-
ger mod unge virksomheder. Det må dog bemærkes, at det med Juniorskatteordningen også er hen-
sigten, at eksisterende virksomheder skal omstille sig til at bidrage til den bæredygtige udvikling, 
hvorfor en målretning mod udelukkende nystartede eller unge virksomheder ikke ville opfylde dens 
tilsigtede formål.315 

3.5.1 Eksisterende alternativer til Juniorskatteordningen 
Kommissionen har i relation til skattemæssige incitamentsordninger til fremskyndelse af F&U&I helt 
konkret taget stilling til hvilke eksisterende skatteordninger, som anses for at være best practice.316 
I afhandlingen fremhæves tre interessante skatteordninger, herunder to danske og en fransk, som 
ligger i toppen af Kommissionens liste.  De danske skatteordninger har retsgrundlag i afskrivningslo-
vens (AL) §§ 6 og 41 om straksafskrivning samt i LL § 8 X om Skattekreditordningen. Den franske 
betegnes Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) og omhandler fritagelse og lempelse af selskabsskatte-
betalinger i SMV’ens første 8 leveår. 

Formålet med straksafskrivning efter AL §§ 6 og 41 er, på samme vis som ved indførelsen af Forskers-
katteordningen, at fremme den internationale konkurrenceevne for danske virksomheder. Fordelen 
udmønter sig i, at det blandt andet er muligt at afskrive omkostninger til anskaffelse af forsknings-
driftsmidler, patenter og software mv. straks.317 Årsagen til at straksafskrivning af disse typer drifts-
midler anses for hensigtsmæssigt er, at de hurtigere udsættes for værdiforringelse, end det er til-
fælde for almindelige driftsmidler.318 

                                                             
312 Se afsnit 3.3 samt Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg og Regionsudvalget COM/2020/103 af 10. marts 2020. En SMV-strategi for et bæredygtigt og 
digitalt Europa, s. 5. 
313 Der menes i den forbindelse manglende adgangs til finansiering samt mulighed for international skatteplanlæg-
ning. Kommissionen, (2014), s. 77. 
314 Ibid. s. 5. 
315 Ibid., ss. 78-79. 
316 Ibid., s 87. 
317 Ved forskningsdriftsmidler forstås inventar, som anvendes ved den skattepligtiges forsknings- eller udviklings-
virksomhed i tilknytning til dennes erhverv, jf. LL § 8 B. 
318 Dalsgaard, D., (2015), s. 3. 
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Skattekreditordningen i LL § 8 X indebærer, at underskudsgivende virksomheder i stedet for at frem-
føre underskuddet kan bede Skattestyrelsen om at få skatteværdien af et underskud, der er straks-
fradraget efter AL § 6 eller LL § 8 B, udbetalt. Formålet med ordningen er at yde likviditetsmæssig 
hjælp til vækstvirksomheder i den fase, hvor de forsker i og udvikler nye produkter, og hvor deres 
indtægter således er begrænsede.319 Kommissionen fremhæver Skattekreditordningen som best 
practice, idet den netop målrettes virksomheder, der beskæftiger sig med F&U&I og som følge deraf 
genererer underskud. Dette er modsat andre skatteordninger, som målrettes F&U&I-udøvende virk-
somheder generelt. Kommissionen står dog kritisk over for det faktum, at der går langt tid, før vækst-
virksomhederne får skatteværdien udbetalt i medfør af Skattekreditordningen.320 

Den skatteordning, som i højest grad opfylder Kommissionens best practice, er den franske ordning 
JEI. Såfremt ordningen finder anvendelse, fritages de omfattede virksomheder for selskabsskattebe-
talinger i det første regnskabsår. I de syv følgende år reduceres selskabsskatten med 50%. Ordningen 
finder anvendelse på unge virksomheder (under 8 år gamle), hvis udgifterne til F&U&I udgør mindst 
15% af de samlede omkostninger. Hvad der forstås ved F&U&I i henhold til skatteordningen, er de-
fineret ud fra Frascati-manualen, og nyhedskriteriet indebærer, at det produkt eller den proces som 
introduceres, skal være nyt i forhold til, hvad der allerede eksisterer på markedet. JEI kan maksimalt 
anvendes i 8 år, hvilket findes at være hensigtsmæssigt, da den har til formål at støtte virksomheder 
i opstartsfasen. Ordningen sondrer ikke mellem sektorer eller virksomhedernes geografiske place-
ring. Kommissionen lægger høj vægt på, at de omfattede virksomheder får tilbagebetalingen straks, 
og at de kan få gavn af ordningen, selvom de ikke har haft noget overskud, hvilket er særligt relevant 
for unge virksomheder.321 

Det bemærkes, at det er fælles for de ovennævnte ordninger, at de omfattede virksomheder får 
tildelt en direkte fordel. Dette står i modsætning til Juniorskatteordningen, som kun tildeler SMV’er 
indirekte fordele. Ved AL §§ 6 og 41, får virksomheden mulighed for at afskrive straks i stedet for at 
skulle afskrive over en vanligvis længere periode, hvorefter fordelen udmønter sig i år 0 i stedet for 
eksempelvis år 5. På samme vis gælder det ved Skattekreditordningen, at virksomheden “får penge 
i lommen”, idet de kan få skatteværdien af deres underskud udbetalt. Endeligt gælder det JEI, at 
SMV’en får bredere muligheder for at skabe likviditet, idet de, i tilfælde af at skabe overskud tidligt, 
ikke skal betale skat eller skal betale en væsentligt reduceret skat.  

3.6 Juniorskatteordningens optimalitet 
På baggrund af den økonomiske analyse af Juniorskatteordningens udformning og effekter, som 
netop er blevet sammenholdt med Kommissionens best practice og alternative skatteordninger, skal 
det nu vurderes, hvorvidt Juniorskatteordningen kan anses for at være et optimalt instrument i hen-
hold til sit formål om at fremskynde bæredygtig udvikling i tråd med EU’s grundlag og formål herom. 
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Som nævnt i afhandlingens Kapitel 1, anvendes Kaldor Hicks-kriteriet til vurderingen af Juniorskatte-
ordningens optimalitet. Den nuværende situation i EU uden skatteordningen skal således sammen-
lignes med den situation, hvor de medlemsstater, som finder ordningen hensigtsmæssig, indfører 
den. Med Kaldor Hicks-kriteriet er det ikke et problem, hvis visse medlemsstater stilles ringere som 
følge af Juniorskatteordningens indførelse, så længe andre medlemsstater stilles relativt bedre. 

3.6.1 Vurderingen 
Juniorskatteordningen har til formål at gavne EU økonomisk på lang sigt ved at sikre øgede investe-
ringer i F&U&I inden for bæredygtige områder. Skatteordningen skal på den baggrund fungere som 
en skattemæssig incitamentsordning i Unionens medlemsstater, der letter bæredygtige SMV’ers ad-
gang til udenlandsk arbejdskraft. 

Det taler for Juniorskatteordningens optimalitet, at den bæredygtige udvikling grundet globaliserin-
gen og den teknologiske udvikling er blevet et konkurrenceparameter, der som følge af naturens 
knappe naturressourcer anses for at blive endnu mere relevant i fremtiden. SMV’ers mangel på kva-
lificeret arbejdskraft er desuden anerkendt af Kommissionen som en af de væsentligste markedsfejl, 
som SMV’erne står overfor. Hvis flere kvalificerede arbejdstagere tiltrækkes EU, vil der opstå ønske-
lige afledte effekter i form af knowledge spillovers, hvor hele Unionen på sigt vil drage nytte af den 
viden, som de udenlandske arbejdstagere bringer med sig og gennem F&U&I skaber i de enkelte 
medlemsstater. Kommissionen har på baggrund af teori og empiriske undersøgelser fundet, at det 
er best practice at målrette skattemæssige incitamentsordninger mod lønninger til F&U&I, og mod 
aktiviteter, hvorved der introduceres noget nyt på markedet. Juniorskatteordningen findes i øvrigt 
at have relevans i praksis, idet dens skattefordel er baseret på Forskerskatteordningen, som har en 
høj selvfinansieringsgrad og gennem årene har tiltrukket kvalificeret arbejdskraft til Danmark. I prak-
sis findes der at være behov for Juniorskatteordningen, idet det er vurderingen, at det ikke kun er 
samfundets absolut højestlønnede arbejdstagere, som kan bidrage til den bæredygtige udvikling.322 

På den anden side taler det imod indførslen af Juniorskatteordningen, at den tildeler SMV’erne for-
delen indirekte i stedet for direkte. Dette står i modsætning til de skattemæssige incitamentsordnin-
ger, som Kommissionen karakteriserer som best practice, idet disse ordninger tildeler virksomhe-
derne direkte fordele og øger deres likviditet til brug for investeringer i F&U&I. At der med Juniors-
katteordningen ikke stilles krav til arbejdstagernes kvalifikation eller funktion i SMV’erne medfører 
risiko for, at skatteordningen får et utilsigtet anvendelsesområde, som går ud over dens formål. 
Dette skyldes, at det ikke nødvendigvis kun er kvalificerede udenlandske arbejdstagere, som får gavn 
af skatteordningen. Problematikken styrkes af, at bæredygtighedskriteriet til SMV’erne er subjektivt, 
idet der ikke findes objektive målbare parametre for, hvorvidt en virksomhed kan karakteriseres som 
bidragende til den bæredygtige udvikling eller ej. Den manglende gennemsigtighed kan dog også 
afholde virksomhederne fra at søge om godkendelse, grundet de transaktionsomkostninger, der er 
forbundet hermed. Det bemærkes i den forbindelse, at der findes at være flere transaktionsomkost-
ninger forbundet med ansættelsen af udenlandsk arbejdskraft end ved arbejdskraft fra det lokale 
marked grundet manglende information.  

                                                             
322 Se hertil afsnit 2.1 om Forskerskatteordningens begunstigelse af højtlønnede. 
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Det taler yderligere imod Juniorskatteordningens hensigtsmæssighed, at den manglende harmoni-
sering inden for skattelovgivningen kan skabe en utilsigtet konkurrence mellem medlemsstaterne, 
hvorefter de risikerer at “stjæle” arbejdskraften fra hinanden fremfor at tiltrække den fra tredje-
lande. Netop som følge af medlemsstaternes autonomi og suverænitetsspørgsmålet i den forbin-
delse, findes der at være lange udsigter til en fælles EU-skattepolitik, der kan tilgodese disse proble-
mer. 

Det er den endelige vurdering, at Juniorskatteordningen ikke antages at udgøre en Kaldor Hicks-
forbedring, idet risikoen for, at skatteordningen får et utilsigtet anvendelsesområde, og at der opstår 
unødig konkurrence mellem medlemsstaterne, ikke gør op for positive knowledge spillovers med 
videre. Dette må veje tungere end det faktum, at skatteordningen målrettes en række af de para-
metre, som anses for fundamentale for EU’s fremadrettede udvikling, herunder vigtigheden af inno-
vationsprocessen på området for bæredygtig udvikling. Det må fastholdes, at der er brug for nye 
instrumenter, som gør det mere attraktivt for SMV’er at beskæftige sig med bæredygtighed udvik-
ling, dels fordi disse er udsat for markedsfejl, og dels fordi SMV’er i høj grad anses for at kunne skabe 
den nødvendige innovation, som skal sikre udviklingen. Fra et EU-synspunkt er det således værd at 
vurdere, hvorvidt Unionens statsstøtteregler er forenelige med den bæredygtige udvikling. 
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3.7 Økonomisk delkonklusion 
Hensigten med denne afhandlings Kapitel 3 var at undersøge, hvordan Juniorskatteordningen kan 
påvirke SMV’ers incitament til at beskæftige sig med bæredygtig udvikling, og om skatteordningen 
er optimal ud fra et EU-perspektiv.  

Analysen blev foretaget med udgangspunkt i et teoretisk fundament, som omfattede transaktions-
omkostningsteori og dynamisk konkurrenceteori. Teorierne blev anvendt til at forklare markedsme-
kanismer og blev grundlaget for, at bæredygtig udvikling gennem innovation kan anses som et kon-
kurrenceparameter. Der blev ligeledes redegjort for, at skattemæssige incitamentsordninger kan på-
virke udenlandske arbejdstagere, som i overensstemmelse med det begrænsede rationalitetsbegreb 
vil tilbyde sin arbejdskraft i andre lande, hvis det på baggrund af den tilgængelige information vur-
deres at være nytteoptimerende. 

Med udgangspunkt i ovenstående blev innovation og bæredygtig udvikling herefter undersøgt som 
midler i EU’s konkurrence mod lande såsom USA og Kina, som i høj grad har beskæftiget sig med 
teknologisk udvikling. Investering i F&U&I blev fremhævet som essentielt for den bæredygtige ud-
vikling, og det var derfor interessant, at EU-medlemsstaternes investering heri i gennemsnit ikke er 
lige så høje som konkurrenternes. Det blev fundet, at EU ikke på nuværende tidspunkt kan anses 
som en bæredygtig frontløber på globalt plan.  

Efter undersøgelse kunne det udledes, at SMV’er igennem de seneste årtier har stået for frembrin-
gelsen af de fleste innovationer. Virksomhederne står imidlertid over for en række markedsfejl, hvor 
en af de væsentligste er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det blev undersøgt, hvorvidt Juniorskat-
teordningen skaber incitament for SMV’erne til at omstille sig bæredygtigt. Undersøgelsen frem-
bragte evidens for, at det er tilfældet, og at skatteordningen kan frembringe knowledge spilovers, 
hvorved EU på sigt vil drage nytte af den viden, som de udenlandske arbejdstagere bringer med sig.  

Juniorskatteordningen syntes desuden at være i overensstemmelse med flere af de parametre for 
best practice, som Kommissionens har udledt om skattemæssige incitamentsordninger. Det stod dog 
i modsætning til best practice og andre alternativer, at skatteordningen tildeler SMV’erne fordele 
indirekte i stedet for direkte. Desuden var der med skatteordningens udformning risiko for et utilsig-
tet anvendelsesområde grundet et subjektivt bæredygtighedskriterium og manglende krav til ar-
bejdstagerne. Indførelsen af Juniorskatteordningen i flere lande kan også føre til et race to the bot-
tom, hvor medlemsstaterne risikerer at “stjæle” arbejdskraften fra hinanden i stedet for at tiltrække 
den fra tredjelande. 

Endelig blev der foretaget en optimalitetsvurdering af, om EU ville være bedre stillet, såfremt Juni-
orskatteordningen blev indført eller ej. Konklusionen er, at Juniorskatteordningen ikke kan antages 
at udgøre en Kaldor Hicks-forbedring, idet risikoen for, at skatteordningen får et utilsigtet anvendel-
sesområde, og at der opstår unødig konkurrence mellem medlemsstaterne, ikke gør op for de posi-
tive effekter, herunder knowledge spillovers. Juniorskatteordningen er således ikke optimal. Det må 
dog fastholdes, at der er brug for nye instrumenter, som gør det mere attraktivt for SMV’er at be-
skæftige sig med bæredygtig udvikling inden for EU, idet der i princippet ikke er et loft for, hvor stort 
et afkast denne kan føre med sig. 
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Kapitel 4 Integreret analyse 
I dette kapitel inddrages resultaterne fra afhandlingens juridiske og økonomiske analyser. Først fo-
retages en endelig vurdering af Juniorskatteordningens forenelighed med statsstøttereglerne, som 
skal danne grundlaget for en diskussion om, i hvilket omfang der foreligger forenelighed mellem 
formålet om bæredygtig udvikling og EU’s statsstøtteregler. Resultaterne fra dette kapitel anvendes 
til besvarelse af afhandlingens overordnede problemformulering i Kapitel 5. 

4.1 Forenelighedsvurdering af Juniorskatteordningen 
Juniorskatteordningen var i afhandlingens Kapitel 2 genstand for en statsstøtteretlig analyse. Det 
blev fundet, at skatteordningen umiddelbart var i strid med TEUF art. 107, stk. 1 om ulovlig stats-
støtte, hvorfor det var nødvendigt at undersøge, hvorvidt traktatens undtagelsesbestemmelser 
fandt anvendelse, således at ordningen kunne findes forenelig med det indre marked. Eftersom der 
i GBER ikke var forhold, der kunne danne grundlag for Juniorskatteordningens forenelighed, fordi 
ordningens fordel består i driftsstøtte, var det nødvendigt med en individuel vurdering i form af en 
balancetest. Elementerne i balancetesten medførte, at det var nødvendigt at supplere med økono-
miske aspekter. I de følgende afsnit samles der således op på balancetesten gennem inddragelse af 
økonomiske analyses resultater, hvorefter der konkluderes endeligt på Juniorskatteordningens 
forenelighed med statsstøttereglerne. 

I den juridiske analyse blev Juniorskatteordningen anerkendt som bidragende til et veldefineret mål 
af fælles interesse i EU. Det fremgår af såvel TEU som TEUF, at det er vigtigt at fremme bæredygtig 
udvikling og innovation, jf. eksempelvis TEU art. 3 og 21 samt TEUF art. 11 og 173. Herudover har 
Kommissionen blandt andet i sin strategi om at føre an i gennemførelsen af 2030-dagsordenen frem-
hævet vigtigheden heraf.323  

I Kapitel 3 blev vigtigheden af at fremme bæredygtig udvikling ud fra et økonomisk synspunkt frem-
hævet yderligere. Det faktum at bæredygtig udvikling og innovation i særdeleshed er blevet konkur-
renceparametre, grundet den dynamiske konkurrence der er forbundet hermed, synes det vigtigt at 
fremskynde sådanne aktiviteter yderligere. Argumentet herom styrkes af, at de fleste virksomheder 
og institutioner, herunder EU, inddrager aspektet i deres agenda.324 Idet der findes at være sammen-
hæng mellem udgifterne til F&U&I og bæredygtig udvikling, er det opsigtsvækkende, at EU’s med-
lemsstater i gennemsnit afsætter færre udgifter hertil end de konkurrenter, som traditionelt har be-
skæftiget sig med digitalisering og teknologisk udvikling.325 Samtidigt kan det ses, at EU’s medlems-
stater i gennemsnit halter efter samme konkurrenter i forhold til bidraget til den bæredygtighed 
udvikling, hvorfor EU på nuværende tidspunkt ikke kan anses for værende en frontløber på området. 
Ved indførelsen af Juniorskatteordningen vil der grundet den skattefordel, der tildeles visse arbejds-
tagere i SMV’er, blive afsat flere udgifter til F&U&I, hvorfor skatteordningen fremmer ønsket om 
øget bæredygtighed og innovation. 

                                                             
323 Se hertil afsnit 1.1. 
324 Se hertil afsnit 3.2. 
325 Se afsnit 3.2. 
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Som følge af at bæredygtig udvikling og innovation gennem Traktaten og af Kommissionen fremhæ-
ves som vigtige at fremskynde, og at der synes at være økonomiske overvejelser til støtte for argu-
mentet om vigtigheden heraf, er det vurderingen, at Juniorskatteordningen bidrager til et veldefine-
ret mål af fælles interesse. 

Da Juniorskatteordningen udgør statsstøtte, kræves det ud fra en forenelighedsvurdering, at der skal 
være et behov for statslig intervention. Kommissionen påpeger i den forbindelse, at en ordning skal 
adresseres mod en markedsfejl forstået ved, at markedet eksempelvis ikke tilvejebringer en bestemt 
vare eller tjenesteydelse, selvom det fra et samfundsmæssigt synspunkt synes nødvendigt.326 Derved 
kan markedsfejlen bestå i, at virksomhederne i markedet ikke har incitament til at investere i F&U&I 
selvom, det er samfundsattraktivt. Juniorskatteordningens fordel tilgodeser kun virksomheder, der 
karakteriseres som SMV’er. Der er evidens for, at SMV’er i højere grad end store virksomheder er 
udsat for markedsfejl. Dette kommer til udtryk ved, at det for SMV’er kan være sværere at ansætte 
medarbejdere, idet disse ikke nødvendigvis har indsigt i mindre virksomheders vækstpotentiale eller 
fremtidige overlevelse i forhold til større og kendte virksomheders.327 EU erkender, at SMV’er ud-
sættes for markedsfejl, hvorfor flere støtteordninger er blevet oprettet til gunst for disse på såvel 
EU-niveau som medlemsstatsniveau. Da Juniorskatteordningen gør det muligt for arbejdstagere i 
SMV’er, der opfylder bæredygtighedskriteriet at blive beskattet med en lavere sats, findes skatte-
ordningen at adressere markedsfejl, der er forbundet med SMV’ers ringere muligheder for ansæt-
telse af kvalificeret arbejdskraft. 

Udover markedsfejlen i relation til arbejdskraft, blev det i den økonomiske analyse fundet, at der til 
trods for de samfundsmæssige fordele ved innovation er et behov for at stimulere virksomhedernes 
beskæftigelse hermed. Dette relaterer sig eksempelvis til, at manglende beskyttelse af virksomhe-
dernes innovation kan have demotiverende effekter på villigheden til at investere. Derfor er det fra 
lovgiverens side vigtigt at indføre foranstaltninger, som sikrer, at virksomheder, der beskæftiger sig 
med F&U&I, tilgodeses. Juniorskatteordningen er en udgiftsrelateret ordningen, der umiddelbart 
letter SMV’ers lønomkostninger.328 Dette anses at være i overensstemmelse med Kommissionens 
synspunkt på best practice for skattemæssige incitamentsordninger til fremme af F&U&I, idet denne 
type ordninger findes mindst komplicerede og rammer flest aktiviteter.329 

Idet der er evidens for, at de fleste innovationer opstår i SMV’er, at Juniorskatteordningen målrettes 
deres mangel på arbejdskraft, at innovation fra et samfundsmæssigt synspunkt er nødvendigt at sti-
mulere, og at innovation er afgørende for den bæredygtige udvikling, findes skatteordningen at 
ramme et område, hvor der er behov for statslig intervention. 

For en statsstøtteforanstaltnings forenelighed med det indre marked er det nødvendigt, at den har 
incitamentsfremmende effekt. Det vil med andre ord sige, at Kommissionen skal overbevises om, at 

                                                             
326 Poulsen, S. T., (2015), s. 314 
327 Disse argumenter blev lagt til grund af de irske myndigheder, hvilket Kommissionen tog til følge i Statsstøttesag 
SA.47947 (2017/N) - Irland, pkt. 42-46 og 51. 
328 Se hertil afsnit 3.4.1. 
329 Se hertil afnit 3.4.1 om skattemæssige incitamentsordninger generelt. 
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støtteforanstaltningen påvirker de begunstigede virksomheders adfærd positivt, således at de i hø-
jere grad beskæftiger sig med de ønskede aktiviteter; bæredygtig udvikling. I den økonomiske ana-
lyse blev det fremhævet, at Juniorskatteordningens incitamentspåvirkning på SMV’er afhænger af 
arbejdstagernes villighed til at rejse til en medlemsstat, hvor skatteordningen er indført. Nedsæt-
telse af skatter blev fundet at have en positiv effekt, hvilket blandt andet blev udledt af, at der efter 
indførelsen af Forskerskatteordningen er kommet flere højt kvalificerede arbejdstagere til Dan-
mark.330 Juniorskatteordningen findes derfor at have incitamentsfremmende effekt. Med hensyn til 
størrelsen af effekten er det dog værd at bemærke, at der ved en balancetest i praksis foretages en 
kontrafaktisk analyse af aktivitetens niveau med og uden støtten. Det er på den baggrund proble-
matisk, at Juniorskatteordningen karakteriseres som driftsstøtte i stedet for investeringsstøtte og 
ikke gælder specifikke projekter, hvorved det ikke på forhånd kan klargøres, hvilke virksomheder der 
i praksis vil benytte skatteordningen. 

I henhold til balancetesten skal det vurderes, om Juniorskatteordningens effekter på konkurrence-
forvridningen er tilstrækkeligt begrænsede. Som nævnt i forbindelse med omtalesen af markedsfejl 
målrettes skatteordningen SMV’er. I den juridiske analyse blev det fundet, at hvis støtte styrker en 
virksomheds position i forhold til andre virksomheder, som de begunstigede virksomheder konkur-
rerer med inden for Unionen, antages det, at samhandlen er påvirket, hvorefter konkurrencen lige-
ledes er forvredet, jf. Alzetta, pr. 81 og Philip Morris, pr. 11 og 12.331 Kommissionen har i relation 
hertil udtalt, at store virksomheder fortsat kan konkurrere på markedsvilkår, hvis en fordel udeluk-
kende tildeles SMV’er, hvorefter det må bemærkes, at en begunstigelse af deres mulighed for at 
tilbyde konkurrencedygtig aflønning til sine medarbejdere potentielt kan styrke konkurrencen på 
arbejdsmarkedet og deraf på produktmarkedet.332 Det må dog erindres, at ordningen ikke tilgodeser 
SMV’er, som ikke beskæftiger sig med bæredygtig udvikling, hvorefter konkurrenceforvridning mel-
lem SMV’er finder sted. 

På baggrund af den økonomiske analyse er der argumenter for, at støtte til SMV’er, der beskæftiger 
sig med bæredygtig udvikling, kan skabe positive eksternaliteter i form af knowledge spillovers.333 
Støtten kan således tilgodese flere end blot de virksomheder, som begunstiges direkte, hvilket fører 
til en sundere konkurrence på lang sigt. Med Juniorskatteordningen opstår der dog risiko for et uøn-
sket race to the bottom, hvor medlemsstaterne ender i en skattepolitisk konkurrence om, hvem der 
kan tiltrække arbejdskraften fra hinanden for at opnå skatteprovenu. For at imødegå denne proble-
matik kunne der indføres en fælles EU-skattepolitik, hvorefter formålet er at tiltrække arbejdskraften 
fra tredjelande i stedet for medlemsstaterne imellem. Dette synes dog ikke at kunne lade sig gøre i 

                                                             
330 Se hertil afsnit 3.4.2. 
331 Alzetta Mauro m.fl. mod Kommissionen, forenede sager T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97 - 
607/97, T-1/98, T-3/98 - T-6/98 og T-23/98, EU:T:2000:151. Og Philip Morris mod Kommissionen, Sag 730/79, 
EU:C:1980:209. 
332 Statsstøttesag SA.47947 (2017/N) - Irland, pkt. 77. 
333 Se hertil afsnit 3.4.4.1. 
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den nærmeste fremtid, grundet medlemsstaterne autonomi og suverænitet på skatteområdet, hvor-
efter alle medlemsstater næppe vil indføre skatteordningen, idet små lande vil kunne nyde bedre af 
ordningen, grundet den omtalte migrationselasticitet.334  

Endeligt kræves det i forenelighedsvurderingen, at Juniorskatteordningen opfylder proportionali-
tetsprincippet, og at den kan karakteriseres som et hensigtsmæssigt instrument. Disse hensyn hæn-
ger sammen. Således kan en ordning kun godkendes, såfremt lovgiver ikke kunne have opnået en 
tilsvarende fremskyndelse af bæredygtig udvikling med en mindre grad af statsstøtte og på en min-
dre konkurrenceforvridende måde.335 Det blev i den juridiske analyse lagt til grund, at der ikke på 
nuværende tidspunkt eksisterer skatteordninger til fremskyndelse af bæredygtig udvikling gennem 
indhentelse af udenlandsk arbejdskraft.336 Dette taler for Juniorskatteordningens overholdelse af 
proportionalitetsprincippet og betingelsen om hensigtsmæssighed. Dog blev der i den økonomiske 
analyse foretaget en optimalitetsvurdering af skatteordningen ud fra et Kaldor Hicks-kriterium, hvor-
efter det blev fundet, at den ikke umiddelbart synes at udgøre en Kaldor Hicks-forbedring. Det må 
dog bemærkes, at den manglende eksistens af skatteordninger til fremskyndelse af bæredygtig ud-
vikling skyldes den manglende juridiske definition af begrebet. Juniorskatteordningens hensigts-
mæssighed bliver således et spørgsmål om, hvorvidt det er EU’s vurdering, at behovet for bæredygtig 
udvikling er væsentligere at varetage, end sikringen mod de negative effekter, som Juniorskatteord-
ningens brede anvendelsesområde og påvirkning på konkurrencen mellem medlemsstater kan med-
føre. 

På baggrund af ovenstående balancetest, hvori de vigtigste elementer fra den juridiske og økonomi-
ske analyse er inddraget, er det den endelige konklusion, at Juniorskatteordningen ikke er forenelig 
med statsstøttereglerne, da der ikke inden for EU-retten findes hensyn, som retfærdiggør, at skatte-
ordningen strider mod TEUF art 107, stk. 1. Den væsentligste årsag er, at der inden for afhandlingens 
rammer ikke kan argumenteres for, at Juniorskatteordningens bidrag til den bæredygtig udvikling, 
overstiger de uklare effekter, som et potentielt race to the bottom mellem medlemsstater, indirekte 
støtte til F&U&I og et bredt anvendelsesområde kan medføre. Det har besværliggjort udformningen 
af en gavnlig skatteordning, at der ikke foreligger en klar definition af begrebet bæredygtig udvikling, 
som kan indsnævre og målrette anvendelsesområdet. 

4.2 Forholdet mellem EU’s ønske om bæredygtig udvikling og statsstøttereglerne 
Juniorskatteordningens manglende forenelighed med statsstøttereglerne rejser ikke en direkte kritik 
af disse, idet begrundelsen blandt andet relaterer sig til manglen på en fælleseuropæisk skattepolitik 
rettet mod indhentelse af arbejdskraft fra tredjelande. Konklusionen medfører dog alligevel en over-
vejelse om, hvorvidt statsstøttereglerne og EU’s indre marked generelt er strømlinet den bæredyg-
tige udvikling. 

                                                             
334 Se hertil afsnit 3.4.4.2. 
335 Statsstøttesag SA.47947 (2017/N) - Irland, pkt. 68. 
336 Forskerskatteordningen kan ikke anvendes simultant med Juniorskatteordningen, idet de har identiske beting-
elser og effekter. 
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Det er interessant, at der i TEUF art. 107 ikke fremgår eksplicitte undtagelsesbestemmelser i relation 
til bæredygtig udvikling, idet begrebets vigtighed er understreget i TEU art. 3 om EU’s formål samt i 
TEU art. 21, litra d) om gennemførelsen af fælles politikker og tiltag, der fremmer en bæredygtig 
udvikling i økonomisk, social og miljømæssig henseende.  

Det var derfor nærliggende at undersøge GBER, idet forordningen har til formål at danne et klart 
billede af hvilke statsstøtteforanstaltninger, som anses at være forenelige med det indre marked. I 
GBER sondres der mellem investerings- og driftsstøtte, og det blev fundet, at Juniorskatteordningen 
i sin udformning udgør sidstnævnte. Det er Kommissionens klare udgangspunkt, at driftsstøtte er 
uforeneligt med EU’s indre marked, idet det antages, at støtten ikke kan føre til udvikling af en øko-
nomisk aktivitet eller udvikling af et geografisk område, men i stedet har betydelige skadevirkninger 
for konkurrencen.337 Med afhandlingens økonomiske analyse in mente er det oplagt at stille sig kri-
tisk overfor denne holdning til driftsstøtte med hensyn til bæredygtig udvikling, idet der foreligger 
økonomiske argumenter for, at driftsstøtte til SMV’er, som beskæftiger sig hermed, på langt sigt vil 
bidrage til EU’s fortsatte konkurrenceevne i en verden, som udvikler sig i takt med den teknologiske 
forandring. Det kan hertil bemærkes, at det af litteraturen fremgår, at der ikke foreligger et entydigt 
formål med EU’s konkurrencelovgivning, og at man ofte skal opdele denne i kort- og langsigtede 
målsætninger.338 Ved at prioritere bæredygtig udvikling er det vurderingen, at der varetages et hen-
syn, som på lang sigt fremmer forbrugervelfærden gennem nye frembringelser. Kompromisset er, at 
konkurrencen potentielt kan lide skade på kort sigt, og at resultatet af udvikling sjældent giver afkast 
inden for en kort tidshorisont.  

Med Kommissionens holdning til driftsstøtte er det logisk, at GBER kun i ganske begrænset omfang 
retfærdiggør denne form for støtte. Et af de få steder, forordningen tillader driftsstøtte, er på områ-
det for F&U&I.339 Elementet indgår i afhandlingens definition af bæredygtig udvikling, og i udgangs-
punktet er det derfor positivt, at sådan en mulighed forefindes i GBER. Som tidligere nævnt består 
fordelen ved Juniorskatteordningen dog i støtte til besparelse af lønomkostninger og ikke direkte 
støtte til F&U&I. Sondringen er væsentlig, idet den udelukker Juniorskatteordningen fra såvel GBER 
som Kommissionens rammebestemmelserne om F&U&I. 

Når der henses til eksisterende driftsstøtteordninger, som tilgodeser SMV’ers investering i F&U&I, 
er det sammenfaldende for ordningerne, at der sættes betydelige betingelser til virksomhedernes 
udgifter til F&U&I. Et eksempel herpå er franske JEI, hvorefter virksomhederne kan tildeles støtte, 
såfremt de mindst afholder 15% af deres samlede omkostninger til F&U&I-aktiviteter.340 Det er vur-
deringen, at sådanne skatteordninger er rettet mod særligt videnstunge virksomheder, hvorfor ord-
ningerne har begrænset anvendelsesområde. Det blev i den økonomiske analyse påvist, at en SMV 
                                                             
337 Se hertil afsnit 2.4.3.1. 
338 Parret, L., (2010) 
339 Investerings- eller driftsstøtte til klynger i Kommissionens rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og 
udvikling og innovation (2014/C 198/01). 
340 I perioden 2004-2011 anvendte omkring 0,2% af Frankrings SMV’er skatteordningen. OECD (2014), OECD Re-
views of Innovation Policy: France 2014, OECD Reviews of Innovation Policy, OECD Publishing, Paris, s. 282 
Der findes i Frankrig omkring 2,5 mio. SMV’er. OECD (2013), Financing SMEs and Entrepreneurs 2013: An OECD 
Scoreboard, OECD Publishing, Paris, s. 109. 
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som Biotrans Nordic ApS ikke har udgifter til F&U&I i en størrelsesorden, som tilnærmelsesvist gør 
sådanne støtteordninger relevante. SMV’en primæraktivitet består i at tilbyde en løsning vedrø-
rende håndtering og genanvendelse af organisk affald, og virksomheden er således et eksempel på, 
at der kan opstå bæredygtig udvikling i SMV’er, som ikke nødvendigvis er særligt videnstunge. Dette 
taler for en udvidelse af statsstøttereglernes retfærdiggørende hensyn, så bæredygtig udvikling i hø-
jere grad tilgodeses. 

  



 86 af 96 

4.3 Integreret delkonklusion 
Formålet med den integrerede analyse var at undersøge, hvorvidt EU’s formål om bæredygtig ud-
vikling er foreneligt med statsstøttereglerne.  

For at besvare ovenstående spørgsmål blev der først samlet om på den delvist ubesvarede balance-
test fra den juridiske analyse. Den endelige konklusion på Juniorskatteordningens forenelighed med 
EU’s statsstøtteregler var, at der efter inddragelse af økonomiske analyser ikke fandtes hensyn, der 
kunne retfærdiggøre ordningen. Den primære årsag hertil er, at det inden for afhandlingens rammer 
ikke er muligt at argumentere for, at skatteordningens bidrag til den bæredygtige udvikling oversti-
ger de negative følgevirkninger i form af det potentielle race to the bottom, den indirekte støtte til 
F&U&I samt det brede anvendelsesområde. Det var vurderingen, at konklusionen ikke rejste en di-
rekte kritik af statsstøttereglerne, idet begrundelsen relaterede sig til manglen på en fælleseuropæ-
isk skattepolitik. Konklusionen førte dog alligevel til overvejelser om, hvorvidt EU’s statsstøtteregler 
generelt er strømlinet den bæredygtige udvikling. 

Det er interessant, at der af TEUF art. 107 ikke fremgår eksplicitte undtagelsesbestemmelser i rela-
tion til bæredygtig udvikling, idet begrebets vigtighed er understreget i EU’s formål i TEU art. 3 samt 
i TEU art. 21, litra d). Det var derfor nærliggende at undersøge GBER, idet forordningen skal danne 
et klart billede af hvilke statsstøtteforanstaltninger, som anses at være forenelige med det indre 
marked. I forordningen sondres der mellem investerings- og driftsstøtte, og det er Kommissionens 
klare udgangspunkt, at sidstnævnte er uforeneligt med EU’s indre marked. Med afhandlingens øko-
nomiske analyse in mente er det oplagt at stille sig kritisk overfor denne holdning til driftsstøtte, når 
det kommer til området for bæredygtig udvikling, idet der foreligger økonomiske argumenter for, at 
driftsstøtte til SMV’er, som beskæftiger sig hermed, på langt sigt vil bidrage til EU’s fortsatte konkur-
renceevne i en verden, som udvikler sig i takt med den teknologiske forandring. Ved at prioritere 
bæredygtig udvikling er det vurderingen, at der varetages et hensyn, som på lang sigt fremmer for-
brugervelfærden gennem nye frembringelser. Udfordringen er, at resultatet af udvikling sjældent 
giver afkast inden for en kort tidshorisont. 

Ovenstående taler for en udvidelse af statsstøttereglernes retfærdiggørende hensyn, så bæredygtig 
udvikling i højere grad tilgodeses. Dette bliver dog først aktuelt, når der foreligger en klar definition 
af begrebet bæredygtig udvikling, som er udarbejdet med udgangspunkt i objektive kriterier, og som 
sikrer gennemsigtighed ved entydigt at være tydeligt omtalt i GBER og eventuelle rammebestem-
melser. Først i en sådan situation vil det være muligt at indrette skattemæssige incitamentsordnin-
ger, som til fulde tilgodeser den bæredygtige udvikling. 
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Kapitel 5 Konklusion 
Det var formålet med denne afhandling at undersøge, i hvilken grad EU’s formål om bæredygtig ud-
vikling er foreneligt med EU’s statsstøtteregler. Undersøgelsen tog udgangspunkt i en hypotetisk Ju-
niorskatteordning målrettet udenlandsk arbejdskraft, som antoges at kunne fremskynde bæredygtig 
udvikling og styrke EU’s konkurrenceevne.  

Juniorskatteordningens opbygning er baseret på Forskerskatteordningen, og fordelen består i ar-
bejdstagernes mulighed for beskatning med en effektiv, flad skattesats på ca. 33% af deres vederlag. 
Der afviges fra Forskerskatteordningen ved, at der ikke stilles krav til arbejdstagernes kvalifikationer 
eller løn. Der kræves derimod ansættelse i SMV’er, hvis primæraktivitet anses at bidrage til den bæ-
redygtige udvikling. SMV-betingelsen blev udarbejdet efter Kommissionens henstilling herom, der 
vedrører antal ansatte og omsætning/balancesum. Begrebet bæredygtig udvikling fremgår af trak-
tater og meddelelser fra Kommissionen, men der foreligger ikke en entydig definition heraf. Begre-
bet blev derfor udarbejdet på baggrund af FN’s verdensmål om cirkulær økonomi, Kommissionens 
meddelelse om EU’s tilgang til opfyldelsen af målene samt OECD’s manualer om F&U&I. Afhandlin-
gens bæredygtighedskriterium lyder således: 

SMV’en skal bevise, at den som primæraktivitet beskæftiger sig med bæredygtig udvikling, hvorved forstås, 
at den med henblik på affaldsforebyggelse eller genanvendelse af jordens naturressourcer på systematisk 
vis forsøger at udvikle nye eller forbedrede produkter, tjenesteydelser eller forretningsprocesser, som ad-
skiller sig væsentligt fra hvad, der allerede er introduceret på markedet. 

Det er vurderingen, at det ikke har været muligt at opstille et objektivt kriterium, fordi der ikke findes 
passende, målbare parametre for, hvornår en virksomhed beskæftiger sig med bæredygtig udvikling. 

Det følger af TEUF art. 107, stk. 1, at en støtteforanstaltning er uforenelig med det indre marked, 
hvis bestemmelsens betingelser er opfyldt. Selektivitetsbetingelsen var interessant for vurderingen 
af Juniorskatteordningen, idet der gennem retspraksis foreligger uenighed mellem Retten og Dom-
stolen om, i hvilket omfang en skatteordnings formål skal inddrages heri. Betingelsen blev opfyldt 
som følge af skatteordningens subjektive bæredygtighedskriterium og SMV-krav. Da Juniorskatte-
ordningen opfylder alle betingelserne i art. 107 stk. 1, var den endelige vurdering, at skatteordningen 
omfattes af statsstøtteforbuddet.  

Med udgangspunkt i GBER og en balancetest blev det herefter undersøgt, hvorvidt Juniorskatteord-
ningen kan undtages forbuddet i medfør af art. 107, stk. 3, litra c). Konklusionen var, at GBER ikke 
kan undtage ordningen fra statsstøtteforbuddet i sin helhed, idet forordningen kun i begrænset om-
fang retfærdiggør driftsstøtte. Balancetesten resulterede i holdepunkter for og imod skatteordnin-
gens forenelighed, men idet testens elementer bærer præg af økonomiske overvejelser, måtte en 
endelig vurdering vente til den integrerede analyse, hvor også den økonomiske analyses resultater 
kunne inddrages. 

Den økonomiske analyse blev foretaget med udgangspunkt i et teoretisk fundament bestående af 
transaktionsomkostningsteori og dynamisk konkurrenceteori. Der blev  i analysen redegjort for skat-
temæssige incitamentsordningers påvirkning på arbejdstagere og SMV’er, og med det udgangspunkt 
blev innovation og bæredygtig udvikling undersøgt som midler til at styrke EU’s konkurrenceevne. 



 88 af 96 

Det blev fundet, at EU ikke på nuværende tidspunkt kan karakteriseres som en bæredygtig frontlø-
ber, og det blev fremhævet, at investering i F&U&I er et middel til at opnå denne position. 

SMV’er står for de fleste innovationer, hvorfor det er problematisk, at de hæmmes af markedsfejl, 
herunder mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det blev analyseret, hvorvidt Juniorskatteordningen 
kan rette markedsfejlen for SMV’er. Der blev i den forbindelse frembragt evidens for, at skatteord-
ningens fordel er et incitament i praksis, og at den kan frembringe knowledge spillovers. 

Juniorskatteordningen blev vurderet i henhold til Kommissionens best practice om skattemæssige 
incitamentsordninger til F&U&I, og dens udformning fandtes hensigtsmæssig i flere henseender. Det 
stod dog i modsætning til best practice og andre alternativer, at skatteordningen tildeler SMV’erne 
fordele indirekte gennem gunstigere forudsætninger i lønforhandlingen med arbejdstagere omfattet 
af ordningen. Således udmønter fordelen sig først ved ansættelse af den udenlandske arbejdskraft 
og ikke ved den blotte beskæftigelse med bæredygtig udvikling. Grundet Juniorskatteordningens 
bæredygtighedskriterium og manglende krav til arbejdstagerne er der ligeledes risiko for et utilsigtet 
anvendelsesområde. Indførelsen af skatteordningen i flere medlemsstater kan føre til et race to the 
bottom, hvor de risikerer at “stjæle” arbejdskraften fra hinanden i stedet for at tiltrække den fra 
tredjelande. Konklusionen på den økonomiske analyse var derfor, at Juniorskatteordningen ikke ud-
gør en Kaldor Hicks-forbedring og dermed ikke er optimal. Det må dog fastholdes, at der er brug for 
nye instrumenter, som gør det mere attraktivt for SMV’er at beskæftige sig med bæredygtig udvik-
ling inden for EU. 

I afhandlingens integrerede analyse blev der samlet om på den delvist ubesvarede balancetest fra 
den juridiske analyse. Den endelige konklusion på Juniorskatteordningens forenelighed med stats-
støttereglerne var, at der efter inddragelse af økonomiske analyser ikke foreligger hensyn, der kunne 
retfærdiggøre ordningen. Den primære årsag hertil er, at det inden for afhandlingens rammer ikke 
er muligt at argumentere for, at skatteordningens bidrag til den bæredygtige udvikling overstiger de 
negative følgevirkninger, herunder et potentielt race to the bottom. Konklusionen førte til overve-
jelser om, hvorvidt statsstøttereglerne og EU’s indre marked generelt er strømlinet den bæredygtige 
udvikling, idet der i princippet ikke er et loft for, hvor stort et afkast udviklingen kan føre med sig 

Det er Kommissionens klare udgangspunkt, at driftsstøtte er uforeneligt med EU’s indre marked. 
Med afhandlingens økonomiske analyse in mente er det oplagt at stille sig kritisk over for denne 
holdning, når det kommer til området for bæredygtig udvikling, idet der foreligger økonomiske ar-
gumenter for, at driftsstøtte til SMV’er, som beskæftiger sig hermed, på langt sigt vil bidrage til EU’s 
fortsatte konkurrenceevne. Det er i den forbindelse interessant, at der af TEUF art. 107 ikke fremgår 
eksplicitte undtagelser i relation til bæredygtig udvikling, idet begrebets vigtighed er understreget i 
EU’s formål. 

Besvarelsen af afhandlingens problemformulering sætter på denne måde spørgsmålstegn ved, om 
statsstøttereglerne kan omfavne EU’s formål om bæredygtig udvikling. Overvejelsen om en udvi-
delse af statsstøttereglernes retfærdiggørende hensyn bliver aktuelt, når der foreligger en klar defi-
nition af begrebet bæredygtig udvikling, som er udarbejdet med udgangspunkt i objektive kriterier. 
I sidste ende er spørgsmålet om den bæredygtige udviklings forenelighed med statsstøttereglerne 
en overvejelse om, hvorvidt EU er villig til at gå på kompromis med kortsigtede skadevirkninger på 
konkurrence og vækst for på lang sigt at kunne profitere som en bæredygtig frontløber.   
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Anvendte forkortelser 
1992-ordningen - Forskerskatteordningen indsat 

ved Lov nr. 489 af 24. juni 1992 

1998-ordningen - 
Forskerskatteordningen indsat 
ved Lov nr. 913 af 16. december 
1998 

ABL - Aktieavancebeskatningsloven 
DI - Dansk Industri 
KSL - Kildeskatteloven 

FN / UN - De Forenede Nationer / United 
Nations 

TEU - Traktaten om Den Europæiske 
Union 

TEUF - Traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde 

F&U - Forskning & Udvikling 

F&U&I - Forskning & Udvikling & Innova-
tion 

GBER / Gruppefritagelsesfor-
ordningen - 

Kommissionens forordning 
2014/651/EU af 17. juni 2014 
om visse kategorier af støttes 
forenelighed med det indre 
marked i henhold til traktatens 
artikel 107 og 108, EU-Tidende 
2014, nr. L 187 side 57. 

EU - Den Europæiske Union 

Henstillingen - 

Kommissionens henstilling af 6. 
maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og 
mellemstore virksomheder 
(2003/361/EF) 

Domstolen / EU-domstolen - Den Europæiske Unions Dom-
stol 

Retten - Den Europæiske Unions Ret / 
Retten i Første Instans 

SMV’er - Små og mellemstore virksomhe-
der 

Forskerskatteordningen - 

Den i KSL §§ 48 E-F definerede 
mulighed for at blive beskattet 
med en lavere sats end man el-
lers ville som følge af fuld skat-
tepligt, såfremt en række krite-
rier er opfyldt. 

DJV - 
Skattestyrelsens juridiske vej-
ledning / “Den juridiske vejled-
ning” 

OECD - Organization of Economic Co-
ordination and Development 
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OPEC - Organization of Petroleum Ex-
porting Coutries 

LL - Ligningsloven 
AL - Afskrivningsloven 
JEI - Jeunes Entreprise Innovantes 

Statsstøttemeddelelsen . 

Kommissionens meddelelse om 
begrebet statsstøtte i artikel 
107, stk. 1, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktions-
måde af 19. juli 2016, EU-Ti-
dende 2016, C 262 side 1. 
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