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Executive summary 

The strategic goal of the European Union is creating a level-playing field for businesses and 

individuals within the Union.  One of the key elements to achieve this goal is to maintain the 

Internal Market with free movement of goods, capital, services and labor within the Union. 

This is conductive to increase competition, specialization and allowing businesses to establish 

their production across EU memberstates.  

 

This paper investigates the current company taxation of Controlled Foreign Companies (CFC). 

EU have recently adopted the anti-tax avoidance directive (ATAD), which aim to counter in-

ternational tax avoidance. The directive creates a minimum level of protection against profit 

shifting to a low- or no tax country. This paper investigates the interpretation and application 

of the substance exemption in the directive’s article 7, based on EU case law.  

 

We have found that the interpretation of the substance exemption have been refined to in-

clude artificial arrangements without any economic or commercial justification. In addition, 

the European Court of Justice has in recent cases provided additional guidelines to what con-

stitutes an artificial arrangement.  

 

This paper furthermore investigates whether the current company taxation in the Internal 

Market create inefficiencies and prevents businesses from exploiting its full benefits. We have 

found that the most efficient allocation of resources are achieved when companies specialize 

their production by comparative advantages.   

 

However, the corporate tax rate is decided by each Member State and creates room for com-

panies to reduce their tax burden by tax planning. We have found that companies, in some 

cases, have incentive to lower their tax burden by establishing their production in low tax 

countries. In addition, we have found that the divergent tax rates, in some cases, can distort 

the competition in the Internal Market.  
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Lastly, the paper investigates how to achieve a more efficient Internal Market in relation to 

direct taxation. We discuss several approaches to tax harmonization and whether this consti-

tutes an efficient goal for EU. This paper concludes that the most efficient solution currently 

available, is the CCCTB-directive, which consolidates the corporate tax base of multinational 

businesses. However, by implementing the directive in its current form, there is still room 

companies to lower their tax burden. On this ground, we conclude that the current CCCTB-

directive in combination with a Destination based formula and credit, will lead to an efficient 

outcome. In such case, the companies will not have incentive to perform tax planning.  

 

This paper concludes that implementation of the CCCTB directive with addition of the desti-

nation-with-credit formula represents an efficient condition for the internal marked.  
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Forkortelser 

ATAD – EU Council Directive, 2016/1164 of July 12, 2016. Anti-tax avoidance directive.  

BEPS – Base Erosion and Profit Shifting 

CCCTB – Common Consolidated Corporate Tax Base 

OECD – The Organization for Economic Co-operation and Development 

EU – European Union 

CFC – Controlled Foreign Company 

GAAR – General Anti-Avoidance Rule 

TEU – The Treaty on European Union 

TEUF – Treaty on the Functioning of the European Union 

DBO – Dobbeltbeskatningsoverenskomst 
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1. Kapitel 1 – Præsentation af problemstilling 

1.1 Indledning 

Formålet med den Europæiske Union er at opretholde et indre marked uden hindringer for 

den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer, kapital og etablering.1 EU med-

lemslandene er således underlagt EU-retten, der indebærer overholdelse af EU’s traktater, 

forordninger og direktiver.  

 

Området for direkte skatter er imidlertid langt fra harmoniseret i EU, da de forskellige med-

lemslande ønsker at opretholde forskellige skattesystemer og national suverænitet. Det er 

formentlig ikke alle medlemslande, der har interesse i et harmoniseret skattesystem, da lav-

skattelande formentlig ville miste skatteprovenu.   

 

Hvis alle EU-lande var skatteneutrale2 eller fuld harmoniserede ville multinationale koncerner 

etablere deres forretning i lande, hvor de kunne generere størst afkast.3 Imidlertid skaber de 

forskellige skattesystemer mulighed for multinationale koncerner at skatteplanlægge ved at 

placere deres kapital og mobile indkomstkilder i lavskattelande. Ved at placere skattetilsvar i 

lavskattelande kan multinationale koncerner optimere deres effektive skattesats og dermed 

profitmaksimere. 

 

Der er stort internationalt fokus på skatteundgåelse, og EU har i den forbindelse vedtaget ATA-

direktivet4, der skal modgå international skatteundgåelse ved at introducere minimumsregler 

på skatteområdet, der søger at værne om det nationale skattegrundlag. I ATA-direktivet findes 

CFC-reglerne, der skal sikre, at skatteydere ikke vilkårligt kan flytte mobile indkomstkilder til 

lavskattelande.5  

 

CFC-reglerne har været genstand for flere ændringer, og EF-domstolens dom, C-196/04 Cad-

bury Schweppes6, satte fokus på disse reglers forenelighed med EU-retten. Efter Cadbury 

Schweppes og de følgende ændringer af CFC-reglerne er der således opstået en række fortolk-

ningsmæssige problemstillinger, herunder hvad der skal forstås ved ’Substansundtagelsen’ i 

ATA-direktivets artikel 7.  

                                                      
1 Neergaard og Nielsen, 2016, s. 301. Dette følger også af EU’s mål i TEU art. 2.   
2 Ved skatteneutralitet i EU forstås, at skattebyrden mellem medlemsstaterne er ens, og der dermed ikke er forskel i medlemssta-
ternes skattesystemer. Det er dermed heller ikke muligt at omgå skattesystemerne. 
3 Ifølge Ruth Mason, World Tax Journal, 2010, p. 126, kan endvidere udledes af antagelsen om, at selskaber, som økonomiske aktø-
rer, er profitmaksimerende, se afsnit 1.4.1 
4 Anti-tax avoidance directive (ATAD), Council directive (EU) 2016/1164 of 12 July 2016, laying down rules against tax avoidance 
practices that directly affect the functioning of the internal market.  
5 ATA-direktivets artikel 7 & 8, se denne afhandlings 2.5.1. 
6 Se udførlig gennemgang af denne dom samt domsreferat i afsnit 2.6. 
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Derudover kan der stilles spørgsmålstegn ved, om den nuværende struktur på området for 

direkte skatter er efficient, eller om der findes andre tiltag, der øger den samlede velfærd i 

det indre marked.  

 

Dette leder til afhandlingens problemfelt, der uddybes i nedenstående afsnit.  
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1.2 Problemformulering 

1.2.1 Juridisk problemformulering 

Hvad er gældende ret på området for CFC-beskatning efter ATA-direktivet, og hvordan skal 

substansundtagelsen i ATA-direktivet artikel 7, stk. 2, litra a fortolkes på baggrund af EU-Dom-

stolens praksis?  

 

1.2.2 Økonomisk problemformulering 

Hvordan opnås en efficient tilstand på det indre marked, og i hvilket omfang bidrager diver-

gerende skattesystemer i EU til skatteplanlægning? Hvilke konsekvenser har dette på prissæt-

ningen og konkurrencesituationen i EU? 

 

1.2.3 Integreret problemformulering 

I hvilket omfang er der mulighed for at implementere EU-lovgivning på området for direkte 

skatter, som har til formål at eliminere aggressiv skatteplanlægning og samtidig øge den sam-

lede velfærd i EU? 
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1.3 Synsvinkel 

Denne afhandling søger at belyse problemstillingerne igennem en samfundsmæssig- og sam-

fundsøkonomisk synsvinkel. Dette skyldes, at afhandlingen søger at belyse de økonomiske in-

citamenter, der opstår som følge af forskellige selskabsskatteregler i EU, samt hvorledes sub-

stansundtagelsen i ATA direktivets artikel 7, stk. 2, litra a vedrørende CFC-beskatning, skal for-

tolkes.  

   

1.4 Metode 

1.4.1 Økonomisk metode 

Afhandlingens økonomiske metode vil ud fra allerede eksisterende teorier og analysemodeller 

forsøge at forklare international skatteplanlægning og konkurrencesituationen på det indre 

marked. Der anlægges dermed en hypotetisk deduktiv forklaringsmetode.7 

 

Afhandlingen tager afsæt i et mikroøkonomisk perspektiv, idet teorierne findes egnede til at 

forklare incitamenterne bag multinationale koncerners beslutninger.8 Mikroøkonomien som 

forskningsprogram bygger på en række antagelser, der findes relevante for denne afhandling. 

Herunder at økonomiske aktører er profitmaksimerende.9 Det belyses gennem mikroøkono-

miske modeller, hvorledes multinationale koncerner profitmaksimerer på det indre marked.  

 

Til brug for analysen af konkurrencesituationen anvendes Bertrand modellen.10 Modellen byg-

ger på en række forsimplede antagelser, herunder at virksomhederne producerer homogene 

varer, at de har ens marginale omkostninger, og at der er tale om et ’one-shot-game’. Disse 

antagelser inddrages og kritiseres i det omfang de anses for utroværdige.  

 

1.4.2 Juridisk metode 

Afhandlingens juridiske problemfelt analyseres ud fra den retsdogmatiske metode ved brug 

af retskilder og relevant regulering. Afhandlingens fokus vil centrere sig om EU-lovgivning, EU-

retspraksis samt relevant litteratur som fortolkningsbidrag. På baggrund af systematisering, 

analyse og fortolkning udledes gældende ret – de lega lata.11  

 

Afhandlingen tager sit udgangspunkt i retspositivismen, som betragter videnskaben ud fra, 

hvad retten er, og ser ikke på, hvorledes retten bør være. Retspositivismen er derfor en rets-

                                                      
7 Tvarnø & Denta, 2015, s. 183 
8 Christensen & Helmer Rasmussen, 2013, s. 7 
9 Christensen & Helmer Rasmussen, 2013, s. 7 
10 Model om prisdannelse på oligopolmarkeder, [industrial Organizations, s. 188] 
11 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 30 f. 
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teori, der adskiller ret og moral. Med andre ord betyder dette, at hvis man betragter retsvi-

denskaben ud fra en retspositivistisk synsvinkel, så er retten ikke afhængig af moral for at 

være gyldig/gælde, desuagtet at reglen eller loven skulle stride mod ens moral, etik eller reli-

gion. Så lov er lov, og lov skal holdes.12  

 

EU-retten består både af primærregulering, herunder traktaterne13, chatret14 og almindelige 

retsprincipper og af bindende og ikke bindende15 sekundærregulering, som indbefatter for-

ordninger, direktiver og afgørelser16, henholdsvis henstillinger, udtalelser, soft law, meddelel-

ser samt retspraksis.17 

 

Inden for EU-retten eksisterer der ingen rangorden mellem retskilderne men et regulerings-

hierarki. Det betyder, at en hjemmel i EU-regulering ikke vægtes højere end hjemmel i EU-

retspraksis. Begge former for hjemmel kan være afgørende for gældende ret. 

 

Afhandlingen tager afsæt i EU-retten herunder ATA-direktivet, der regulerer området for CFC-

beskatning inden for EU. Det undersøges, hvorledes substansundtagelsen i ATA-direktivets ar-

tikel 7, stk. 2, litra a skal fortolkes. Der anvendes en objektiv ordlydsfortolkning af direktivets 

bestemmelser vedrørende substansundtagelsen for at konkretisere indholdet af denne und-

tagelse. 

 

Endvidere anvendes en subjektiv fortolkning, hvorved betragtningerne i ATA-direktivet ind-

drages, i bestræbelserne på at klarlægge det tiltænkte formål med ATA-direktivets bestem-

melse om CFC-beskatning. Derudover anvendes der i den juridiske analyse relevant EU-prak-

sis. 

 

Afhandlingens anvendelse af EU-retten skyldes, at EU-retten altid går forud for national ret, 

jf. princippet om EU-rettens forrang. Dette princip foreligger imidlertid uhjemlet i regulerin-

gen, men er fastslået gentagende gange i EU-praksis.18 Dette bevirker således, at nationale 

bestemmelser tilsidesættes, såfremt der skulle være uoverensstemmelse mellem EU-retten 

og national ret. 

 

                                                      
12 Christina D. Tvarnø og Ruth Nielsen: Retskilder og retsteorier (5. udgave), s.333. Se også Jens Evald og Sten Schaumburg-Müller, 
Retsfilosofi, retsvidenskab og rets- kildelære, Kbhvn., 2004, s. 9. 
13 Traktaten om den europæiske Union (TEU) og Traktaten om den europæiske Unions funktionsområde (TEUF). 
14 Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder: Offentliggjort i EUT 2000 C 364/01 af 18.12.2000. 
15 Soft Law, henstillinger og udtalelser Jf. TEUF art. 288. 
16 Jf. TEUF art. 288. 
17 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 98. 
18 Flaminio Costa mod ENEL, sag 6/64, præ. afg. af 15.7.1964 og Tvarnø og Nielsen, 2014, s. 118 og 150  
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Opretholdelsen af ovenstående princip støttes yderligere op om princippet vedrørende EU 

konform fortolkning. Det kræves herefter af den nationale instans, at der skabes en overens-

stemmelse mellem EU-retten og national ret. Dette støttes op af contra legem19, hvilket inde-

bærer, at der ikke må fortolkes imod EU-retten.20      

 

EU-domstolens har en dynamiske fortolkningsstil, der bevirker, at den principielt er frigjort af 

sin praksis i relation til tidligere afsagte afgørelser. EU-Domstolen praktiserer således ikke en 

”stare decisis-doktrin”, hvorfor tidligere afgørelser ikke medfører, at der opstår en bindende 

fast praksis, som herefter forpligter EU-Domstolen ved senere afgørelser. Afhandlingen vil 

derfor både anvende ældre og nyere retspraksis på området til at fastlægge fortolkningen af 

substansundtagelsen.   

 

1.4.3 Integreret metode 

Det integrerede kapitel er en sammenfatning og forlængelse af de to foregående analyser. 

Det integrerede kapitel vil tage udgangspunkt i en retsøkonomisk og retspolitiksk analyse af 

problemfeltet.  

 

Retsøkonomien anvender retsregler til at analysere nytte og efficient og bidrager i denne af-

handling til at vurdere, hvorledes det er muligt at opstille mere efficiente foranstaltninger.21 

Det er således retsreglerne, der er analyseniveau for retsøkonomien. Retsøkonominen anven-

des til at beskrive incitamenter, konkurrence og økonomiske konsekvenser i den integrerede 

analyse. Denne fremgangsmåde anvendes til at forklare en eller flere retsreglers betydning for 

samfundet og konkurrerende virksomheder.22 

 

Den retspolitiske analyse tager afsæt i gældende retsregler og bidrager til vurderingen af, 

hvorledes disse regler bør ændres. Den integrerede analyse vil således inddrage elementer fra 

både den økonomiske og juridiske analyse for derigennem at vurdere, hvorledes de nuvæ-

rende regler kan struktureres mest efficient. Der tages udgangspunkt i EU-retten og gældende 

internationale værnsregler, herunder CFC-reglerne i ATA-direktivet. 

 

Efficiens betragtningen tager afsæt i Pareto- og Kaldor-Hicks efficiens kriterierne, der udgør 

velfærdskriterierne, som retsreglerne opvejes mod.   

 

                                                      
19Contra legem = Mod loven. 
20 Neergaard og Nielsen, 2016, s. 209. 
21 Retskilder og retsteorier, s. 484 
22 Ibid s. 484 
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1.5 Afgrænsning 

1.5.1 Økonomisk afgrænsning 

Den økonomiske analyse tager udelukkende udgangspunkt i situationen for multinationale 

selskaber på det indre marked. Der afgrænses fra at redegøre for selskabsskattebasen, da 

dette vil udgøre en uhensigtsmæssig komplikation af eksemplerne. Der tages således i denne 

afhandlings kapitel 4 udelukkende udgangspunkt i selskabsskattesatserne i EU. 

 

Der afgrænses endvidere fra skatteplanlægning gennem andre strukturer end udflytning af 

mobile indkomstkilder (CFC-reglernes anvendelsesområde), da dette ikke findes relevant i for-

hold til afhandlingens hovedfokus.  

 

Der inddrages ikke aspeker vedrørende indirekte skatter, da afhandlingens problemfelt søger 

at belyse området for direkte skatter, herunder CFC-reglerne.  

 

Derudover afgrænses der fra at undersøge konkurrencesituationen og prissætningen på andre 

markeder, da der tages udgangspunkt i et eksempel for havvindenergi. Konkurrencesituatio-

nen belyses således udelukkende på et oligopol marked, hvor multinationale koncerner kon-

kurrerer på prisen.  

 

Afhandlingen tager afsæt i etablering og udnyttelse af komparative fordele, hvorfor øvrige 

transaktionsomkostninger forbundet med skatteplanlægning ikke vil blive inddraget. 

 

1.5.2 Juridisk afgrænsning 

Den juridiske analyse tager udgangspunkt i ATA-direktivets artikel 7 og belyser således ikke 

beregning af udenlandske selskabers indkomst efter ATA-direktivet artikel 8. Der afgrænses 

således fra gennemgang af direktivets artikel 8, da denne afhandlings hovedfokus er artikel 7. 

 

Der afgrænses for at belyse de danske CFC-reglers anvendelse og implementering, da denne 

afhandling alene søger at belyse, hvad der er gældende ret efter ATA-direktivet i et EU-retligt 

perspektiv. ATA-direktivets danske implementering er således ikke medtaget.23  

 

Denne afhandling søger ikke at belyse, hvad der skal forstås ved undtagelsen i ATA-direktivets 

artikel 7, stk. 2 b (model B), da denne undtagelse ikke findes at være udtryk for gældende ret 

efter Cadbury Schweppes-dommen. Genstanden for denne afhandlings analyse vil være sub-

                                                      
23 Det bemærkes imidlertid, at de danske CFC-regler er i høring ved Lovforslag nr. L 48 af 6. november 2019. Implementering af 
skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler. 
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stansundtagelsen i direktivet artikel 7, stk. 2, litra a (model A). Derudover søger denne afhand-

ling ikke at lave en dybdegående analysere af, hvad der ligger i de forskellige former for CFC-

indkomst oplistet i ATA-direktivets artikel 7, stk. 2, litra a, nr. 1-6.  

 

Der tages udgangspunkt i CFC-beskatning i forhold til selskaber og således ikke for fysiske per-

soner. 

 

Afhandlingen omfatter ikke en stillingtagen til, hvilke incitamenter, som ligger bag EU-med-

lemsstaternes forskellige valg af implementering af ATA-direktivet, herunder model A og mo-

del B.  

Grundet afhandlingens begrænsede omfang, er det ikke muligt at analysere alle aspekter af 

ATA-direktivets CFC-regler. Afhandlingens fokus retter sig mod, hvilke betingelser, der skal 

være opfyldt, før der kan ske CFC-beskatning i ATA-direktivets forstand. I den forbindelse vil 

der være et særligt fokus på ATA-direktivets substansundtagelse, herunder dennes fortolkning 

i den EU-retlige praksis. 

 

1.5.3 Integreret afgrænsning 

Afhandlingens integrerede kapitel søger at finde tiltag, som skaber en mere ensartet imple-

mentering af EU-lovgivning til bekæmpelse af aggressiv skatteplanlægning. Tiltag som alene 

bygger på minimumsharmonisering vil derfor ikke være genstand for en analyse. Afhandlin-

gens omdrejningspunkt er transaktioner inden for EU, hvorfor transaktioner ud af EU ikke vil 

blive behandlet.    

 

Det integrerede kapitels hovedfokus er de store multinationale koncerners grænseoverskri-

dende aktiviteter. Det skyldes, at det er disse selskaber, som dels besidder de økonomiske 

ressourcer til at tænke i forskellige strukturer og efterfølgende eksekvere på disse. Dels fordi 

de store multinationale koncerners aggressive skatteplanlægning potentielt kan udhule visse 

EU-medlemsstaters skattegrundlag. Afhandlingen vil derfor i mindre grad have fokus på mul-

tinationale koncerner, hvis samlede indkomst ikke overstiger en værdiggrænse på 750 mio. 

euro.  

 

Europa kommissionens direktivforslag til en konsolideret selskabsskattebase (Common Con-

solidated Corporate Tax Base) vil udgøre den integrerede dels hovedfokus i bestræbelserne 

på at finde et tiltag, som potentielt set kan eliminere aggressiv skatteplanlægning blandt de 

store multinationale koncerner og øge den samlede velfærd i EU. Dette forslag vil derfor 

være genstand for en dybdegående analyse.  
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Den integrerede dels tiltag vedrørende en fælles selskabsskattesats eller -skattebase vil der-

for være genstand for en mindre dybdegående analyse. Disse tiltag har tidligere været gen-

stand for drøftelser i EU, hvor disse tiltag findes at have relevans om end, at de synes noget 

urealistiske på EU’s nuværende udviklingstrin.   

 

Vurderingen af, hvorvidt et tiltag udgør en Pareto- og eller en Kaldor-Hicks forbedring tager 

afsæt i en forsimplet ”Cost-benefit-analyse”. Dette skal ses som et værktøj til at opgøre, om 

et givent tiltag kan betale sig (omkostninger vs. udbytte). Vurderingen af de forskellige tiltag i 

forhold til omkostninger og udbytte vil ikke blive gjort op i kroner og øre. Dette skal begrundes 

i, at mange faktorer kan spille ind i denne værdisætning og kan i visse tilfælde differentiere sig 

fra den ene EU-medlemsstat til den anden EU-medlemsstat. Det samme rationale gør sig gæl-

dende for multinationale koncerner og er derfor vanskelig at opgøre præcist. På denne bag-

grund søger afhandlingen at estimere de forskellige omkostninger og udbytter på baggrund af 

en for- og imod argumentation i relation til et givent tiltag. 

 

1.6 Struktur 

Det juridiske kapitel starter i afsnit 2.1 med en præsentation af baggrunden og formålet med 

indførelsen af CFC-lovgivning på et generelt plan. Baggrunden for dette er at belyse og skabe 

en bedre forståelse for de bagvedliggende hensyn, som ligger til grund for CFC-lovgivning i 

almindelighed.  

 

Efterfølgende præsenteres læseren for OECD/G20 og Europa Kommissionens tiltag vedrø-

rende CFC-beskatning i afsnit 2.4. I forlængelse heraf præsenteres læseren i afsnit 2.5 for ATA-

direktivet artikel 7, som omhandler ATA-direktivets anvendelsesområde, herunder afhandlin-

gens centrale omdrejningspunkt substansundtagelse. Dette har til formål at tydeliggøre, i 

hvilke situationer et selskab opfylder betingelserne i ATA-direktivets artikel 7 og som følge 

heraf bliver CFC-beskattet, men også belyse ATA-direktivets substansundtagelse.  

 

I det efterfølgende afsnit 2.5.2 vil substansundtagelsen i ATA-direktivets artikel 7 med ud-

gangspunkt i Cadbury Schweppes blive genstand for en analyse. Analysen af Cadbury Schwep-

pes er essentiel, idet substansundtagelsen i relation til CFC-lovgivning tager sit afsæt netop 

her.  

 

Dernæst vil afhandlingen i afsnit 2.7 analysere de nyeste EU-Domme vedrørende substans-

undtagelsen, for at klarlægge substansudtagelsens nuværende udviklingstrin i EU-retten. Af-

slutningsvis besvares afhandlingens juridiske problemstilling med en konklusion i afsnit 2.9 
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Dernæst vil kapitel 3 fremhæve nogle af manglerne ved ATA-direktivets regler om CFC-beskat-

ning.  

 

Det økonomiske kapitel indledes i afsnit 4.1-4.4 med en præsentation for og baggrund bag 

international skatteplanlægning. Afsnit 4.5 analyserer multinationale koncerners incitament 

til at foretage international skatteplanlægning, og beskriver hvorledes en multinational kon-

cern kan nedbringe dens skattetilsvar ved at etablere sig i et lavskatteland.  

 

Efterfølgende analyseres konkurrencesituationen for på et oligopol marked i afsnit 4.9. Ana-

lysen tager derefter afsæt i Bertrand modellen i afsnit 4.9.1 og prissætningen på det specifikke 

marked klarlægges. Afslutningsvist besvares afhandlingens økonomiske problemfelt med en 

konklusion i afsnit 4.10. 

 

Den integrerede del vil i kapitel 5 analysere effekterne ved en fuld harmonisering af selskabs-

skattesatsen og selskabsskattebasen. Dernæst vil CCCTB-forslaget blive behandlet i afsnit 5.5, 

og effekterne heraf vil blive klarlagt i afsnit 5.5.8. Manglerne ved det nuværende CCCTB-for-

slag klarlægges i afsnit 5.6 og en efterfølgende løsning på dette i afsnit 5.8. Slutteligt vil af-

handlingens integrerede delkonklusion besvares i afsnit 5.14. 

 

Afslutningsvist vil kapitel 6 indeholde en sammenfattende konklusion på baggrund af den ju-

ridiske-, økonomiske- og integrerede analyse til besvarelse af afhandlingens problemformule-

ringer.  
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2. Kapitel 2 – ATA-direktivets CFC-regler og substansundtagelse 

2.1 Introduktion til CFC-beskatning 

I det kommende afsnit vil læseren blive præsenteret for baggrunden og formålet med at ind-

føre CFC-lovgivning. Baggrunden for denne præsentation er at skabe et fundament for en 

bedre forståelse af de hensyn, som ligger til grund for CFC-lovgivning i almindelighed.   

 

Såfremt vi alle levede i en skatteneutral verden, ville beskatning ikke være den afgørende fak-

tor i hverken borgernes eller virksomhedernes daglige beslutninger. Skatteneutralitet vil med 

andre ord kunne opnås i en situation, hvor ingen lande pålagde skatter. Imidlertid vil skatte-

neutralitet også kunne opnås, hvis samtlige landes skatteregler var fuldt ud harmoniserede og 

umulige at omgå. I en sådan verden, som på nuværende tidspunkt virker illusorisk, ville bor-

gere og virksomheder placere deres kapital dér, hvor kapitalen giver det største afkast.24 Dette 

ville alt andet lige bevirke til en perfekt allokering af kapital i verdenen, hvorfor denne skatte-

neutralitet vil lede til en velfærdsgevinst til deling landene imellem.25  

 

Dog virker dette scenarie noget urealistisk på nuværende tidspunkt, hvilket kan begrundes i, 

at enkelte landes velfærdsgevinst ved skatteneutralitet ikke vil være af samme størrelse, og 

at nogle lande, herunder lavskattelande, umiddelbart vil realisere et velfærdstab, hvis man 

sammenligner med deres nuværende situation.26 Dette bevirker, at skatteregler og –satser på 

nuværende tidspunkt varierer landende i mellem og afstedkommer alt andet lige et incita-

ment for virksomheder til at foretage deres investeringer, hvor dette synes mest fordelagtigt 

skattemæssigt. Endvidere har indførelsen af særligt gunstige skatteforhold i visse lande, i re-

lation til geografiske mobile aktiviteter, ikke mindsket dette incitament. 

 

I udgangspunktet bør det ikke være af betydning for niveauet af beskatning, om skatteyderen 

foretager en given investering i sit domicilland eller i udlandet, såfremt skatteyderens domi-

cilland beskatter ud fra et globalindkomstprincip. I en komparativ kontekst tales der om, hvor-

vidt nogle landes skattesystemer bygger på globalindkomstprincippet, mens andre lande er 

baseret på territorialprincippet.  

 

Globalindkomstprincippet bygger på, at skatteydere, som er fuldt skattepligtige, er skatteplig-

tige af deres samlede indkomst, hvad enten den hidrører fra domicillandet eller fra udlandet. 

                                                      
24 Dette antager, at der bortses fra andre lovgivningsmæssige restriktioner. Se også Koerver, Peter Dansk CFC-beskatning - i et in-
ternationalt og komparativt perspektiv s. 54. 
25 Jf. Ruth Mason, World Tax Journal, 2010, s. 126 et seq. 
26 Jf. Ruth Mason, World Tax Journal, 2010, p. 127 et seq. 
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Omvendt bygger territorialprincippet på, at det pågældende land udelukkende beskatter kil-

der fra landet selv.27 Dog skal man være opmærksom på, at majoriteten af lande, hverken 

bygger på et strikt globalindkomstprincip eller territorialprincip, men nærmere en sammen-

blanding heraf.28       

 

Netop på grund af ovenstående incitamenter er flere multinationale koncerner kommet i fo-

kus, da disse koncerner qua deres placering i flere lande og berøring med flere forskellige 

skattesystemer på samme tid, gives en vis frihed til at placere aktiver og indkomst mellem 

forskellige lande og herved opnå en skattemæssig fordel. Her tænkes der især på aktiver, som 

genererer passiv indkomst såsom udlodning af udbytte, renter og royalties, da disse aktiver er 

relativt mobile.29  

 

Såfremt multinationale koncerner udnytter denne mulighed til at placere deres mobile ind-

komst i selskaber, som er hjemmehørende i lavskattelande, er der en reel risiko for, at skatte-

grundlaget i højskattelande, herunder Danmark, udhules.  

 

Denne mulighed for nedbringelse af skattebyrden i det land, hvor moderselskabet er hjem-

mehørende (domicilandet) ved investering gennem et datterselskab i et lavskatteland, hviler 

hovedsageligt på to forhold.30  

 

For det første anerkender stort set alle lande i udgangspunktet, at alle selskaber udgør et selv-

stændigt skattesubjekt, hvilket bevirker, at selskabet skal anses som værende adskilt fra akti-

onæren (herefter moderselskabet) i en skattemæssig kontekst.31 Dette afstedkommer såle-

des, at et datterselskab hjemmehørende i udlandet i udgangspunktet udelukkende vil være 

skattepligtig i moderselskabets domicilland, såfremt at datterselskabet genererer indkomst, 

som stammer fra kilder i moderselskabets domicilland, og som beskattes ud fra et territorial-

princip i moderselskabets domicilland.32 Med andre ord betyder dette, at indkomst genereret 

i det udenlandske selskab vil være isoleret fra moderselskabets skattepligtige indkomst i do-

micillandet – i hvert fald indtil tidspunktet, hvor moderselskabet modtager udbytteudlodning 

fra datterselskabet eller sælger sine aktier heri.33  

 

                                                      
27 Schmidt (2013), s. 53-59. 
28 IFA (2011b), s. 21. 
29 Koerver, Peter, International skatteret i et dansk perspektiv s. 265. og s. 368 
30 Sandler, Daniel: Tax Treaties and Controlled Foreign Company Legislation, 1998, s. 4 og OECD Report: Controlled Foreign Com-
pany Legislation, 1996, s. 15. 
31 OECD Report: Controlled Foreign Company Legislation, 1996, s. 10.  
32 Ibid. s. 10 ff. 
33 Ibid. s. 16.   
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Konsekvensen af dette bliver herved til en start en skatteudskydelse, men i de situationer, 

hvor domicillandet ikke beskatter aktionæren af udbytte udloddet fra det udenlandske dat-

terselskab eller af en avance ved afståelse af aktierne i selskabet, vil dette bevirke, at indkom-

sten, som er oppebåret i det udenlandske selskab i sidste ende de facto ikke beskattes i akti-

onærens domicilland.34 Det betyder, at beskatningen af indkomsten i det udenlandske selskab 

vil være afgrænset til den skat, der (eventuelt) pålægges i det udenlandske datterselskabs do-

micilland, hvilket afstedkommer skatteundgåelse.35 Der vil således være tale om en udhuling 

af skattegrundlaget i moderselskabets domicilland, såfremt der ved etablering af et dattersel-

skab rykkes skattepligtig indkomst til et lavskatteland. 

 

For det andet vil placeringen af mobile og finansielle aktiver i et udenlandsk datterselskab, i 

en skattemæssig kontekst, udelukkende give mening for skatteyderen i de tilfælde, hvor be-

skatningen er lavere end i moderselskabets domicilland.36 Med andre ord forudsættes det, at 

der findes lande, som helt undlader at beskatte eller beskatter selskabers indkomst forholds-

mæssig lavere end moderselskabets domicilland – dette være sig lavskattelande.37    

 

Det er netop også derfor, at flere lande, herunder Danmark, har indført lovgivning om Cont-

rolled foreign/financial companies – det vil sige CFC-lovgivning.38  

 

2.2 Formålet med CFC-lovgivning  

CFC-lovgivning er en af flere måder, hvorpå de nationale stater kan forsøge at imødegå og 

minimere den ovenstående beskrevet risiko for udhuling af skattegrundlaget. Flere forfattere 

i den internationale skatteretlige litteratur er gået så langt til at sige, at CFC-lovgivning er fun-

damentalt i bestræbelserne på at sikre skattegrundlaget i højskattelandene. Alexander Rust 

skriver blandt andet;  

 

”In my opinion CFC legislations are necessary to prevent the erosion of the tax base in high tax-

countries and ensure an equal taxation of all taxpayers in high-tax countries”.39 40  

 

Mens andre forfattere noget mere forsigtigt har beskrevet CFC-lovgivning som værende et 

potentielt middel til bekæmpelsen af udhuling af skattegrundlaget.41  

 

                                                      
34 Eksempelvis fordi udbytter fra datterselskaber er undtaget fra beskatning  
35 Koerver, Peter Dansk CFC-beskatning - i et internationalt og komparativt perspektiv s. 56. 
36 Arnold, Brian: The Taxation of Controlled Foreign Corporations: An International Comparison, 1986, s. 5. 
37 OECD Report: Controlled Foreign Company Legislation, 1996, s. 16.   
38 IFA (2013a), s. 25 
39 Rust, Alexander, Intertax, 2008, s. 492 ff. 
40 Se endvidere Arnold, Brian, the taxation of controlled foreign corporations: An international Comparison, 1986, s. 103 og 110.   
41 Aigner, Hans-Jörgen et al. (eds.): CFC Legislation Tax Treaties and EC Law, 2004, s. 16. Her anføres det, at: “…it might be a possi-
ble way to ensure the taxable base of the affected states”.   
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I grove træk går CFC-reglerne ud på, at moderselskabet til et udenlandsk datterselskab (her-

efter datterselskab), såfremt visse betingelser er opfyldt, skal medregne en andel af dattersel-

skabets indkomst til sin egen skattepligtige indkomst, til trods for, at datterselskabet ikke har 

udloddet udbytte til moderselskabet. Uden disse CFC-regler ville beskatningen af modersel-

skabet oftest være udskudt til tidspunktet, hvor datterselskabet udlodder udbytte til moder-

selskabet, eller i de tilfælde, hvor moderselskabet afstår sin aktiepost i datterselskabet.42  

 

CFC-lovgivning kan derfor anses for at bryde med det almindelige og internationalt aner-

kendte udgangspunkt om, at et udenlandsk selskab udgør et selvstændigt skattesubjekt og at 

selskabets indkomst således ikke skal undergives løbende beskatning i det land, hvor moder-

selskabet er hjemmehørende.43  

 

De økonomiske følger af CFC-beskatning kan have alvorlige konsekvenser for moderselskabet, 

da moderselskabet bliver underlagt at skulle betale skat af det udenlandske selskabs indkomst 

til trods for, at moderselskabet ikke har modtaget nogen midler fra selskabet i form af udbyt-

teudlodning. Desuden indebærer denne CFC-beskatning en risiko for, at et selskab både bliver 

beskattet i det land, hvor det er hjemmehørende og i det land, hvor aktionæren er hjemme-

hørende – med andre ord økonomisk dobbeltbeskatning.44 Konsekvenserne af CFC-beskatning 

er illustreret i nedenstående forsimplede eksempel.  

 

 
Figur 1: Illustration af CFC-beskatning og dennes påvirkning på moderselskabets skattepligtige indkomst. Egen 

tilvirkning med inspiration fra Eksempel 11.10.45 

 

Ovenstående eksempel illustrerer skattebetalingen for et moderselskab, der beskattes af 
dets datterselskabs CFC-indkomst. Det bemærkes imidlertid, at dette er et forsimplet eksem-
pel, der bl.a. ikke tager højde for den eventuelle creditlempelse af den udenlandske betalte 
skat.   

                                                      
42 Koerver, Peter – International skatteret i et dansk perspektiv s. 368. 
43 Dvs. CFC-reglerne kan ses som en udstrækning af beskatningsretten til også at indbefatte indkomst opbygget i udenlandske sel-
skaber, til trods for at det udenlandske selskab udgør et selvstændigt skattesubjekt.   
44 Koerver, Peter, International skatteret i et dansk perspektiv s. 369. 
45 Ibid. s. 381. 
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2.3 OECD/G20 BEPS Project 

Som nævnt ovenfor er flere multinationale koncerner kommet i fokus idet multinationale kon-

cerner, grundet deres placering i flere lande og berøring med forskellige skattesystemer, gives 

en frihed til at placere aktiver og indkomst i forskellige lande og dermed opnå en skattefordel. 

Dette har givet anledning til, at CFC-lovning igennem de seneste år har fået en stigende bevå-

genhed blandt politikere, praktikere og akademikere rundt omkring i verden, da lovgivning på 

netop dette område kan spille en afgørende rolle i kampen mod aggressiv skatteplanlægning 

i relation til multinationale koncerner.46 Ved skatteplanlægning forstås almindeligvis, at virk-

somheden tilrettelægger sine skatteforhold, således at dennes situation skattemæssigt set 

optimeres.47   

 

Der er netop også derfor, at både OECD og Europa Kommissionen tidligere har set vigtigheden 

i at rette deres fokus på området vedrørende CFC-beskatning, hvilket har resulteret i frigivel-

sen af rapporten om BEPS48 i februar 2013.49 En rapport som blev efterfulgt af vedtagelsen af 

en handlingsplan i september 2013, der identificerede 15 handlingspunkter i følgeskab af 3 

centrale søjler.50 Som et resultat af længere tids arbejde stod tilbage en pakke med 13 rappor-

ter, hvoraf den ene omhandlede udformningen af effektive CFC-regler.51  

 

Handlingspunkt 3 i BEPS vedrører reglerne for CFC-beskatning og kan henføres til den centrale 

søjle, som beskæftiger sig med sammenhængen i de forskellige nationale skatteregler, som 

påvirker grænseoverskridende aktiviteter.52 Formålet med handlingspunkt 3 var at udvikle an-

befalinger til udformningen af effektive CFC-regler i landende. Disse anbefalinger skulle alene 

anses som en slags ”byggesten” og ikke som en form for minimumstander. Anbefalingerne 

skulle sikre en vis fleksibilitet i forhold til, at landende kunne implementere CFC-reglerne på 

en måde, som var i overensstemmelse med de politiske mål og det samlede skattesystem i 

det pågældende land. Endvidere var anbefalingerne udviklet med det sigte, at sikre medlems-

landenes CFC-regler effektivt forhindrede skatteydere i at flytte deres indkomst til udenland-

ske datterselskaber. De ovennævnte ”byggesten” omhandlede følgende: 

 

1. Regler som definerer en CFC, herunder en definition af kontrol. 

2. Undtagelse til CFC og grænseværdier. 

                                                      
46 Falk, Lene og Pedersen, Claus: Skatteplanlægning i internationale koncerner, 1996, s 17. Her fremhæves det, at optimal skatte-
planlægning på tværs af landegrænser indebærer; undgåelse af dobbeltbeskatning, høj skatteværdi af fradragsberettigede udgifter 
og lav skatteværdi af skattepligtige indtægter.   
47 Bundgaard, Jacob: Tynd Kapitalisering – en skatteretlig fremstilling, 2000, s. 26. 
48 Base Erosion and Profit Shifting 
49 OECD 2013a 
50 OECD 2013b 
51 OECD 2015a 
52 OECD 2015a 



 Kapitel 2 – ATA-direktivets CFC-regler og substansundtagelse 

  Mikkel Iversen og Martin Holck 

 

Page 23 of 114 
 

3. Definition af CFC indkomst. 

4. Regler for beregning af indkomst 

5. Regler for tilskrivning af indkomst og 

6. Regler til at forhindre eller eliminere dobbeltbeskatning. 

 

BEPS-projektet har dog været genstand for en del kritik fra Europa Kommissionen der fryg-

tede, at en ensidig og divergerende gennemførelse af disse anbefalinger kunne have en nega-

tiv effekt.53 På trods af denne kritik var BEPS-projektet muligvis den mest ambitiøse reform 

nogensinde foretaget inden for international beskatning.54 Derudover har der blandt andet 

været kritik med hensyn til BEPS-projektets mangel på klarhed, mål og rækkevide sammen-

holdt med urealistiske stramme tidsfrister.55 

 

2.4 The Anti-Tax Avoidance Directive (ATA-Direktivet) 

Den 28. januar 2016 offentliggjorde Europa Kommissionen den såkaldte Anti-Tax Avoidance 

Package,56 hvilket blandt andet indeholdte et forslag til et ATA-direktiv.57 Forslaget indeholdte 

juridisk bindende regler, som alle medlemsstaterne skulle implementere til bekæmpelsen af 

aggressiv skatteplanlægning og sikre det overordnede mål, at virksomhederne som drager for-

del af det indre marked også betaler skatten i EU i det medlemsland, hvor indkomsten er ge-

nereret.58  

 

Dette forslag til ATA-direktivet fra EU-Kommissionen skal ses som en reaktion på EU-Kommis-

sionens frygt for en ensidig og divergerende gennemførelse af BEPS-projektets anbefalinger 

landene imellem og blev endeligt vedtaget d. 12 juli 2016 med det formål at:  

 

”Bekæmpe metoder til skatteunddragelse, der direkte påvirker det indre markeds funktions-

område, og fastlægger regler til bekæmpelse af skatteundgåelse inden for seks specifikke 

områder (…).”59 

 

                                                      
53 Se afsnit om The Anti-Avoidance Directive 
54 Pistone 2014 
55 Brauner 2014 
56 Schmidt, Peter Koerver: Taxation of Controlled Foreign Companies in Context of the OECD/G20 Project on Base Erosion and 
Profit Shifting as well as the EU Proposal for the Anti-Tax Avoidance Directive – An Interim Nordic Assessment, Nordic Tax Journal, 
01 November 2016, s. 91. 
57 Dette forslag til ATA-direktiv trækker tråde tilbage til EU-Kommissionens tidligere forslag om et fælles konsolideret selskabs-
skatte base (CCCTB), COM (2011) 121/4. Forslaget til CCCTB-direktivet blev fremsat i 2011, men det har indtil videre ikke været 
muligt, at blive enige om indholdet heraf. ATA-direktivet anses derfor at repræsentere en mere pragmatisk tilgang til bekæmpelse 
af skatteunddragelse forud for en mulig aftale om et CCCTB-direktiv. 
58 Schmidt, Peter Koerver: Taxation of Controlled Foreign Companies in Context of the OECD/G20 Project on Base Erosion and 
Profit Shifting as well as the EU Proposal for the Anti-Tax Avoidance Directive – An Interim Nordic Assessment, Nordic Tax Journal, 
01 November 2016, s. 91. 
59 Europa-Kommissionen, Forslag til Rådets Direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirke 
det markeds funktionsmåde (2016/0011), s. 3. 
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Som nævnt ovenfor frygtede EU-Kommissionen, at en ensidig og divergerende gennemførelse 

af BEPS-anbefalinger ville kunne afstedkomme en negativ effekt. EU-Kommissionen var af den 

holdning, at unilaterale aftaler medlemslandende imellem ikke ville være tilstrækkelig til at 

bekæmpe problemet med aggressiv skatteplanlægning. Tværtimod imod frygtede EU-Kom-

missionen, at: 

  

”Hvis medlemsstaterne hver især ensidigt implementere BEPS-initiativet på hver deres måde, 

risikerer det indre marked at blive fragtmenteret som følge af divergerende nationale politik-

ker, forvridninger og skattehindringer for virksomhederne i EU.”60 

  

Effekterne af dette ville i værste fald bidrage til skabelsen af nye smuthuller og uoverensstem-

melser i de forskellige landes lovgivninger, som ville kunne udnyttes af virksomhederne, i de-

res søgen efter at undgå beskatning.61  

 

ATA-direktivet har derfor, udover at implementere BEPS-initiativerne, også til formål at sikre 

en ensretning af EU-medlemsstaternes implementering heraf. Dette sker imidlertid ikke ved 

en fuldstændig harmonisering af de skatteretlige regler, idet ATA-direktivet alene er et mini-

mumsdirektiv.62 Af forslaget til direktivet fremgår det således, at:  

 

”Dette direktiv har til formål at sikre balance mellem behovet for en vis ensartethed i imple-

menteringen af BEPS-resultaterne i hele EU, og medlemsstaternes behov for at tilpasse de 

særlige kendetegn ved deres skattesystemer til disse nye regler.”63 

 

Med det hovedformål at bekæmpe skatteunddragelse indeholder ATA-direktivet regler ved-

rørende skatteundgåelse på seks specifikke områder, hvoraf CFC-regler udgør det ene af om-

råderne. Disse regler skal i modsætning til BEPS-projektets anbefalinger skabe en ikke-diver-

gerende gennemførelse af CFC-reglerne og indeholder derfor minimumsstandarder for alle 

EU-medlemsstaterne skattesystemer. ATA-direktivet er karakteriseret ved at være et mini-

mumsdirektiv, hvilket også er beskrevet i direktivet:  

 

”Dette direktiv er ikke til hinder for anvendelsen af nationale eller aftalebaserede bestemmel-

ser, der har til formål at sikre et højere beskyttelsesniveau for nationale selskabsskattegrund-

lag.”64 

                                                      
60 Ibid. s. 3. 
61 Schmidt, Peter Koerver: Taxation of Controlled Foreign Companies in Context of the OECD/G20 Project on Base Erosion and 
Profit Shifting as well as the EU Proposal for the Anti-Tax Avoidance Directive – An Interim Nordic Assessment, Nordic Tax Journal, 
01 November 2016, s. 91. 
62 Europa-Kommissionen, Forslag til Rådets Direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirke 
det markeds funktionsmåde (2016/0011), s. 4. 
63 Ibid., s. 4. 
64 Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli, 2016, artikel 3. 
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Med disse ord er der herved åbnet op for, at EU-medlemsstaterne har adgang til at udforme 

og vedtage regler, som har til formål at sikre et højere beskyttelsesniveau end de regler, som 

følger af ATA-direktivet jf. ATA-direktivets betragtning 3. 

 

ATA-direktivets artikel 7 indeholder de betingelser, som skal være opfyldt, førend der kan ske 

CFC-beskatning, samt dispensationsmulighederne hertil. I direktivets artikel 8 bestemmes, 

hvordan CFC-indkomsten skal medregnes i moderselskabets indkomstopgørelse, såfremt be-

tingelserne i artikel 7 er opfyldt. Formålet med reglerne er at eliminere incitamentet til at 

udflytte indkomst til datterselskaber beliggende i lavskattelande. I denne forbindelse henviser 

EU-Kommissionen til en undersøgelse, som viser, at såfremt CFC-reglerne er konstrueret kor-

rekt, vil disse kunne bekæmpe de fleste former for aggressiv skatteplanlægning.65 

 

Da fokus i den juridiske analyse vil være koncentreret om anvendelsesområdet for CFC-be-

skatning, herunder især ”substansundtagelsen” i artikel 7, stk. 2, litra a, vil ATA-direktivets 

artikel 8 ikke være genstand for yderligere inddragelse i denne afhandling.  

 

I det følgende afsnit vil læseren blive introduceret til anvendelsesområdet for ATA-direktivets 

artikel 7 og den juridiske afhandlings særlige hovedfokus, substansundtagelsen. Formålet her-

med er at analysere artikel 7’s anvendelsesområde i ATA-direktivet og fortolkningen af den 

retspraksisudviklede substansundtagelse i EU.  

 

2.4.1 Betingelserne i ATA-Direktivets artikel 7 

Overordnet set indeholder ATA-direktivets artikel 7 tre betingelser: 

 

1. En kontrolbetingelse, hvor det afgørende er, hvilken kontrol aktionæren har over dat-

terselskabet eller det faste driftssted jf. ATA-direktivets artikel 7, stk. 1, litra a. 

2. En betingelse om at den reelle selskabskat66, som enheden eller det faste driftssted har 

betalt af sit overskud, er lavere end forskellen mellem den selskabsskat, der ville være 

pålagt enheden eller det faste driftssted i henhold til gældende selskabsskattesystem 

i skattesubjektets medlemsstat, som enheden eller det faste driftssted har betalt af sit 

overskud jf. ATA-direktivets artikel 7, stk. 1, litra b.67 

3. En indkomstbetingelse jf. ATA-direktivets artikel 7, stk. 2.      

                                                      
65 Schmidt, Peter Koerver: Taxation of Controlled Foreign Companies in Context of the OECD/G20 Project on Base Erosion and 
Profit Shifting as well as the EU Proposal for the Anti-Tax Avoidance Directive – An Interim Nordic Assessment, Nordic Tax Journal, 
01 November 2016, s. 91. 
66 Benævnes herefter: ”Betingelsen om den reelle betalte selskabsskat”. 
67 Den betingelse synes blot at indebære, at enheden eller det faste driftssted skal anses for omfattet, hvis de lokalt undergives en 
effektiv beskatning i moderselskabets/hovedkontorets hjemland jf. Bundgaard, Jakob og Koerver, Peter i Anti-Tax Avoidance Direk-
tivet er nu en realitet – nye værnsregler og flere tvister i vente i EU.   
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Indledningsvist skal det bemærkes, at ATA-direktivets artikel 7 i selve lovteksten skildrer et 

datterselskab som værende en ”enhed” og moderselskabet som værende et ”skattesubjekt”. 

For enkelthedens skyld omtales lovtekstens ”enhed” fremadrettet som et datterselskab og 

”skattesubjekt” som et moderselskab. 

     

Ud over de ovennævnte tre betingelser gælder der endvidere, at det pågældende dattersel-

skab eller faste driftssted ikke må være skattefritaget eller ikke-skattepligtig i EU-medlemssta-

ten jf. ATA-direktivets artikel 7, stk. 1, 1. pkt. Det bemærkes i denne sammenhæng, at datter-

selskaber og faste driftssteder i udgangspunktet behandles ens jf. ATA-direktivets artikel 7, 

stk. 1, 1. pkt.  

 

De tre betingelser vil i nedenstående afsnit blive genstand for en mere dybdegående gennem-

gang. 

 

2.4.1.1 Kontrolbetingelsen  

Af ATA-direktivets artikel 7, stk. 1, litra a følger kontrolbetingelsen. Efter denne er det en be-

tingelse, at moderselskabet: 

1.  med dets tilknyttede selskaber skal have en direkte eller indirekte interesse på mere 

end 50% af stemmerettighederne eller 

2. direkte eller indirekte ejer mere end 50% af kapitalen eller 

3. skal have ret til at modtage mere end 50% af overskuddet i datterselskabet.   

 

Dette er illustreret i nedenstående figur, der udgør en selskabskonstruktion, hvor kontrolbe-

tingelsen i ATA-direktivets artikel 7, stk. 1, litra a vil være opfyldt. 

 
Figur 2: Illustration af kontrolbetingelsen af ATA-direktivets artikel 7, stk. 1, litra a. I dette eksempel vil kon-

trolbetingelsen være opfyldt. Egen tilvirkning med inspiration fra eksempel 11.2.68 

                                                      
68 Koerver, Peter, International skatteret i et dansk perspektiv s. 371 
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Såfremt en af ovenstående betingelser er opfyldt, vil følgerne heraf være, at kontrolbetingel-

sen anses for værende opfyldt i ATA-direktivets forstand.  

 

Formuleringen ”moderselskabet med dets tilhørende tilknyttede selskaber” skal forstås i over-

ensstemmelse med definitionen af ”tilknyttet selskab” i ATA-direktivets artikel 2, nr. 4. Det vil 

sige, at moderselskabet med dets tilknyttede selskaber, således er et udtryk for en koncern. 

Ifølge ATA-direktivet foreligger et koncernforhold såfremt, at moderselskabet har: 

 

1. direkte eller indirekte interesse i 25% af stemmerettighederne, 

2. direkte eller indirekte interesse i 25% af kapitalejerskabet, eller  

3. retten til at modtage 25% eller mere af skattesubjektets/selskabets overskud 

 

Dette bevirker, at de koncernforbundne selskaber og skattesubjekters stemmerettigheder 

mv. således medregnes ved selve vurderingen af, hvorvidt kontrolbetingelsen er opfyldt. 

Tanken med denne bestemmelse er, så vidt muligt, at undgå muligheden for at indskyde flere 

selskaber i koncernen, og på den måde omgå indflydelsesprocenten i datterselskabet. 

 

Opsummerende kan det siges, at kontrolbetingelsen i ATA-direktivets artikel 7, stk. 1, litra a, 

således er relativ bred, idet denne kan være opfyldt ved hhv. en overvægt af stemmerettighe-

der, ejerandele eller ved retten til at modtage overskud.   

 

2.4.1.2 Betingelsen om den reelle betalte selskabsskat 

Af ATA-direktivets artikel 7, stk. 1, litra b følger betingelsen om den reelle betalte selskabsskat.  

For klarhedens skyld vil denne betingelse kort blive illustreret for læseren ved hjælp af et sim-

pelt eksempel:  

 

Et udenlandsk datterselskab beliggende i land Y med en selskabsskat på 12,5% har en 

skattepligtig indkomst på 100 og har betalt en selskabsskat på 12,5 i domicillandet (Y), alt 

imens datterselskabet ville have betalt 22 i moderselskabets domicilland (X). Forskellen 

på de to beløber er (22-12,5) = 9,5. Da den reelle betalte selskabsskat i Y (12,5) er større 

end forskellen (9,5) er betingelsen derved ikke opfyldt. Modsætningsvis er betingelsen 

opfyldt i nedenstående eksempel.   

 

Et udenlandsk datterselskab beliggende i land Y med en selskabsskat på 12,5% har en 

skattepligtig indkomst på 100 og har betalt en selskabsskat på 12,5 i domicillandet (Y), alt 

i mens datterselskabet ville have betalt 30 i moderselskabets domicilland (X). Forskellen 

på de to beløb er (30-12,5) = 17,5. Da den reelle betalte selskabsskat i Y (12,5) er mindre 

end forskellen (17,5) er betingelsen derved opfyldt. 
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Opsummerende kan det siges, at såfremt kontrolbetingelsen og betingelsen om den reelle 

betalte selskabsskat, som illustreret ovenfor, er opfyldt, behandles datterselskabet således 

som værende et CFC-selskab i ATA-direktivets forstand. 

 

2.4.1.3 Indkomstbetingelsen  

Såfremt ovenstående to betingelser er opfyldt, skal moderselskabet herefter medregne ind-

komsten efter enten model A eller model B.  

 

Af ATA-direktivets artikel 7, stk. 2, 1. pkt. følger det, at såfremt datterselskabet anses som 

værende et CFC-selskab og derfor behandles i tråd hermed, bevirker dette, at hele dattersel-

skabets indkomst skal medregnes i moderselskabets skattegrundlag. Selve indkomstbetingel-

sen anvendes til at beregne datterselskabets CFC-indkomst, der defineres som en: 

a. udtømmende opremsning af indkomsttyper i ATA-direktivets artikel 7, stk. 2, litra a, nr. 

i-vi  

i. renter eller anden indkomst fra finansielle aktiver 

ii. royalties eller anden indkomst fra intellektuelle ejendomsrettigheder 

iii. dividende og indkomst fra afhændelse af andele 

iv. indkomst fra finansiel leasing 

v. indkomst fra forsikrings- og bankvirksomhed samt anden finansiel virksomhed  

vi. indkomst fra faktureringsselskaber, som opnår indkomst fra salg og tjenesteydel-

ser på varer og tjenesteydelser, som købes af og sælges til tilknyttede selska-

ber, og som bidrager med ingen eller ringe økonomisk værdi og/eller 

b. en opgørelse af CFC-indkomsten baseret på om, hvorvidt der foreligger ”ikke reelle ar-

rangementer” jf. ATA-direktivets artikel 7, stk. 2, litra b. 

 

Såfremt model A anvendes afstedkommer dette, at EU-medlemsstaten kan afholde sig fra at 

behandle enheden eller det faste driftssted som et CFC-selskab, hvis en tredjedel eller mindre 

af indkomsten udgøres af de ovenstående indkomsttyper i ATA-direktivets artikel 7, stk. 2, 

litra a, nr. i-vi jf. artikel 7, stk. 3.      

 

Anvendes model B, som fremgår af ATA-direktivets artikel 7, stk. 2, litra b, skal der udeluk-

kende medregnes ikke-udloddet indkomst, der hidrører fra ikke-reelle arrangementer, som 

alene er oprettet med det hovedformål at opnå en skattefordel. I den forbindelse anses et 

arrangement eller serie af arrangementer som værende ikke-reelle i det omfang enheden, 

eller det faste driftssted, ikke ville eje aktiverne eller ikke ville have påtaget sig den risiko, som 

genererer alle eller dele af dennes indkomst. Såfremt den ikke havde været kontrolleret af et 

selskab, hvor ledelsesopgaver, der omhandler disse aktiver og risici, varetages af og er med-

virkende til skabelsen af den kontrollerede enheds indkomst.       
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Opsummerende kan det siges, at indkomstbetingelsen anses som værende opfyldt, såfremt 

datterselskabet blot har én af de ovennævnte typer af indkomst, eller såfremt det må konsta-

teres, at datterselskabet anses som værende et ikke reelt arrangement, hvis eneste formål er 

at opnå en skattefordel, i ATA-direktivets forstand jf. artikel 7, stk. 2, litra a og b.      

 

Imidlertid findes der undtagelsesbestemmelser i forhold til både model A (herefter substans-

undtagelsen) og model B, som undtager indkomst fra CFC-beskatning, til trods for ovenstå-

ende betingelser skulle være opfyldt. I relation til undtagelsen i model B udgøres denne af to 

de-minimis-undtagelser, som fremgår af artikel 7, stk. 4.69 70   

 

Indholdet af substansundtagelse vil blive klarlagt i det følgende afsnit.   

 

2.4.2 ATA-direktivets substansundtagelse  

I ATA-direktivets artikel 7, stk. 2, litra a, 2. afsnit er indført en substansundtagelse, som sigter 

på at undtage selskaber fra CFC-beskatning, hvis de er reelt etableret. ATA-direktivet foreskri-

ver som redegjort ovenfor, at i de tilfælde, hvor CFC-selskabet opfylder betingelserne i hen-

hold til ATA-direktivets artikel 7, stk. 2, forpligtes medlemsstaten til i sit skattegrundlag at 

medregne de af artikel 7, stk. 2, litra a, nævnte indkomster. Imidlertid gælder dette ikke, så-

fremt moderselskabet eller det faste driftssted udøver en væsentlig økonomisk aktivitet, der 

understøttes af personale, udstyr, aktiver og lokaler jf. ATA-direktivets artikel 7, stk. 2, litra a, 

2. afsnit. Med andre ord betyder dette, at såfremt datterselskabet er reelt etableret i en anden 

medlemsstat i EU, skal datterselskaber således ikke behandles som et CFC-selskab i ATA-direk-

tivets forstand. Denne substansundtagelse i ATA-direktivet stemmer overens med EU-Dom-

stolens afgørelse i den centrale sag på området for CFC-beskatning – Cadbury Schweppes-sa-

gen.71  

 

I det efterfølgende vil substansundtagelsen blive genstand for en analyse, idet denne er en 

essentiel del i forhold til at afdække den juridiske afhandlings hovedfokus, nærmere bestemt 

”substansundtagelsen” i artikel 7, stk. 2, litra a, 2. afsnit og i særdeleshed, hvordan substans-

undtagelse skal fortolkes. Selve analysen foretages med hjælp af EU-Domstolens praksis på 

området for direkte skatter. Analysen vil tage sit afsæt i den centrale sag C-196/04, Cadbury 

Schweppes og efterfølgende EU-praksis på skatteområdet netop for at belyse udviklingen af 

substansundtagelsen, og hvorledes denne skal fortolkes i lyset af den nyeste EU-praksis. 

                                                      
69 Her fremgår det, at EU-medlemsstaterne kan undtage en enhed eller et fast driftssted fra anvendelsesområdet for stk. 2, litra b 
med et overskud på maksimum 750,000 euro og ikke-driftsmæssige indtægter på højest 75,000 euro eller, hvis det regnskabsmæs-
sige overskud udgør maksimum 10% af enhedens eller det faste driftssteds driftsomkostninger for den pågældende skatteperiode.   
70 Jacob Bundgaard og Peter Koerver Schmidt: SR-SKAT 6/2016, Anti-Tax Avoidance Direktivet er nu en realitet – nye værnsregler 
og flere tvister i vente i EU s. 386.  
71 Sag C-196/04, Cadbury Schweppes. 
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2.5 Sag C-196/04 Cadbury Schweppes  

2.5.1 Sagens parter og faktum: 

Sagen vedrørte et præjudicielt spørgsmål stillet af Special Commessioners of Income Tax, Lon-

don angående de daggældende britiske CFC-regler. Cadbury Schweppes Plc (efterfølgende be-

nævnt CS) og Cadbury Schweppes Overseas Ltd (efterfølgende benævnt CSO) havde anlagt 

sag mod Commessioners of Inland Revenue, som konsekvens af, at CSO var blevet CFC-beskat-

tet af sin indkomst optjent i dennes datterselskab, Cadbury Schweppes Treasury international 

(efterfølgende benævnt CSTI).  

 

CSTI som var hjemmehørende i Irland og beliggende i Dublin blev på daværende tidspunkt 

beskattet med en skattesats på 10%. Selskabets aktivitet bestod hovedsageligt i at rejse midler 

og stille disse midler til rådighed for koncernen.           

 

De daggældende britiske CFC-regler udgjorde en undtagelse til hovedreglen om, at et moder-

selskab hjemmehørende i Storbritannien ikke skulle beskattes af indkomsten i datterselskabet 

på tidspunktet, hvor datterselskabet erhverver denne indkomst. De dagældende britiske CFC-

regler fandt anvendelse på kontrollerede udenlandske datterselskaber, i de tilfælde dattersel-

skabet i sit hjemstat blev beskattet lavt (dvs. mindre end en tre fjerdedele af den skat, som 

skulle have været betalt i Storbritannien). Imidlertid gjaldt der visse undtagelser til anvendel-

sesområdet for de britiske CFC-regler, herunder en motive test.72 I de tilfælde betingelserne 

for CFC-beskatning var opfyldt og ingen af undtagelserne fandt anvendelse, bevirkede dette 

således, at det britiske moderselskab skulle beskattes af overskuddet i datterselskabet. Imid-

lertid blev der ydet en godtgørelse for den i forvejen betalte skat af datterselskabet, i den stat, 

hvor CFC-selskabet var domicileret.               

 

Med afsæt i de dagældende britiske CFC-reglers udformning, og de faktiske forhold i relation 

til Cadbury Schweppes koncernen, anmodede Special Commessioners of Income Tax, London 

EU-domstolen, at afklare følgende præjudicielle spørgsmål:73   

 

”Er artikel 43 EF [Nu artikel 49 (etablering), 49 EF (tjenesteydelser) og EF 56 EF (kapital) TEUF] 

til hinder for en national skattelovgivning som den i hovedsagen omhandlende, der under an-

givne omstændigheder bestemmer, at et selskab, der er hjemmehørende i den pågældende 

                                                      
72 Selve testen bestod af to kumulative betingelser. Først skulle det hjemmehørende selskab godtgøre, at en nedbringelse af skat-
ten ikke var hovedformålet eller et af hovedformålene med de transaktioner, som havde givet anledning til CFC-selskabets over-
skud i det pågældende regnskabsår. Dernæst skulle det hjemmehørende selskab godtgøre, at det ikke var hovedformålet eller et af 
hovedformålene med CFC-selskabets eksistens i den pågældende regnskabsperiode at opnå en nedbringelse af skatten i Det for-
enede Kongerige ved at flytte om på overskud jf. dommens præmis 10 og 11.   
73 Jf. dommens præmis 28. 
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medlemsstat, skal beskattes af overskud i et datterselskab, der er hjemmehørende i en anden 

medlemsstat, hvor det beskattes med en lavere skattesats?” 

 

2.5.2 EU-Domstolens afgørelse:  

EU-Domstolen fastlog først, at de daggældende britiske CFC-regler skulle vurderes med ud-

gangspunkt i den frie etableringsfrihed.74 Dernæst anførte EU-Domstolen, at den omstændig-

hed, at et selskab er oprettet i en medlemsstat med det formål at drage fordel af en mere 

fordelagtig lovgivning, ikke i sig selv anses som værende tilstrækkelig til at konstatere, at der 

foreligger misbrug af denne frihed.75 Efterfølgende understregende EU-Domstolen, at det var 

utvivlsomt, at CFC-lovgivningen bevirkede en forskellig behandling af hjemmehørende selska-

ber og afhængigt af beskatningsniveauet for det selskab, hvori de ejede en andel, og denne 

forskellige behandling afstedkom en skattemæssig ulempe for det hjemmehørende selskab, 

der var omfattet af CFC-lovgivningen. Dette udgjorde en hindring for etableringsfriheden.76  

 

Dernæst konstaterede EU-Domstolen, at en sådan hindring, som begrænser etableringsfrihe-

den kun vil være tilladt, hvis denne er begrundet i tvingende almene hensyn, og at denne 

hindring er egnet til at sikre gennemførelsen af det pågældende mål og ikke går ud over, hvad 

der er nødvendigt for at nå det.77 Efterfølgende genfremkaldte EU-Domstolen, at det faktum 

– at der forligger en fordel på baggrund af lav beskatning af et datterselskab, som er etableret 

i en anden medlemsstat end den, hvor moderselskabet er etableret, ikke i sig selv retfærdiggør 

sidstnævnte medlemsstat at opveje denne fordel ved hjælp af en mindre fordelagtig skatte-

behandling af moderselskabet.78  

 

Imidlertid fastslog EU-Domstolen, at en national foranstaltning, som begrænser etablerings-

friheden, kan være begrundet i de tilfælde, hvor den specifikt sigter på rent kunstige arrange-

menter, hvis formål er at omgå den pågældendes medlemsstats lovgivning.79 I den forbindelse 

udtalte EU-Domstolen, at ved vurderingen heraf skal der særligt tages hensyn til det formål, 

som forfølges med etableringsfriheden, herunder at give en fællesskabsstatsborger mulighed 

                                                      
74 Jf. dommens præmis 31 
75 Jf. dommens præmis 37, og jf. i denne retning Centros-dommen, præmis 27, og dom af 30.9.2003, sag C-167/01, Inspire Art, sml. 
I, s. 10155, præmis 96. 
76 Jf. dommens præmis 43-45. 
77 Jf. dommens pr. 47 og jf. dom af 15.5.1997, sag C-250/95, Futura participations og Singer, sml. I, s. 2471, præmis 26, og af 
11.3.2004, sag C-9/02, De lasteyrie du Saillant, sml. I, s. 2409, præmis 49, samt Mark & Spencer-dommen, præmis 35.  
78 Jf. dommens præmis 49 og jf. i denne retning dom af 28.1.1986, sag 270/83, Kommissionen mod Frankrig, sml. S. 273, præmis 
21, jf. også analogt dom af 26.10.1999, sag C-294/97, Eurowings Luftverkehr, sml. I, s. 7447, præmis 44, og af sag 26.6.2003, sag C-
422/01, Skandia og Ramstedt, sml. I, s. 6817, præmis 52. 
79 Jf. dommens præmis 51 og jf. i denne retning ICI-dommen, præmis 26, dom af 12.12.2002, sag C-324/00, Lankhorst-Hohorst, 
sml. I, s. 11779, præmis 37, De Lasteyrie du Daillant-dommen, præmis 50, samt Marks & Spencer-dommen, præmis 57. 
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for på stabil og vedvarende måde at kunne deltage i det økonomiske liv i en anden medlems-

stat end sin egen og få fordel af heraf.80 Derudover konstaterede EU-Domstolen, at etablering 

som begreb indebærer, at det pågældende selskab rent faktisk befinder sig i værtsmedlems-

staten og udøver erhvervsmæssig virksomhed ved hjælp af en fast indretning i denne EU-med-

lemsstat i et ikke nærmere angivet tidsrum.81  

 

Ovenstående ledte efterfølgende EU-Domstolen frem til den centrale betragtning i relation til 

afhandlingens videre analyse:  

 

”… for at en restriktion for etableringsfriheden vil kunne være begrundet i hensynet til bekæm-

pelse af misbrug, skal det specifikke formål med en sådan restriktion være at hindre adfærd, 

der består i at oprette rent kunstige arrangementer, der ikke bygger på nogen økonomisk re-

alitet, med henblik på at undgå den normalt skyldige skat af overskud, der optjenes ved virk-

somhed, der udføres på det nationale område.”82 

 

Med andre ord anførte EU-Domstolen her, at misbrugsbegrebet både indeholder et subjektiv 

og objektiv forhold. Det subjektive forhold skulle afspejle skatteyderens hensigt med et givent 

arrangement – altså ønsket om at opnå en skattefordel, mens det objektive forhold skal be-

dømmes ud fra, hvorvidt skatteyderens arrangement er i strid med formålet med EUF-trakta-

ten.83  

 

EU-Domstolen fastslog efterfølgende, at det er en betingelse for, at CFC-lovgivning er forenelig 

med EU-retten, at CFC-beskatning skal være udelukket, når oprettelsen af CFC-selskabet sva-

rer til en ”økonomisk realitet”, desuagtet eventuelle skattemæssige bevæggrunde for etable-

ringen.84  

 

Sagt med andre ord, såfremt det ikke objektivt kunne konstateres, at etableringen var i strid 

med EU-rettens formål, ville skatteyderens subjektive forhold være uden betydning.85 Afgø-

rende for misbrugsvurderingen er derfor i første omgang etableringens objektive forhold.  

 

EU-Domstolen fastslog i denne forbindelse efterfølgende, at oprettelsen af datterselskabet 

skal svare til en reel etablering, der faktisk har til formål at udøve økonomisk virksomhed i 

                                                      
80 Jf. dommens præmis 52-53 og jf. i denne retning Centros-dommen præmis, 25 og dom af 30.11.1995, sag C-55/94, Gebhard, Sml. 
I, s. 4165, præmis 25. 
81 Jf. dommens præmis 54 og jf. dom af 25.7.1991, sag C-246/89, Kommissionen mod Det Forenede Kongerige, Sml. I, s. 4585, præ-
mis 21.   
82 Jf. dommens præmis 55. 
83 Jf. dommens præmis 64. 
84 Jf. dommens præmis 65 
85 Bundgaard, Jakob, Jensen, Dennis Ramsdahl og Winther-Sørensen, Niels: Den evige Udfordring – omgåelse og misbrug i skatte-
retten dec. 2015, s. 213. 
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medlemsstaten og anførte i forlængelse heraf, at dette skal kunne konstateres på baggrund 

af:  

 

”… objektive omstændigheder, som kan efterprøves af tredjemand, angående bl.a. graden af 

CFC-selskabets fysiske eksistens med hensyn til lokaler, personale og udstyr.”86 

 

Dertil tilføjede Domstolen:  

 

”… hvis efterprøvelsen af sådanne omstændigheder fører til den konklusion, at CFC-selskabet 

svarer til en fiktiv etablering, hvorfra der ikke faktisk udøves nogen økonomisk virksomhed på 

værtsmedlemsstatens område, må oprettelsen af CFC-selskabet anses for at udgøre et rent 

kunstigt arrangement. Dette kunne bl.a. være tilfældet for et datterselskab, som er et »post-

kasse« - eller »skærm« selskab.87 

 

I Cadbury Schweppes-sagen konstaterede EU-domstolen dermed, at det skal vurderes hvor-

vidt en given etablering udgør ”Et rent kunstigt arrangement”. Dette begreb vil blive klarlagt i 

følgende afsnit. 

 

2.5.3 Rent kunstigt arrangement 

Det centrale spørgsmål er herefter, hvorledes begrebet ”rent kunstigt arrangement” skal for-

stås, idet en forståelse af dette begreb vil være befordrende i forhold til den efterfølgende 

analyse af begrebet. Det fremgår imidlertid ikke klart af Cadbury Schweppes dommen, hvad 

der skal forstås ved ”rent kunstige arrangementer”.88  

 

EU-Domstolen definerer begrebet ”rent kunstigt arrangement” som værende et foretagende, 

som ikke udøver nogen reel økonomisk aktivitet. Selve begrebet dækker over både fysisk til-

stedeværelse i EU-medlemsstaten, men også et krav om udøvelse af aktivitet. Det er noget 

uklart ud fra EU-dommens præmisser at fastlægge, hvilke situationer, der rent faktisk udgør 

et ”rent kunstigt arrangement”.89 Dette er til trods for, at EU-Domstolen i sagen udtaler, at 

reel etablering skal kunne konstateres på baggrund af objektive omstændigheder angående 

bl.a. graden af datterselskabets fysiske eksistens i relation til lokaler, personale og udstyr og 

et subjektivt element, der afspejler etableringens hensigt med et givent arrangement.  

  

                                                      
86 Jf. dommens præmis 67. 
87 Jf. dommens præmis 68 og jf. dom af 2.5.2006, sag C-341/04, Eurofood IFSC, Sml. I, s. 1609, præmis 34 og 35. 
88 Bundgaard, Jakob, Jensen, Dennis Ramsdahl og Winther-Sørensen, Niels: Den evige Udfordring – omgåelse og misbrug i skatte-
retten dec. 2015, s. 213 og jf. Michaelsen, Aage: SU 2000, 95, som finder dommens præmisser om rent kunstige arrangementer 
intetsigende.   
89 Jf. Michaelsen, Aage, SU 2008, 95, som finder dommens præmisser vedrørende rent kunstige arrangementer intetsigende. 
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Denne uklarhed skal også ses i lyset af dom C-212/97, Centros90, hvor EU-Domstolen accepte-

rede, at stiftelsen af et selskab i Storbritannien, med henblik på at omgå de daggældende 

danske kapitalkrav til anpartsselskaber, således ikke var udtryk for misbrug. Dette til trods for, 

at der netop ingen aktivitet var i Storbritannien, og at aktiviteten antageligt måtte anses for 

at være et såkaldt postkasseselskab og derved et ”rent kunstigt arrangement”.91  

 

Anvendelsen af betegnelsen ”rent” foran kunstige arrangementer, trækker dog i retning af, at 

der ikke skal meget til for at falde uden for kategorien ”rent kunstigt arrangement” og derved 

udgøre en reel etablering i EU-rettens forstand.92 Det synes derfor også nærliggende i den 

forbindelse at antage, at bl.a. aktivitet i form af holdingselskaber, som i sagens natur ikke kræ-

ver noget større set-up, vil kunne falde uden for begrebet ”rent kunstigt arrangement”.93        

 

Med afsæt i ovenstående analyse er det derfor forfatternes konklusion, at fortolkningen af 

substansundtagelsen fremstår noget uklar, i forhold til, hvad der kan udledes af selve begrebet 

”rent kunstigt arrangement”, men at dette imidlertid skal fortolkes snævert. Denne konklu-

sion skal ses i sammenhæng med ovenstående Centros-dom, hvor EU-domstolen netop ac-

cepterede stiftelsen af et selskab, hvis eneste formål var at omgå de daggældende danske 

kapitalkrav, til trods for manglende udøvelse af økonomisk aktivitet på værtslandets om-

råde.94 Denne snævre fortolkning afstedkommer alt andet lige en indskrænkelse af EU-med-

lemsstaterne mulighed ved hjælp af CFC-lovgivning, at forhindre udflytning af mobile indkom-

ster.  

                                                      
90 Centros, C-212/97, EU:C:1999:126: Præjudicelt spørgsmål, jf. TEUF artikel 267, forelagt af Højesteret, Danmark. Sagen parter: 
Centros Ltd mod Erhvervs- og selskabsstyrelsen. Sagens faktiske omstændigheder: Sagen vedrørte to danske statsborgere, som 
havde oprettet et selskab i England ved navn Centros Ltd. Centros havde en selskabskapital, der udgjorde cirka 1000 kr., og drev 
ikke erhvervsmæssig virksomhed. Centros blev anset som værende et udenlandsk anpartsselskab efter dansk ret og kunne i hen-
hold til anpartsselskabsloven udøve virksomhed gennem en filial i Danmark og derved undgå indbetaling af indskudskapital. Imid-
lertid nægtede Erhvevrs- og selskabsstyrelsen at registrere filialen, idet holdningen var, at Centros reelt set ikke søgte at oprette en 
filial, men i stedet selskabets hovedetablering i Danmark via en omgåelse af de danske selskabsretlige regler. Omgåelse formålet 
var ubestridt. Centros lagde sag mod myndighederne. EU-Domstolens afgørelse: Domstolen konstaterede, at i en situation, hvoref-
ter et selskab er oprettet efterlovgivningen i en EU-medlemsstat, hvor det har sit vedtægtsmæssige hjemsted, ønsker at oprette en 
filial i en anden EU-medlemsstat, hører under EU-retten. Det er i denne forbindelse uden betydning, at selskabet udelukkende er 
oprettet i den første EU-medlemsstat med det formål at etablere sig i den anden EU-medlemsstat, hvor den overvejende del af 
eller hele dennes virksomhed skal udøves jf. præmis 17. Domstolen udtalte derudover, at TEUF artikel 49 og TEUF artikel 54 finder 
anvendelse, desuagtet, at formålet hermed er en omgåelse af det danske krav om mindste selskabskapital. Jf. præmis 18. En prak-
sis, hvorefter man under visse forhold afviser at registrere en filial af et selskab, som er oprettet i en anden EU-medlemsstat, leder 
til, at selskaber, som er stiftet i overensstemmelse med denne anden EU-medlemsstats lovgivning, afskæres fra at udøve dets etab-
leringsret jf. TEUF artikel 49 og TEUF artikel 54 jf. præmis 21. En sådan praksis udgør derfor en hindring for selskabets udøvelse af 
disse friheder jf. præmis 22. Borgerne kan ikke på svigagtig vis eller med øje på misbrug gøre EU-retten gældende jf. præmis 24. 
Dog skal der imidlertid tages hensyn til de formål, som forfølges med de pågældende EU-retlige forskrifter jf. præmis 25. Sluttelig 
udtaler Domstolen, at formålet med traktatens bestemmelser om etableringsfrihed netop er at sætte selskaber, som er oprettet i 
overensstemmelse med en EU-medlemsstats lovgivning, og hvis vedtægtsmæssige hovedvirksomhed, hovedkontor eller hjemsted 
er beliggende inden for unionen – i stand til at bedrive virksomhed i andre EU-medlemsstater hvad end det er via et agentur, en 
filial eller et datterselskab jf. præmis 26.               
91 Bundgaard, Jakob, Jensen, Dennis Ramsdahl og Winther-Sørensen, Niels: Den evige Udfordring – omgåelse og misbrug i skatte-
retten dec. 2015, s. 213 
92 Jf. Piantavigna, Paolo: EC Tax Review, 2011, s. 134-147 forfatteren argumentere for, at betegnelsen “rent” menes at udelukke 
etableringer, som ikke er helt og aldeles fiktive, fra at blive omfattet af CFC-beskatning.  
93 Jf. Schmidt, Peter Koerver: Dansk CFC-beskatning - i et internationalt komparativ perspektiv s. 444. 
94 Jf. dommens præmis 68 og jf. dom af 2.5.2006, sag C-341/04, Eurofood IFSC, Sml. I, s. 1609, præmis 34 og 35. 
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På baggrund af ovenstående gennemgang af udgangspunktet i Cadbury Schweppes-sagen skal 

det således undersøges, hvorledes denne substansundtagelse og begrebet ”rent kunstigt ar-

rangement” har været anvendt i efterfølgende retspraksis fra EU-domstolen.  

 

2.6 Efterfølgende praksis fra EU-domstolen 

Cadbury Schweppes fremstår som den centrale sag på området for CFC-beskatning.95 Mange 

af præmisserne i Cadbury Schweppes dommen er anvendt i EU-domstolens senere afgørelser 

og specielt testen vedrørende kunstige arrangementer har været anvendt og udgør nu en del 

af ATA-direktivets undtagelsesbestemmelse i artikel 7, stk. 2, litra a, 2. afsnit. Efter implemen-

teringen af ATA-direktivet er det derfor interessant at belyse, hvad der skal forstås ved denne 

substanstest, og hvorledes den skal fortolkes i lyset af den seneste retspraksis på området.  

 

Det vil derfor blive gennemgået i dette afsnit hvorledes EU-domstolen har anvendt substans-

testen og taget stilling til rent kunstige arrangementer, herunder hvilke præmisser der har 

dannet grundlag for senere afgørelser i lignende sager. På denne måde søges udviklingen af 

substansundtagelsens fortolkning klarlagt gennem EU-domstolens praksis. 

 

I sagen Thin Cap Group Litigation (sag C-524/04)96 efterprøvede EU-Domstolen de britiske 

regler om tynd kapitalisering. EU-Domstolen gav til kende i sagen, at misbrug i form af tynd 

kapitalisering bestod i den måde, hvorved en koncern søgte at reducere beskatningen af 

overskud, skabt af et datterselskab ved at finansiere datterselskabet med lån, hvorefter dat-

terselskabet kunne overføre overskud til moderselskabet i form af fradragsberettiget ren-

ter.97  

 

I den forbindelse udtalte EU-Domstolen, at:  

                                                      
95 Panayi, Christiana HJI; The Compatibility of the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Proposals with EU Law – Rules target-
ing Wholly and Partly Artificial Arrangements: BEPS Action 3.  
96 EU-Domstolens dom af 13 Marts 2007, Sag C-524/04, Test Claiments in the Thin Cap Group Litigation mod Commissioners of 
inland Revenue. Sagen var et præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice (England & Wales). Sagen omhandlede den 
skattemæssige behandling af rente betalinger fra et koncernselskab beliggende i UK på et koncerninternt lån til et andet koncern-
selskab beliggende i en anden medlemsstat. Der var tale om anvendelse af lempelse ved creditmetoden i relation til udenlandske 
udbytter og lempelse ved eksemption vedrørende indenlandske udbytter. I henhold til nationale skatteregler i UK skal rentebeta-
linger der overstiger, hvad der må anses for at udgøre et rimeligt kommercielt afkast, anses for udlodning af udbytter i steder for 
fradragsberettigede rentebetalinger. Et låntagende selskab ville ikke være undergivet sådanne begrænsninger, hvis moderselska-
bet havde været hjemmehørende i det låntagende selskabs medlemsstat, hvorfor denne begrænsning af retten til skattefrihed kan 
udgøre en hindring for udøvelse af den frie etableringsret eller den frie bevægelighed af kapital i artikel 43 EF, 49 EF eller 56 EF. EU-
domstolen slog fast, at EF traktatens artikel 43 er til hinder for en national lovgivning i en medlemsstat, der indebærer forskellig 
begrænsninger i retten til fradrag på baggrund af det långivende selskabs beliggenhed. Dette er medmindre der foreligger objek-
tive omstændigheder, der begrunder begrænsningen i skattefrihed, og der foreligger et rent kunstigt arrangement, der blot har et 
skattemæssigt forhold. EU-domstolen slog fast, at det udelukkende var renter der overstiger, hvad der ville være aftalt på arms-
længdevilkår, der kan omkvalificeres til udloddet overskud. EU-domstolen fandt, at den britiske lovgivning ikke udgjorde en traktat-
stridig forskelsbehandling. Det blev i et senere præjudicielt spørgsmål efter yderligere dokumentation konstateret, at de britiske 
regler var i strid med traktaten, da der forelå en restriktion for etableringsfriheden. 
97 Ibid. præmis 76. 
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”Den omstændighed, at et ikke-hjemmehørende selskab har ydet et hjemmehørende selskab 

et lån på vilkår, der ikke svarer til, hvad de pågældende selskaber ville have aftalt på arms-

længdevilkår, udgør for den medlemsstat, hvori det låntagende selskab er hjemmehørende, 

en objektiv omstændighed, der kan efterprøves af tredjemand ved afgørelsen af, om den på-

gældende transaktion helt eller delvist udgør et rent kunstigt arrangement, hvis væsentlige 

formål er at omgå denne medlemsstats skattelovgivning. Det er herved relevant, hvorvidt lå-

net ikke ville være ydet, eller om det ville være ydet med et andet beløb eller en anden rente-

sats, hvis der ikke havde foreligget en særlig forbindelse mellem de pågældende selskaber.”98  

 

I relation til spørgsmålet om armslængdeprincippets betydning for vurdering af misbrug 

havde generaladvokat L.A. GEELHOED tidligere udtalt i sit forslag til afgørelse, at: 

 

”(…) Efter min opfattelse er armslængdeprincippet, der i international skatteret er anerkendt 

som egnet til at forhindre manipuleringer med grænseoverskridende transaktioner, i princip-

pet et gyldigt udgangspunkt for vurderingen af, om en transaktion er udtryk for misbrug 

(…).”99                      

 

Efterfølgende statuerede EU-Domstolen, i tråd med generaladvokatens udtalelse, at ”arms-

længdeprincippet” kan anvendes som målestok for misbrug.100 Et standpunkt, som EU-Dom-

stolen efterfølgende har fastslået i C-105/07, Lammers og Van Cleeff101, C-311/08, Société de 

Gestion Industrielle SA (SGI)102, sag C-282/12 Itelcar103 og sag C-112/14 Kommissionen mod 

                                                      
98 Ibid. præmis 81. Det understregede er forfatternes fremhævelse.  
99 Forslag til afgørelse fra generaladvokat Sag C-524/04 Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation præmis 66. 
100 Sag C-524/04 Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation præmis 80. 
101 I sag C-105/07, Lammers og Van Cleeff tog EU-Domstolen stilling til, de daværende belgiske regler, hvorefter renter betalt fra et 

selskab til et siddende bestyrelsesmedlem blev omkvalificeret til udbytte, hvis renten oversteg nogle af Belgien, fastsatte rente-

grænser. EU-Domstolen udtalte i denne forbindelse, at:”Hvis renter, der betales til ikke-hjemmehørende selskaber, omkvalificeres 

til udbytte, så snart de overstiger en sådan grænse, kan det ikke udelukkes, at denne omkvalificering også finder anvendelse i for-

hold til renter, der betales som vederlag for lån ydet på armslængdevilkår.” præmis. 33. 
102 EU-domstolens dom af 21 januar 2010, Sag C-311/08, Société de Gestion Industrielle SA (SGI) mod État belge. Sagen er et præju-
dicielt spørgsmål indsendt af de Belgiske myndigheder. Sagen omhandlede de belgiske skattemyndigheder, der lod ekstraordi-
nære- og vederlagsfrie fordele til SGI fra et andet koncernselskab (i Luxembourg) indgå i SGI’s overskud. Der var således tale om en 
transfer-rpicing problematik, der alene fandt anvendelse på grænseoverskridende situationer. Spørgsmålet var om dette var i strid 
med etableringsfriheden og/eller kapitalens frie bevægelighed. EU-domstolen kom frem til, at den belgiske bestemmelse kun fandt 
anvendelse på grænseoverskridende dispositioner og således ikke var gældende for rent interne transaktioner, hvorfor der forelå 
en restriktion for etableringsfriheden (pr. 44-55). Spørgsmålet var imidlertid om denne nationale foranstaltning gik vider end hvad 
der var nødvendigt, hvilket tilkom den nationale ret at kontrollere. 
103 EU-domstolens dom af 3. oktober 2013, Sag C-282/12, Itelcar – Automótives de Alugguer Lda mod Fazenda Pública. Dette var et 
præjudicielt spørgsmål om fortolkning af artikel 56 EF og 58 EF. Sagen omhandlede en delvis manglede fradragsret for renter som 
vederlag for et koncerninterntlån mellem et selskab i Potugal og USA. Tvisten omhandlede en Portugisisk national skatteregel, der 
vedrører den situation, hvor en hjemmehørende skattepligtig person har gæld til en koncernintern enhed i et tredjeland. Har kan 
der udelukkes skattefradrag for de renter, der svarer til den del af gælden, der anses for uforholdsmæssig. Det var op til den natio-
nale ret at afsige dom på baggrund af EU-domstolens fortolkning. 
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United Kingdom104. Det bemærkes i ovenstående sager, at det generelle udgangspunkt i Cad-

bury Schweppes om hvorvidt en etablering udgør et rent kunstigt arrangement, skal vurde-

res på baggrund af et subjektivt- og et objektivt grundlag.   

 

Derudover må det forstås på baggrund af ovenstående sager fra EU-Domstolen, at hvis en 

fravigelse af armslængdeprincippet kan konstateres på et objektivt grundlag, må dette som 

følge heraf indikere misbrug.105 I tråd med EU-Domstolens udtalelser i Cadbury Schweppes-

sagen tilkommer det således skatteyderen efterfølgende at modbevise denne misbrugsfor-

modning. Imidlertid udtaler EU-Domstolen i Thin Cap-sagen, at skatteyderen i den forbin-

delse ikke skal underlægges unødige administrative byrder i fremlæggelsen af disse beviser.  

 

Det er dog noget tvivlsomt, hvorvidt det omtalte armslængdeprincip kan applikeres i en CFC-

kontekst, idet misbrugsformodningen i forbindelse med armslængdeprincippet i Thin Cap 

Group Litigation-sagen, og ovenstående sager, alene baserer sig på selve transaktionen og 

ikke på selve spørgsmålet om, hvorvidt etableringen er reel eller ej i lighed Cadbury schwep-

pes-sagen.  

 

Kort tid efter Thin Cap-afgørelsen blev det udtalt af EU-Domstolen i sag C-201/05 Test Clai-

mants in the Dividend Group Litigation106, at bestemmelserne om den frie etableringsret: 

”(…) ikke er til hinder for en medlemsstats skattelovgivning, der pålægger visse overensstem-

melseskrav, når det hjemmehørende selskab søger at opnå fritagelse for den skat, der alle-

rede er betalt af dette CFC-selskabs overskud i den stat, hvor dette selskab er hjemmehø-

rende, for så vidt som disse krav har til formål at kontrollere, at CFC-selskabets etablering er, 

og at det udøver en faktisk økonomisk virksomhed, uden at dette indebærer unødige admini-

strative byrder”107. Med andre ord tilkendegiver EU-Domstolen her, at det er i orden, at EU-

                                                      
104 EU-domstolens dom af 13. november 2014, Sag C-112/14, Kommissionen mod United Kingdom. Sagen omhandlede en national 
skatteregel i UK om udbetaling af overskud, der bevirkede forskellig behandling for nationale aktiviteter og grænseoverskridende 
aktiviteter. Tvisten var således, om denne forskelsbehandling var i strid med etableringsfriheden og/eller den frie bevægelse af 
kapital. UK havde opretholdt denne foranstaltning for at værne om den offentlige interesse og modgå skatteundgåelse og mente, 
at denne foranstaltning var proportional til at opnå disse mål. EU-domstolen slog fast, at foranstaltninger der bevirker forskellig 
behandling for indenlandske og grænseoverskridende aktiviteter, ikke er forenelig med traktatens bestemmelser, herunder artikel 
63 TEUF og artikel 40 TEUF. 
104 C-282/12 præmis 34 samt C-112/14 præmis 25. I samme retning kan nævnes sag C-524/04 præmis 72 og 74, samt sag C-182/08 
præmis 89.   
105 Bundgaard, Jakob et. Al. Den Evige udfordring, s. 216 
106 I sag C-201/05 Test Claimants in the Dividend Group Litigation, der i realiteten vedrørte de samme regler, som var genstand for 
prøvelse i Cadbury-Schweppes-sagen. I sagen skulle EU-Domstolen tage stilling til indholdet af en “begrundelses test”, som var 
indeholdt i de britiske CFC-regler. Dvs. de regler i den britiske CFC-lovgivning, der gav skatteyderen en mulighed for at afkræfte 
misbrugsformodningen. EU-Domstolen repeterede sin tidligere udtalelse fra Cadbury Schweppes-sagen om, at såfremt CFC-selska-
bet uagtet skattemæssige bevæggrunde er reelt etableret i værtsmedlemsstaten og derfra faktisk udøver økonomisk virksomhed, 
ville de britiske CFC-regler ikke finde anvendelse jf. pr. 86. Herefter slog EU-Domstolen fast med henvisning til Thin Cap-sagen, at 
det var berettiget, at de britiske myndigheder opstillede krav til skatteyderen om at afkræfte denne misbrugsformodning jf. pr. 36.     
107 Ibid. præmis 85. 
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medlemsstaternes CFC-lovgivning under givne omstændigheder indeholder visse compli-

ance-krav.108  

 

Tilbage står at det på baggrund af EU-Domstolen udtalelser er forfatternes opfattelse, at 

Cadbury Schweppes-sagen stadig danner fundamentet for fortolkningen af substansundta-

gelsen, og hvorvidt en etablering er et misbrug i form af et ”rent kunstigt arrangement”. 

 

2.7   De danske ’beneficial owner’-sager 

I nedenstående afsnit vil de foreløbige afgørelser fra EU-Domstolen i de to danske ’beneficial 

owner’-sager blive analyseret med henblik på at fastslå substansundtagelsen nuværende ud-

viklingstrin i relation til EU-retten. 

 

2.7.1   De forenede sager C-116/16 og C-117/16 

Kernen i sagerne var, at Danmark ikke havde iværksat nogen lovbestemmelsesforanstaltnin-

ger til bekæmpelse af misbrug i relation til de skattemæssige fordele moder-/datterselskabs-

direktivet giver. Spørgsmålet var herefter, om der var grundlag for, at det danske Skattemini-

sterium ville kunne indeholde en kildeskat på udloddet udbytte, såfremt at modtageren af 

udbyttet ikke var den retmæssige ejer.  

     

Den 26. februar 2019 afsagde EU-Domstolen afgørelse i de meget komplekse og detaljerede 

danske sager C-116/16 og C-116/17109, på baggrund af en anmodning om en præjudiciel afgø-

relse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Østre Landsret. En afgørelse, som i øvrigt nåede 

frem til et noget andet resultat end generaladvokat Kokotts udtalelse til sagerne.110 Nedenfor 

vil læseren blive introduceret til de omhandlende sager og de afgørende præmisser til at be-

lyse fortolkningen af substansundtagelsen.      

 

2.7.2 Sag C-116/16 – T Danmark 

Sagen omhandlede T-Danmark, der er et dansk børsnoteret selskab, hvor mere end 50% af 

aktierne ejes af et selskab i Luxembourg. T-Danmark indgik i en koncern med flere koncern-

selskaber i Luxembourg, der alle var ejet af en private equity fond beliggende på Cayman-

øerne.111 Det specielle ved denne koncernstruktur er, at der ikke er indgået nogen skatteaftale 

mellem Danmark og Caymanøerne.  

                                                      
108 Christiana HJI Panayi, Bulletin, for International Taxation, 2012, s 256 ff. 
109 Jf. De forenede sager C-116/16 T Danmark og C-117/16 Y Danmark pr. 39. 
110 EU-Domstolen består af en dommer fra hver af EU’s medlemslande og 11 generaladvokater (GA). GA’s rolle er at foreslå en uaf-
hængig juridisk løsning i form af en ”udtalelse”. EU-Domstolen er ikke forpligtet til at følge udtalelsen fra GA, men udtalelsen kan 
have indflydelse på afgørelsen og følges ofte. 
111 Bærentzen, Susi Hjorth, Lejour, Arjan and Riet, Maarten van’t: Limitation of holding structures for intra-EU dividends: A blow to 
tax avoidance? S. 9.  
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I 2010 blev der foretaget udbyttebetalinger fra T-Danmark op i kæden til de Luxembourgske 

selskaber.112 Langt størstedelen af udbyttet fra T-Danmark blev videre udloddet op i kæden 

og derefter til ejerne, der kontrollerede privat equity fonden. Kun en lille del af udbyttet, ca. 

3-5%, tilkom reelt de Luxembourgske selskaber og skulle dække visse omkostninger.  

 

Formålet bag denne struktur må forventes at være omgåelse af kildeskatten på udbyttebeta-

lingerne fra T-Danmark. Den faktiske selskabsstruktur er illustreret i nedenstående figur.  

 

 
Figur 3: Illustration af koncernstruktur. Egen tilvirkning på baggrund af Diagram 1.113 

 

Det danske skatteministerie mente, at de Luxemburgske enheder var indsat med det formål, 

at opnå en skattemæssig fordel, og at det udloddede udbytte aldrig var tiltænkt disse enheder. 

Derudover argumenterede Skatteministeriet for, at disse enheder havde karakter af at være 

gennemstrømningsselskaber, med andre ord et ”rent kunstigt arrangement”, og derfor ikke 

den retmæssige ejer af det udloddede udbytte. For at blive fritaget for forpligtelsen til at til-

bageholde kildeskat i relation til udbytte, skulle skatten nedsættes eller frafaldes i henhold til 

MD-direktivet eller en DBO.  

 

De danske skattemyndigheder advokerede for, at skatten ikke skulle frafaldes i henhold til 

MD-direktivet, idet dette ville være i strid med det generelle misbrugsprincip i EU-lovgivningen 

                                                      
112 Jf. De forenede sager sager C-116/16 T Danmark og C-117/16 Y Danmark pr. 41.  
113 Bærentzen, Susi Hjorth, Cross-Border and Interest Payments and Holding Companies – An analysis of the Advocate General Ko-
kott’s Opinion of Danish beneficial Owner cases. IBFD tax research platform. Page 347, diagram 1. 
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og at en nedsættelse af skatten ifølge DBO’en ikke fandt anvendelse, da det retmæssige ejer-

skabskrav ikke var opfyldt. Begrundelsen for disse argumenter var, at de Luxemburgske enhe-

der alene var etableret med det formål at opnå en skattemæssig fordel, og at der ikke kunne 

findes nogen anden gyldig forretningsgrund til deres eksistens.114 

 

2.7.3 Sag C-117/16 – Y Danmark ApS   

Sagen vedrører et dansk datterselskab ved navn Y Denmark ApS, som udloddede udbytte til 

det cypriotiske moderselskab Y Cypern. Y Cypern anvendte dette udbytte til at tilbagebetale 

et lån fra sin Bermuda-aktionær. Hensigten med lånet var, at dette skulle bruges til overtagel-

sen af Y Danmark. Y Cyperns eneste aktivitet var at fungere som et traditionelt holdingselskab 

i relation til Y Danmark, og havde dermed ingen kontorfaciliteter eller personale tilknyttet.  

 

Y Danmark erhvervede aktierne i selskabet Y Holland ved hjælp af koncernbidrag fra Bermuda 

Ltd. Dette blev gjort med det sigte at minimere skatten, idet der ikke ville blive tilbageholdt 

kildeskat i forbindelse med udlodning af udbytte.115 Den ultimative ejer af koncernstrukturen 

var Y USA, som var et børsnoteret amerikansk selskab. I september 2005 inkorporerede Y Ber-

muda Y Cypern, og dette selskab blev indskudt mellem Y Danmark og det tidligere ultimative 

moderselskab i Bermuda ved hjælp af en intern koncernomstrukturering. Nedenstående figur 

er en illustration af koncernstrukturen inden omstruktureringen. 

 

 
Figur 4: Illustration af koncernstruktur. Egen tilvirkning på baggrund af diagram 2.116 

                                                      
114 Bærentzen, Susi Hjorth, Lejour, Arjan and Riet, Maarten van’t: Limitation of holding structures for intra-EU dividends: A blow to 
tax avoidance? S. 10. 
115 Ibid s. 10.  
116 Bærentzen, Susi Hjorth, Cross-Border and Interest Payments and Holding Companies – An analysis of the Advocate General Ko-
kott’s Opinion of Danish beneficial Owner cases. IBFD tax research platform. Page 347, diagram 2. 
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Prisen for overtagelsen var 90 mio. euro, og efter overtagelsen solgte Y Danmark aktierne i Y 

Holland til et tilknyttet hollandsk selskab. Aktierne blev solgt til en pris på 14 mio. euro og Y 

Danmark modtog et tilgodehavende for salgsprisen fra Y Holland. I september 2005 udlod-

dede Y Danmark et udbytte svarende til 75 mio. euro til Y Cypern. Dette udbytte blev anvendt 

til at afbetale tilgodehavendet hos Y Bermuda. I oktober 2006 udloddede Y Danmark endnu 

et udbytte til Y Cypern på 12 mio. euro.117 Dette udbytte blev, som i tilfældet i september 

2005, endnu en gang videregivet til Y Bermuda.   

 

I lighed med overstående sag C-116/16 fandt det danske skatteministerium, at det cypriotiske 

selskab var blevet indsat med det formål at opnå en skattemæssig fordel, og at det udloddede 

udbytte aldrig var tiltænkt dette selskab. Skatteministeriet argumenterede for, at selskabet 

mere havde karakter af at være et gennemstrømningsselskab og som konsekvens heraf ikke 

fremstod som værende den retmæssige ejer af det udloddede udbytte. Af denne grund argu-

menterede de danske skattemyndigheder for, at udbyttet skulle anses som værende udbetalt 

direkte til Y Bermuda, og at hverken MD-direktivet eller DBO’en mellem Danmark og Cypern 

fandt anvendelse i den konkrete situation i forhold til at sænke kildeskatten.  

 

Det forhold, at udbyttet blev omfordelt hele vejen igennem strukturen op til Y USA, og at den 

dansk-amerikanske DBO potentielt kunne finde anvendelse ville ikke påvirke slutresultatet. 

Skattemyndighederne mente, at det cypriotiske selskab udelukkende var blevet indsat for at 

opnå en skattefordel, og at der ikke fandtes nogen anden valid forretningsgrund til dennes 

eksistens. Med andre ord betragtede de danske skattemyndigheder hele strukturen som væ-

rende kunstig og at udgøre misbrug. Det blev i den forbindelse konkluderet, at der burde have 

været tilbageholdt kildeskat.118   

 

Ovenstående sager rejser således spørgsmål om, hvornår en struktur er tilstrækkelig kunstig 

til at udgøre en misbrugssituation. I det følgende afsnit vil EU-Domstolens præmisser blive 

gennemgået for at klarlægge under hvilke betingelser, der er tale om misbrug ved anvendelse 

af kunstige arrangementer.  

 

2.7.4 EU-Domstolens fortolkningsbidrag 

EU-Domstolen konkluderede indledningsvist, at:  

 

”Som det fremgår af Domstolens praksis, kræves der med henblik på at bevise, at der foreligger 

misbrug, dels et sammenfald af objektive omstændigheder, hvoraf det fremgår, at det formål, 

                                                      
117 Jf. De forenede sager sager C-116/16 T Danmark og C-117/16 Y Danmark pr.52-57 
118 Bærentzen, Susi Hjorth, Lejour, Arjan and Riet, Maarten van’t: Limitation of holding structures for intra-EU dividends: A blow to 
tax avoidance? S. 11 og 12. 
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som EU-lovgivningen forfølger, ikke er opnået, selv om betingelserne i denne lovgivning for-

melt er overholdt, dels et subjektivt element, der består i en hensigt om at drage fordel af EU-

lovgivningen ved kunstigt at skabe de betingelser, der kræves for at opnå denne fordel.”119 

 

Med andre ord anførte EU-Domstolen her, at misbrugsbegrebet som tidligere redegjort for 

både indeholder en subjektiv- og objektiv misbrugstest.120 

 

Efterfølgende fastslog EU-Domstolen, at det ikke tilkom denne at vurdere de faktiske omstæn-

digheder i sagen, men derimod den nationale ret.121 Til hjælp for vurderingen af misbrug gav 

EU-Domstolen imidlertid efterfølgende de nationale domstole seks specifikke indikationer, 

som peger i retning af misbrug. EU-Domstolen anførte i denne forbindelse, at en struktur er 

tilstrækkelig kunstig til at udgøre misbrug såfremt, at: 

 

”Betalingen af udbytteskat undgås ved i koncernstrukturen at indskyde en gennemstrømnings-

enhed mellem det selskab, som udlodder udbyttet, og det selskab, som er udbyttets retmæs-

sige ejer.”122  

 

Med andre ord betyder dette, at såfremt selskabet alene er indskudt med det formål at opnå 

en skattemæssig fordel, er dette en indikation på misbrug. 

 

For det andet anførte EU-Domstolen, at:   

 

”Det udgør således et holdepunkt for at antage, at der foreligger et arrangement, som har til 

formål uretmæssigt at drage fordel af den fritagelse, der er fastsat i artikel 5 i direktiv 90/435, 

at dette udbytte i sin helhed, eller stort set i sin helhed, ganske kort tid efter modtagelsen heraf 

videreudloddes af det selskab, som har modtaget det, til enheder, som ikke opfylder betingel-

serne for anvendelse af direktiv 90/435.”123 

 

Dette betyder, at såfremt alt/næsten alt udbytte videreudloddes op i strukturen, kort efter 

modtagelsen heraf, er det en indikation på misbrug.  

 

For det tredje anførte EU-Domstolen, at den kunstige karakter af et arrangement ligeledes vil 

kunne underbygges ved, at:  

 

                                                      
119 Jf. De forenede sager sager C-116/16 T Danmark og C-117/16 Y Danmark pr. 97. 
120 Bærentzen, Susi Hjorth, Lejour, Arjan and Riet, Maarten van’t: Limitation of holding structures for intra-EU dividends: A blow to 
tax avoidance? S. 14 og 15. 
121 De forenede sager sager C-116/16 T Danmark og C-117/16 Y Danmark Pr. 99. 
122 Ibid. Pr. 100. 
123 Ibid. Pr. 101. 
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”Det selskab, der modtager det udbytte, der betales af debitorselskabet, selv skal videreud-

lodde dette udbytte til et tredje selskab, som ikke opfylder betingelserne for anvendelse af di-

rektiv 90/435, hvilket medfører, at dette selskab alene oppebærer en ubetydelig skattepligtig 

indkomst, når det opererer som gennemstrømningsselskab for at muliggøre pengestrømmen 

fra debitorselskabet til den enhed, som er de overførte beløbs retmæssige ejer.”124 

 

Denne præmis indikerer, at såfremt selskabet har en ubetydelig indkomst på grund af omfor-

delingen af udbyttet, kan dette indikere misbrug.125 

 

For det fjerde anførte EU-Domstolen, at:  

 

”Den omstændighed, at et selskab opererer som gennemstrømningsselskab, kan godtgøres, 

såfremt selskabets eneste aktivitet er at modtage udbyttet og videreudlodde det til den ret-

mæssige ejer eller til øvrige gennemstrømningsselskaber. Den manglende faktiske økonomiske 

aktivitet skal i denne henseende, i lyset af de særlige kendetegn ved den pågældende økono-

miske aktivitet, udledes af en undersøgelse af samtlige relevante elementer vedrørende bl.a. 

driften af selskabet, dets regnskab, strukturen af selskabets omkostninger og de reelt afholdte 

udgifter, det personale, som selskabet beskæftiger, og de lokaler og det udstyr, som det råder 

over.”126 

 

EU-Domstolen fastslår her, at såfremt selskabets eneste aktivitet er at omfordele udbytte, 

vurderet på baggrund af en undersøgelse af selskabets ledelsesforhold, regnskab, omkostnin-

ger, antallet af ansatte, lokaler og udstyr, som selskabet råder over, kan dette antyde, at sel-

skabet udelukkende opererer som et gennemstrømningsselskab og derfor udgør misbrug.  

 

Dernæst anførte EU-Domstolen, at:  

 

”Der kan endvidere findes holdepunkter for, at der foreligger et kunstigt arrangement, i den 

omstændighed, at der findes forskellige kontrakter mellem de selskaber, der er involveret i de 

omhandlede finansielle transaktioner, som giver anledning til pengestrømme inden for kon-

cernen, samt i fremgangsmåden for transaktionernes finansiering, i vurderingen af de mellem-

liggende selskabers egenkapital og i gennemstrømningsselskabernes manglende beføjelser til 

at råde økonomisk over det modtagne udbytte. I denne henseende er det ikke alene en kon-

traktuel eller juridisk forpligtelse for det selskab, der modtager udbyttet, til at videreudlodde 

det til tredjemand, der kan udgøre et sådant holdepunkt, men ligeledes den omstændighed, at 

                                                      
124 Ibid. Pr. 103. 
125 Ibid. Pr. 103 
126 Ibid. Pr. 104. 
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dette selskab, uden at være bundet af en sådan kontraktuel eller juridisk forpligtelse, »sub-

stantielt«, således som den forelæggende ret har anført det, ikke har rettighederne til at bruge 

og nyde dette udbytte.”127  

 

Med andre ord statuerede EU-Domstolen her, at såfremt de kontraktlige forpligtelser gør, at 

selskabet ikke har råderetten over udbyttet eller muligheden for at nyde godt af og bruge 

udbyttet, kan dette indikere misbrug. 

 

Slutteligt anførte EU-Domstolen, at: 

 

”Sådanne holdepunkter kan i øvrigt bestyrkes i tilfælde af sammenfald eller tidsmæssig nær-

hed mellem på den ene side ikrafttrædelsen af ny vigtig skattelovgivning, såsom den i hoved-

sagerne omhandlede danske lovgivning, eller på den anden side iværksættelsen af komplekse 

finansielle transaktioner og ydelsen af lån inden for samme koncern.”128   

 

Det vil sige, at såfremt der en tæt forbindelse mellem etableringen af komplekse finansielle 

transaktioner og strukturer og ny skattelovgivning kan dette indikere misbrug.   

 

2.7.5 Sammenfatning 

Med ovenstående præmisser fremkommer EU-Domstolens således med nogle retningslinjer 

til hjælp for de nationale domstoles adskillelse af ”rent kunstige arrangementer” fra reel øko-

nomisk aktivitet, som berettiger fordele i henhold til EU-direktiver og DBO’er.129  

 

Opsummerende kan det siges, at et selskab kan udgøre et ”rent kunstigt arrangement” så-

fremt, at selskabet alene er etableret med det formål at opnå en skattemæssig fordel. Dette 

blev ligeledes statueret i Cadbury Schweppes, hvorfor dette er en i forvejen kendt indikation 

på et kunstigt arrangement. Derudover konstateres det, at såfremt alt, eller næsten alt, ud-

bytte videreudloddes op i strukturen kort efter modtagelsen heraf, kan dette indikere at sel-

skabet er et rent kunstigt arrangement. I en CFC-kontekst kan man forestille sig en situation, 

hvor et datterselskab udelukkende er etableret med henblik på at generere CFC-indkomst og 

derefter udlodder alt overskuddet til sit moderselskab i form af udbytte, således at der kun er 

ubetydelig indkomst tilbage i datterselskabet.    

 

Det konstateres endvidere i en CFC-kontekst, at såfremt datterselskabet er etableret alene 

med det formål at udlodde udbytte til moderselskabet på baggrund af CFC-indkomst, vurderet 

                                                      
127 Ibid. pr. 105. 
128 Ibid. Pr. 106. 
129 Bærentzen, Susi Hjorth, Lejour, Arjan and Riet, Maarten van’t: Limitation of holding structures for intra-EU dividends: A blow to 
tax avoidance? S. 4. 
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ud fra en undersøgelse af selskabets ledelsesforhold, regnskab, omkostninger, antallet af an-

satte og lokaler og udstyr, som selskabet råder over, kan dette indikere et ”rent kunstigt ar-

rangement”. Dette må antages at være i overensstemmelse med udgangspunktet i Cadbury 

Schweppes, dog med tilføjelse af øvrige forhold, som ikke bidrager yderligere til forståelsen af 

udgangspunktet i Cadbury Schweppes.  

 

Slutteligt konstateres det i en CFC-kontekst, at såfremt kontraktsretlige forpligtelser resulterer 

i, at datterselskabet ikke har den faktiske råderet over CFC-indkomsten, kan dette indikere, at 

der er tale om et rent kunstigt arrangement. Derudover kan etableringer af nye transaktioner, 

og strukturer som følge af ny skattelovgivning, betragtes som misbrug og dermed udgøre et 

kunstigt arrangement.     

 

På denne baggrund kan det derfor konkluderes, at EU-Domstolen i ovenstående sager har bi-

draget med yderligere pejlemærker til fortolkningen af substansundtagelsen, herunder hvad 

der skal forstås ved begrebet ”rent kunstige arrangementer”. Dette giver alt andet lige de na-

tionale domstole nye retningslinjer til fortolkningen af, hvad der udgør et rent kunstigt arran-

gement i relation til ATA-direktivets substansundtagelse i artikel 7, stk. 2, litra a, 2. afsnit.  

 

2.8 Juridisk delkonklusion 

På baggrund af ovenstående analyse, konstateres det, at ATA-direktivets bestemmelser ved-

rørende CFC-beskatning finder anvendelse såfremt, at tre kumulative betingelser i ATA-di-

rektivets er opfyldt, herunder kontrolbetingelsen, betingelsen om den reelle betalte sel-

skabsskat og indkomstbetingelsen. Såfremt de to førstnævnte betingelser er opfyldt, anses 

datterselskabet som værende et CFC-selskab i ATA-direktivets forstand jf. artikel 7, stk. 1. 

Moderselskabet skal herefter medregne indkomsten fra CFC-selskabet på baggrund af model 

A eller model B alt efter, hvilken model EU-medlemsstaten vælger at implementere jf. artikel 

7, stk. 2, litra a og litra b. Imidlertid gælder der for begge modeller undtagelsesbestemmel-

ser, som fritager indkomsten fra CFC-beskatning - for model A gælder substansundtagelsen 

og for model B de-minimis-undtagelserne.   

 

Spørgsmålet var herefter, hvorledes substansundtagelsen i ATA-direktivets artikel 7, stk. 2, 

litra a herunder et ”rent kunstigt arrangement ” skulle fortolkes i lyset af EU-retspraksis på 

området. 

 

På baggrund af ovenstående EU-retspraksis kan det herefter udledes at formodningen for, 

hvorvidt en etablering udgør et ”rent kunstigt arrangement”, i ATA-direktivets artikel 7, stk. 

2, litra a bygger på en undersøgelse af objektive omstændigheder, som kan efterprøves af 

tredjemand. Der skal med andre ord på et objektivt grundlag kunne konstateres risiko for 
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misbrug. Til udfyldelsen af denne regel har EU-Domstolen gennem sin praksis fastslået, at: 1) 

såfremt selskabet alene er indskudt med det formål at opnå en skattemæssig fordel, er dette 

en indikation på misbrug. 2) Såfremt alt/næsten alt udbytte videreudloddes op i strukturen 

kort efter modtagelsen heraf, er dette en indikation på misbrug. 3) Såfremt selskabet har en 

ubetydelig indkomst på grund af omfordelingen af udbyttet, kan dette indikere misbrug. 4) At 

såfremt selskabets eneste aktivitet er at omfordele udbytte vurderet på baggrund af en un-

dersøgelse af selskabets ledelsesforhold, regnskab, omkostninger, antallet af ansatte og lo-

kaler og udstyr, som selskabet råder over. 5) At såfremt de kontraktlige forpligtelser gør, at 

selskabet ikke har råderetten over udbyttet eller muligheden for at nyde godt af og bruge ud-

byttet, kan dette indikere misbrug, og slutteligt 6) såfremt, at der en tæt forbindelse mellem 

etableringen af komplekse finansielle transaktioner og strukturer og ny skattelovgivning, kan 

dette indikere misbrug.   

 

Hvis disse objektive omstændigheder herefter skaber en formodning for, at en given etable-

ring indikerer misbrug, og derved et ”rent kunstigt arrangement”, skal skatteyderen have 

muligheden for at afkræfte denne misbrugsformodning. Dette foregår ved, at skatteyderen 

redegør for, at den pågældende etablering – som formodes at være et ”rent kunstigt arran-

gement” i virkeligheden er reelt etableret og udgør faktisk økonomisk virksomhed.   
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3. Kapitel 3 - Lever ATA-direktivet op til dets egne mål? 

Formålet med ATA-direktivet er at sikre EU-medlemsstaternes implementering af deres BEPS-

forpligtelser og i større omfang iværksætte tiltag til bekæmpelse af skatteundgåelse.130 Der-

udover søger ATA-direktivet at medvirke til en fair og effektiv beskatning i Den Europæiske 

Union på en tilstrækkelig sammenhængende og koordineret måde.131 

 

ATA-direktivet udgør et minimumsdirektiv, hvilket bevirker, at direktivet alene fastlægger et 

minimumsbeskyttelsesniveau mod aggressiv skatteplanlægning. Det er dermed op til hver en-

kel EU-medlemsstat at implementere direktivet i henhold til deres respektive behov, idet de 

enkelte medlemslande har de bedste forudsætninger for at udforme reglernes specifikke ind-

hold på en sådan måde, som passer bedst til deres selskabsskattesystemer. Dette skal ses i 

lyset af, at EU tilstræber at imødekomme forskellighederne mellem de 28 EU-medlemsstaters 

selskabsskattesystemer.132 

 

Netop denne imødegåelse fra EU af de 28 EU-medlemsstaters forskellige selskabsskattesyste-

mer, stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt gennemførslen af ATA-direktivet, herunder CFC-reg-

lerne i sin nuværende form er tilstrækkelig sammenhængende og koordineret til at opnå EU’s 

formål om en fair og effektiv beskatning i Den Europæiske Union. I artiklen ”Implementation 

of Controlled Foreign Company Rules under the EU Anti-Tax Avoidance Directive 

(2016/1167)”133, behandles nogle af de forskellige måder, som EU-medlemsstaterne har valgt 

at implementere eller ikke-implementere ATA-direktivets CFC-bestemmelser, for på denne 

baggrund at vurdere i hvilket omfang ATA-direktivet i dets nuværende form kan føre til klare 

og ensartede CFC-regler i hele EU.134   

 

I artiklen identificeres de mange forskelligheder i gennemførelsen af CFC-reglerne, EU-med-

lemsstaterne imellem. Nogle af de forskelle som artiklen fremhæver, ses bl.a. andet i med-

lemsstaternes implementering af betingelsen om den reelle betalte skat i ATA-direktivets ar-

tikel 7, stk. 1, litra b.135 I artiklen fremgår det, at: 

”While some Member States follow the ATAD formulation, others refer to a specific rate. For 

example, Austria refers to an effective rate of 12.5%, i.e. half the current head- line rate. Swe-

den and Finland apply a somewhat higher comparative rate (55% and 3/5 respectively of the 

equivalent domestic tax) than the 50% minimum that would be required.”  

                                                      
130 Se denne afhandlings afsnit 2.4. 
131 Betragtning 2 
132 Betragtning 3 
133 Isabella de Groot og Barry Larking , Implementation of Controlled Foreign Company Rules under the EU Anti-Tax Avoidance Di-
rective (2016/1167) 
134  Ibid. s. 1 
135 Se afsnit 2.4.1.2. 
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Ovenstående viser med alt tydelighed EU-Medlemsstaternes mulighed for at udforme reg-

lerne efter de enkeltes behov. Det bemærkes, at Østrig som har en selskabsskattesats på 25% 

holder sig på et minimum af, hvad direktivet tillader (50%), hvorimod lande som Sverige og 

Finland netop øjensynliggør EU-medlemsstaternes mulighed for at gå videre end de 50% ved 

at skærpe disse satser til hhv. 55% og 3/5 grundet ATA-direktivets karakter af et minimumsdi-

rektiv. 

 

I artiklen fremgår derudover også, at EU-medlemslandene frit kan vælge mellem to metoder 

til opgørelse af CFC-indkomsten, herunder en model A og model B.136 Der kan være forskellige 

politiske grunde til at vælge den ene model frem for den anden. Nogle EU-Medlemsstater vil 

måske mene, at den ene model er mere afskrækkende end den anden. Netop denne valgmu-

lighed bevirker alt andet lige til en forskellig implementering af CFC-bestemmelserne.  

 

I artiklens konklusion stilles der spørgsmålstegn ved, om gennemførslen af ATA-direktivet 

overhoved er tilstrækkelig sammenhængende og koordineret, som angivet i direktivets be-

tragtning 2. Slutteligt medgives det dog, at visse EU-medlemsstaters implementeringsmeto-

der faktisk skyldes legitime politiske valg. Imidlertid ses det, at en række forskelligheder enten 

skyldes huller i direktivet eller en unøjagtig eller ufuldstændig gennemførelse af bestemmel-

serne. 

 

Disse forskelligheder i EU-medlemsstaternes implementering af CFC-bestemmelserne, må be-

tragtes som værende uundgåelige set i lyset af Medlemsstaternes i forvejen uoverensstem-

mende skattesystemer. Artiklens konklusion lægger derfor ikke skjul på, at implementeringen 

af ATA-direktivets CFC-bestemmelser er alt andet end ensartede EU-medlemsstaterne i mel-

lem.   

 

Ovenstående eksempler er bare et udsnit af de forskellige måder, hvorpå EU-medlemssta-

terne har valgt at implementere ATA-direktivets CFC-bestemmelser.  

 

Med afsæt i ovenstående kritiske behandling og konklusion af implementeringen af ATA-di-

rektivets CFC-bestemmelser, og mangel på ensartede CFC-bestemmelser inden for EU, vil 

denne afhandlings integrerede del søge alternative løsninger inden for EU til at bekæmpe me-

toder til skatteundgåelse og sikre en fair og effektiv beskatning i Den Europæiske Union.   

 

Der kan argumenteres for, at ensartede bestemmelser inden for EU bedst opnås ved hjælp af 

implementering af fuld harmoniserende skatteregler. Dette synspunkt vil behandles senere i 

denne afhandling. Alternative løsningsforslag vil blive analyseret i kapitel 5 med henblik på, at 

                                                      
136 Se afsnit 2.4.1.3. 
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finde den mest efficiente løsning på skatteundgåelse og international skatteplanlægning for 

derigennem at maksimere den samlede velfærd i EU. 
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4. Kapitel 4 – International skatteplanlægning i et økonomisk 

perspektiv 

4.1 Introduktion 

Det overordnede formål med det Europæiske samarbejde er at sikre vækst og opretholde et 

indre marked uden hindringer for samhandel.137 Som en naturlig følge af mulighederne for 

samhandel i EU vælger flere og flere multinationale koncerner at etablere sig i flere medlems-

lande for at udnytte gevinsterne ved samhandel i det indre marked.  

 

De nationale skatteregler og selskabsskattesatser varierer imidlertid fra medlemsstat til med-

lemsstat, hvorfor mange multinationale koncerner profitmaksimerer ved at tilrettelægge de-

res selskabsstruktur ved f.eks. at etablere deres datterselskaber i lavskattelande eller lande 

med fordelagtige skattesystemer. Denne form for skattekonkurrence, hvor medlemslande 

indbyrdes kæmper om at tiltrække multinationale foretagender, betegnes ofte som ”Race to 

the bottom”.138  

 

Den internationale skattekonkurrence har i de seneste årtier steget grundet en generel stig-

ning i mobiliteten af indkomstkilder og den lette mobilisering af kapital mellem EU-medlems-

staterne. Dette giver multinationale koncerner mulighed for at foretage international skatte-

planlægning og tilrettelægge deres skattebetalinger således, at der betales mindst muligt skat.  

 

En af EU’s mest forestående opgaver er at forhindre skatteundgåelse og modgå skatteunddra-

gelse.139 Et resultat af dette er blandet andet, at skatteundgåelsesdirektivet blev vedtaget den 

12. juli 2016. Direktivet indeholder fem skatteforetagender, der tilsammen skal styrke med-

lemslandenes værn mod skatteundgåelse. Blandt disse foretagender er CFC-reglerne, der skal 

forebygge udflytning af skatteprovenu til lavskattelande og værne om det nationale skatte-

grundlag.140  

 

Det vil i nærværende kapital blive analyseret, hvorledes selskaber etablerer sig i det indre 

marked, og hvordan markedets ressourcer allokeres mest efficient. I den forbindelse vil det 

blive klarlagt, hvilke effekter en pålagt skat har på markedsligevægten og den samlede velfærd 

i EU. Det vil blive undersøgt, hvorvidt selskaber har incitament til at skatteplanlægge, og hvor-

dan dette påvirker multinationale koncerners etablering. Afslutningsvist vil det blive klarlagt, 

hvordan CFC-reglerne, og det nuværende skattesystem i EU, kan påvirke konkurrencesituati-

onen, og hvilken effekt dette har for den samlede velfærd i EU.     

                                                      
137 Dette følger af Traktaten om den Europæiske Union af 26.10.2012  
138 Tax Competition in Europe, Wolfgang Schön, IBFD Publications BV, 2003, page 30.  
139 Se OECD’s rapporter på området for skatteundgåelse og EU’s nyelige vedtagelse af Anti-Tax avoidance direktivet.  
140 Se også denne afhandlings afsnit 2.5 
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4.2 Selskabers etablering i det indre marked  

I det følgende belyses hvilke faktorer, der er afgørende for et selskabs etablering, da dette 

danner grundlag for den videre analyse.141 Indledningsvist tages derfor udgangspunkt i et mar-

ked uden skatter, idet dette eliminerer eventuelle incitamenter til skatteplanlægning. Der op-

stilles en række modeller til at klarlægge, hvorledes ressourcerne i det indre marked142 allo-

keres mest efficient, og hvordan markedsligevægten på dette marked kan forskydes på bag-

grund af forskellige nationale skattesystemer.   

  

Det indre marked sikrer et frit marked uden hindringer for udveksling af varer, tjenesteydelser, 

personer, etablering af kapital mellem EU’s medlemsstater. Et sådant marked giver multinati-

onale koncerner mulighed for at etablere selskaber og drive virksomhed i de medlemsstater, 

hvor de kan maksimere deres indtjening ved for eksempel at nedbringe deres omkostninger.  

 

For økonomiske aktører, herunder multinationale selskaber, der driver erhvervsvirksomhed, 

antages det at selskabets adfærd og dispositioner er profitmaksimerende. Det vil sige, at sel-

skabet har som hovedformål at opnå maksimal profit. Selskaber vil således i teorien etablere 

sig i de medlemslande, hvor deres drift skaber størst mulig profit.  

 

Der kan argumenteres for, at selskaberne bør etablere sig i de EU-medlemsstater, hvor de kan 

udnytte deres komparative fordele. En relevant mikroøkonomisk teori i denne forbindelse er 

’The Law of Comparative Advantages”143, der i sin helhed går ud på at beskrive den mest effi-

ciente tilstand på markedet. Teorien statuerer at opretholdelsen af et frit marked, hvor øko-

nomiske aktører specialiserer sig i en given produktion og derefter udveksler goder, resulterer 

i den mest efficiente allokering af ressourcerne.144 Der opnås således en efficient tilstand, hvis 

alle virksomheder etablerede sig i de lande, hvor de bedst kan udnytte deres komparative 

fordele.  

 

Selskabernes specialisering, og efterfølgende udveksling af goder, vil maksimere produktionen 

og gøre det muligt at producere flere goder, end hvis alle selskaberne var selvforsynende.145 

Ligevægtstilstanden på et sådant marked vil i det følgende blive illustreret, såfremt virksom-

hederne anvender deres komparative fordele.   

 

                                                      
141 Ved etablering i denne sammenhæng forstås etablering i hele EU. 
142 Der refereres her til et marked bestående af hele Europa med samtlige europæiske virksomheder fra 27 medlemslande.  
143 Economics and management of Organizations, George Hendrikse, 2003, side 5 
144 Ibid., side 5 ff. 
145 Ibid., side 6. 
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Denne teori har tidligere primært været anvendt ved udveksling af arbejdskraft. Teorien kan 

imidlertid ligeledes anvendes i udveksling af varer eller tjenesteydelser, da de grundlæggende 

mekanismer er de samme. Teorien er udelukkende anvendelig til at belyse et efficient marked 

på et teoretisk plan. I praksis vil mange forskellige faktorer spille ind i vurderingen af selska-

bernes optimale valg af etablering, herunder de mange forskellige skattesystemer i EU, som 

vil blive belyst senere i denne afhandling.  

 

I nærværende afsnit vil det således bliver undersøgt, hvorledes to respektive selskaber kan 

udbyde en samlet større mængde ved udnyttelsen af komparative fordele. Til illustrering af 

dette opstilles et simplificeret eksempel for henholdsvis et dansk og et irsk selskab og deres 

respektive produktion af energi gennem fossile brændsler og vindkraft.146 Det antages for den 

videre analyse, at det valgte eksempel er repræsentativt for samtlige af selskaberne, der driver 

virksomhed i det indre marked. Resultatet af denne analyse vil således kunne applikeres til 

samtlige brancher og markeder over hele EU.   

 

I det følgende eksempel, lægges det til grund at Danmark og Irland har forskellige forhold, der 

påvirker deres produktionsmuligheder.147 Det lægges herefter til grund, at et dansk selskab 

kan producere 500 GWh148 fra vindkraft eller 500 GWh fra fossile brændsler eller en kombina-

tion af disse.149 Det irske selskab kan producere 200 GWh fra vindkraft eller 400 GWh fra fos-

sile brændsler, eller en kombination af disse.   

 

Ud fra ovenstående er det tydeligt, at det danske selskab har en væsentlig produktionsfordel 

i forhold til det irske selskab. Det kan imidlertid fortsat betale sig, ifølge ’The Law of Compa-

rative Advantages’, at selskaberne specialiserer sig i én produktion. Ved at det danske selskab 

for eksempel specialiserer sig i den aktivitet, som det irske selskab er ”dårligst” til, vil den 

samlede produktion af energi maksimeres. Dette er illustreret i nedenstående graf.  

 

                                                      
146 Det antages for simplificering af eksemplet, at der udelukkende er én dansk virksomhed og én irsk virksomhed til stede for dette 
marked.  
147 Danmark kan f.eks. antages at kunne producere mere energi gennem havvind, da Danmark har meget kyststrækning. 
148 Energi måles i denne sammenhæng i GWh (Gigawatt). 
149 Eksempelvis 800 GWh energi fra vindkræft og 200 GWh fra fossile brændsler (og omvendt). 
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Figur 5: Illustration af produktionen af energi gennem vindkraft og fossile brændsler for hhv. Danmark og Ir-

land. Egen tilvirkning på baggrund af figur 1.1150 

   

Det er illustreret i ovenstående figur, at Danmark har en fordel ved at producere energi ved 

både vindkræft og fossile brændstoffer. I ovenstående eksempel producerer det danske sel-

skab 250 GWh gennem vindkraft og 250 GWh gennem fossil brændsel (punkt B), hvor det irske 

selskab producerer henholdsvis 200 og 100 GWh (punkt A). 

 

Selskabet i Irland har komparative fordele ved at producere energi ved brug af fossile brænds-

ler, hvorfor selskabet vil have offeromkostninger ved at producere energi med vindkraft.151 

Dette kan tydeligt aflæses af grafen, da produktionslinjen er fladere for det irske selskab. 

 

Spørgsmålet er imidlertid om udgangspunktet i ovenstående punkt A og B kan forbedres, når 

begge virksomheder specialiserer sig i en given produktion. Da Irland har en komparativ fordel 

ved at anvende fossile brændsler, lades Irland producere 400 GWh fra fossile brændsler. Irland 

anvender således hele deres kapacitet til at producere energi fra fossile brændsler. Danmark 

dækker dermed energiproduktionen af vindenergi, da Danmark ikke har nogle offeromkost-

ninger ved denne produktion. Det antages i det følgende, at Danmark omlægger deres pro-

duktion til at producerer 400 GWh af vindkræft og 100 GWh fra fossile brændsler.  

 

                                                      
150 Hendrikse, 2003, s. 6 
151 Komparative fordele kan opstå af mange årsager, f.eks. hvis selskabet besidder meget viden eller ekspertise inden for produk-
tion af energi gennem fossile brændsler.  
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Dette vil medføre en forøget produktion, da de komparative fordele, som landene besidder, 

udnyttes. Produktionen gennem vindkraft stiger fra 350 (250 + 100) til 400 (400 + 0), og giver 

dermed en produktionsforøgelse på 50. Produktionen gennem fossile brændsler stiger fra 450 

(200 + 250) til 500 (400 + 100), som udgør en produktionsforøgelse på 50. Samlet set ses en 

produktionsforøgelse på 100 Gwh ved udnyttelsen af komparative fordele.   

 

Ovenstående eksempel illustrerer, at produktionen kan foretages mere efficient, når der ud-

nyttes komparative fordele. I dette eksempel vil selskaberne være bedre tjent ved at produ-

cere energi der, hvor den bedst produceres, og hvor ressourcerne er allokeret efficient. Dette 

skyldes, at selskaberne har mulighed for at producere mere til en lavere pris, hvilket maksi-

merer deres indtjening.152 Forbrugerne har ligeledes gavn af lavere priser på energi, hvorfor 

det kan konstateres, at denne allokering er efficient.   

 

Det mest efficiente resultat for selskaberne er at etablere sig i den EU-medlemsstat, hvor de 

kan udnytte deres komparative fordele i forbindelse med specialisering, hvilket leder til den 

højeste producerede mængde for alle parter.153 

 

Markedsligevægten ved udnyttelse af komparative fordele vil klarlægges i nedenstående af-

snit.  

 

4.3 Udnyttelse af komparative fordele 

Nærværende afsnit tager igen udgangspunkt i EU som det geografiske marked, hvorfor det 

lægges til grund, at der er mange producenter og forbrugere. Modellen tager udgangspunkt i 

eksemplet fra tidligere afsnit, hvor alle selskaber udnytter deres komparative fordele og etab-

lerer sig derefter. Det lægges endvidere til grund, at der er tale om varer eller tjenesteydelser, 

som kan rykke over landegrænser uden betydelige transaktionsomkostninger.  

 

Det blev i ovenstående afsnit konstateret, at selskaber ved udnyttelse af deres komparative 

fordele kan producere mere end udgangspunktet. Dette afsnit vil efterfølgende klarlægge 

markedsligevægten ud fra dette udgangspunkt og dermed belyse effekterne på markedet.  

 

Specialisering og udnyttelse af komparative fordele giver selskaberne mulighed for at produ-

cere mere per enhed, hvilket bevirker, at selskaberne udbyder mere (f.eks. energi) til en lavere 

pris. Udbudskurven rykker dermed til højre, som vist i nedenstående illustration. Markedsli-

gevægten rykker dermed fra (P;Q) til (P*;Q*), hvor udbuddet på markedet er lig med efter-

spørgslen. 

                                                      
152 Dette er imidlertid afhængigt af efterspørgselselasticiteten hos forbrugerne, men det antages generelt set i mikroøkonomien, at 
en højere mængde til en lavere pris leder til en velfærdsgevinst.  
153 Hendrikse, 2003, s. 6 
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Figur 6: Illustration af markedsligevægt ved udnyttelse af komparative fordele. Egen tilvirkning. 

 

 

 

I ovestående eksempel udgør det grønne areal ’Consumer surplus’154, og det blå areal udgør 

’Producer surplus’155. Det kan dermed konstateres, ifølge dette eksempel, at udnyttelse af 

komparative fordele medfører en gevinst for forbrugerne på areal B, C og D. Selskaberne mi-

ster imidlertid areal B, men vinder areal F og G, der opvejer mere end tabet af B.   

 

Ovenstående markedsligevægt er således et udtryk for et samlet fordelagtig resultat, da både 

forbrugernes- og selskabernes gevinst er større end udgangspunktet. Dette er tilsvarende i 

overensstemmelse med det tidligere anførte udgangspunkt i teorien ’The Law of Comparative 

Advantages’.156 Udnyttelse af komparative fordele skaber dermed et fordelagtigt resultat for 

den samlede aggregerede velfærd og anses derfor for at være samfunds efficient.157 

 

Det skal imidlertid bemærkes, at teorien bygger på en række antagelser, der ikke nødvendigvis 

er opfyldt i praksis. Teorien bygger på, at der er lave (eller ingen) transaktionsomkostninger, 

                                                      
154 Ved Consumer Surplus forstås den samlede velfærd som forbrugerne modtager fra deres forbrug af produktet. Dette beregnes 
som forskellen mellem prisen, som forbrugerne er villige til at betale og den faktiske markedspris (P*). 
155 Ved Producer Surplus forstås forskellen mellem den laveste pris en given forbruger er villig til at betale og den faktiske markeds-
pris. Dette felt anses for at udgøre selskabernes profit. 
156 Se udgangspunktet i denne afhandlings afsnit 4.2 og 4.3. 
157 Economics and management of Organizations, George Hendrikse, 2003, side 9 
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hvilket synes urealistisk i praksis. Derudover tager teorien ikke højde for stordriftsfordele, sy-

nergieffekter og at der ikke er fuld information på markedet. Dette udgør vidtrækkende anta-

gelser, som kun få markeder vil leve op til i praksis.   

 

Derudover bevirker teorien, at selskaberne og landene bliver gensidigt afhængige af hinanden 

i udvekslingen af ydelser, såfremt alle selskaber udnytter deres respektive komparative for-

dele. Dette kan bidrage til koordinations- og motivationsproblemer som følge af asymmetrisk 

information.158 Det kan således diskuteres, hvorvidt specialisering og udnyttelse af kompara-

tive fordele i praksis altid vil medføre et samfunds efficient resultat. Det kan imidlertid kon-

stateres, at udnyttelse af komparative fordele er en efficient tilstand, om end det er udtryk 

for en mere teoretisk ligevægt.   

 

I følgende afsnit vil det blive klarlagt, hvorledes et givent marked påvirkes af en pålagt skat, 

og hvilke effekter dette har for markedsligevægten i ovenstående eksempel. Der vil i neden-

stående kapitel dermed blive introduceret skatter på markedet, hvilket påvirker den ellers ef-

ficiente markedsligevægt.   

 

4.4  Markedet med skatter 

Ovenfor blev det konstateret, at selskaber etablerer sig optimalt set ved udnyttelsen af kom-

parative fordele i EU. Dette afsnit søger således at klarlægge de skattemæssige effekter på 

markedet, ved at belyse hvorledes markedsligevægten kan forskyde den ellers efficiente allo-

kering af ressourcerne. Der tages udgangspunkt i en pålagt skat på et traditionelt marked.159  

 

Der foretages en partiel ligevægtsanalyse, hvilket bevirker, at der udelukkende tages udgangs-

punkt i ét marked.160 Priser og varer på andre markeder betragtes dermed som konstanter, og 

skattens effekter på andre markeder evalueres ikke. Når der pålægges en skat på et traditio-

nelt marked, vil markedsligevægten rykke, da skatten udgør en ekstra omkostning for produ-

centerne.161 En pålagt skat bevirker således, at markedsligevægten forskydes, da producen-

terne ikke kan udbyde den samme mængde, når disse pålægges en skat, der anses for at være 

en direkte omkostning. Dette bevirker således, at producenterne vil kræve en højere pris for 

enhver given mængde produceret.162  

 

Der skelnes typisk mellem direkte skatter på indkomst/formue og indirekte skatter på køb og 

salg af goder. Der anvendes som udgangspunkt to inddrivelsesmetoder af staten til at opkræve 

                                                      
158 Ibid., s. 7 
159 Ved et traditionelt marked forstås et marked der udgøres at producenter og forbrugere for en given varer eller tjenesteydelse. 
160 Microeconomics, Leslie Christensen & Jens Helmer Rasmussen, 2009, side 14 ff. 
161 Ibid., side 159. 
162 Microeconomics, Leslie Christensen & Jens Helmer Rasmussen, 2009, side 159 ff. 
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skatteprovenue fra skatteydere.163 Der skelnes typisk mellem værdiskat164 og stykskat165. Skat-

ten kan dermed pålægges som enten en stykskat, 𝑃1 + 𝑡 eller som en værdiskat, 𝑃1 (1 − 𝑡). 

Værdiskat er i praksis den mest anvendte, hvor der beskattes efter en procentdel af godets 

pris eller indkomstens størrelse. 

 

4.4.1 Effekterne af en skat på markedsligevægten 

I det følgende klarlægges det, hvorledes markedsligevægten påvirkes af henholdsvis en styk-

skat og en værdiskat, der pålægges producenterne. Det bemærkes imidlertid, at en beskatning 

af producenterne leder til samme resultat som en beskatning af forbrugerne, idet forbrugerne 

alt andet lige vil have en tilsvarende lavere betalingsvillighed efter en pålagt skat. Resultatet 

er således det samme uagtet, at skatten pålægges producenterne eller forbrugerne.166   

 

Effekterne af en pålagt skat er illustreret i nedenstående figur. Det bemærkes indledningsvist, 

at nedenstående modeller forudsætter et fuldkommen frit marked, men at samme resultat 

opnås under monopol- eller oligopollignende markeder.167   

 

 
Figur 7: Illustration af markedsligevægten ved stykskat og værdiskat. Egen tilvirkning med inspiration fra figur 

3.6.168 

 

                                                      
163 Ibid., side 60. Der tages i denne sammenhæng udgangspunkt i skat pålagt producenterne, da denne afhandling fokuserer på 
selskabsskat.  
164 En værdiskat er typisk et udtryk for en direkte skat. 
165 En stykskat er typisk et udtryk for en indirekte skat.  
166 Dette betegnes ofte som skatteincidens, som er et udtryk for hvorledes skattebyrden i ligevægten fordeles imellem markeds-
agenterne.  
167 Microeconomics, Leslie Christensen & Jens Helmer Rasmussen, 2009, side 60. 
168 Ibid. side 62, figure 3.6: Effect of a specific tax.  
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Fra ovenstående illustration er det tydeligt, at den pålagte skat påvirker markedsligevægten 

ved at rykke udbudskurven. Markedsligevægten går således fra (Q;P) til (Q1;P2), hvor der ud-

bydes mindre til en højere pris. Producenterne modtager ikke prisen P2, da de som følge af 

den pålagte skat skal betale differencen mellem P1 og P2 til staten. Staten indkasserer i dette 

tilfælde skatteprovenue på differencen mellem P1 og P2. Det konstateres på denne baggrund, 

at en pålagt skat påvirker markedet negativt, da der bliver udbudt mindre til en højere pris. 

Det vil sige, at skatten der pålægges selskaberne bevirker, at den ellers efficiente markedsli-

gevægt, som beskrevet i afsnit 4.3 fraviges. 

 

Ligevægten efter introduktion af skatter på markedet (Q1;P2) giver mulighed for at indgå 

handler på markedet, som stiller både producenterne og forbrugerne bedre. Dette skyldes, at 

producenterne ønsker at udbyde en større mængde, hvis de modtager en pris højere end P1 

og forbrugerne er villige til at købe flere enheder, hvis prisen er lavere end P2. Der er imidlertid 

ingen producenter, der kan udbyde flere enheder, da de skal betale skatten, der udgøres af 

differencen mellem P1 og P2. Skatten forhindrer således markedet i naturligt at regulere sig 

tilbage i den efficiente markedsligevægt.  

 

Det konstateres på denne baggrund, at introduktion af skat på et marked vil rykke markedsli-

gevægten, således at der udbydes mindre til en højere pris. Dette er ikke udtryk for en efficient 

markedsligevægt, idet der som nævnt er mulighed for at indgå profitable handler. Dette kom-

mer til udtryk i kraft af et dødvægtstab, hvilket ses i nedenstående figur ved det røde felt.  

 

 

 
Figur 8: Illustration af samfundsoverskuddet ved det givne eksempel. Egen tilvirkning. 
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I dette tilfælde har staten foretaget et indgribende tiltag på markedet ved at pålægge produ-

centerne en ekstra omkostning i form af en skat. Fra ovenstående figur kan det konstateres, 

at forbrugernes overskud herefter udgøres af felt A og producenternes overskud udgøres af 

feltet D. Staten indkasserer skatteprovenue, der udgøres af felterne B og C. 

 

Skatten bevirker, at der opstår et dødsvægtstab, som er illustreret af felterne E og F. Død-

vægtstabet er et udtryk for, at ressourcerne i samfundet ikke allokeres efficient. Der er derfor 

tale om et egentligt velfærdstab. Jo mere ligevægten forskydes, som følge af skatter, jo større 

vil dødvægtstabet blive. Det vil sige, at højere skatter giver et større dødvægtstab. Det kan 

dermed konstateres, at skatten har en forvridende virkning på ressourcefordelingen i samfun-

det.   

 

4.4.2 Faktisk eksempel på velfærdstabet 

Det kan konstateres ud fra ovenstående gennemgang, at skatten resulterer i et velfærdstab 

for samfundet. Størrelsen af dette velfærdtab og fordelingen af overskuddet for henholdsvis 

forbrugerne, producenterne og staten kan imidlertid illustreres ved at tage eksemplet videre. 

Dette afsnit søger således at klarlægge det faktiske velfærdstab som følge af en pålagt skat.  

 

Størrelsen af velfærdstabet afhænger af de faktiske forhold i markedet, herunder forbruger-

nes og producenternes priselasticitet.169 Når det faktiske velfærdstab opgøres, er det derfor 

relevant at klarlægge, hvor meget efterspørgslen og udbuddet reagerer på prisændringer. Jo 

større priselasticitet, jo mere indflydelse vil skatten have på markedet.170 Velfærdstabet vil 

således vokse ved stigende priselasticitet og stige eksponentielt med skattens størrelse. 

Denne mekanisme søges illustreret ud fra nedenstående eksempel.   

 

Der tages igen udgangspunkt i et marked for produktion af energi gennem fossile brændsler. 

På dette marked er forbrugernes efterspørgsel givet ved 𝑄 = 50 − 𝑃 og producenternes ud-

bud er givet ved 𝑄 =  −10 + 𝑃. Det antages, at staten pålægger en stykskat, 𝑡 = 10.000 𝐷𝐾𝐾 

pr. produceret GwH gennem fossile brændsler. For at gøre beregningerne mere overskuelige 

vil priserne angives i tusinder. Som følge af den pålagte skat vil producenterne modtage en 

pris på 𝑝 − 𝑡, og vil derfor være villige til at producere mindre.  

 

Uden den pålagte skat ville producenterne være villige til at producere 20 GwH per år til en 

pris på 30.000 DKK pr. GwH. Denne markedsligevægt er illustreret i nedenstående figur ved 

punktet, 𝐿1.171 Som følge af den pålagte skat modtager producenterne imidlertid kun 20.000 

pr. GwH (30.000 – 10.000), når forbrugerne betaler 30.000, hvilket bevirker, at producenterne 

                                                      
169 Ibid. Side 61. 
170 Ibid. Side 61-62. 
171 Det antages i det følgende for at simplificere udregningerne, at efterspørgsels priselasticiteten er -1. 
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ikke længere ønsker at producere 20 GwH. Producenterne vil som følge af den pålagte skat 

producere mindre, hvilket betyder, at prisen for forbrugerne bliver 35.000 pr. GwH. Udbuds-

kurven efter skat (𝑆2) er som følge af dette 𝑡 = 10.000 over den originale udbudskurve, 𝑆1.  

 

 
Figur 9: Faktisk eksempel på markedsligevægt ved introduktion af skat. Egen tilvirkning. 

 

Punktet, hvor udbudskurven 𝑆1 krydser efterspørgselskurven, udgør ligevægten på markedet 

før skat (punkt 𝐿1 i ovenstående graf), hvor ligevægtsprisen er 𝑃1 = 30.000 og ligevægtsudbuddet 

er 𝑄1 = 20. Skatten forskyder imidlertid udbudskurven, så ligevægten efter skat ender i punkt 

𝐿2, hvor forbrugerne betaler 𝑃2 = 35.000 og producenterne modtager 𝑃2 − 10.000 = 25.000. Dette 

betyder, at prisen forbrugerne betaler stiger med ∆𝑝 =  𝑃2 − 𝑃1 ≈ 35.000 − 30.000 = 𝟓. 𝟎𝟎𝟎, og den 

producerede mængde falder med ∆𝑄 =  𝑄2 − 𝑄1 ≈ 20 − 15 = 𝟓, som følge af den pålagte skat.  

 

4.4.2.1 Opgørelse af den samlede velfærd 

Den samlede velfærd er summen af forbrugeroverskuddet, producentoverskuddet og statens 

skatteprovenue. Det vil i følgende afsnit blive klarlagt, hvorledes en pålagt skat påvirker den 

samlede velfærd. 
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Forbrugeroverskuddet (CS)172 er den værdi forbrugerne opnår ved at købe varen til markeds-

prisen.173 Dette udgøres at forskellen mellem forbrugernes reservationspris og markedspri-

sen. Forbrugeroverskuddet kan i dette eksempel beregnes som arealet af den blå trekant, der 

udgøres af forskellen mellem efterspørgselskurven og markedsprisen efter skat:  

 

𝐶𝑆 = (50.000 − 35.000) ∗ 15 ∗
1

2
= 𝟏𝟏𝟐. 𝟓𝟎𝟎  

 

Producentoverskuddet (PS)174 er den værdi producenterne opnår ved at sælge en given vare 

til markedsprisen.175 Dette udgøres af forskellen mellem producenternes produktionsomkost-

ninger og deres profit på den solgte vare. Producentoverskuddet kan dermed beregnes som 

arealet af den grønne trekant i ovenstående figur.  

 

𝑃𝑆 = (25.000 − 10.000) ∗ 15 ∗
1

2
= 𝟏𝟏𝟐. 𝟓𝟎𝟎 

 

Det vil sige, at forbruger- og producentoverskuddet i dette tilfælde udgør 112.500 efter den 

pålagte skat. Dette skyldes, at efterspørgselselasticiteten og udbudselasticiteten er holdt kon-

tant på +/- 1. Det bemærkes i denne sammenhæng, at såfremt der rykkes på elasticiteten, vil 

skattebyrden flytte mellem forbrugerne og producenterne.  

 

Staten inkasserer et skatteprovenue på 𝑇 = 𝑡 ∗ 𝑄 = 10.000 ∗ 15 = 𝟏𝟓𝟎. 𝟎𝟎𝟎. Dette er illustreret ved 

den grå rektangel i ovenstående figur. Den samlede velfærd efter introduktion af skatter vil 

derfor kunne beregnes som: 

 
𝐶𝑆 + 𝑃𝑆 + 𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 = 112.500 + 112.500 + 150.000 = 𝟑𝟕𝟓. 𝟎𝟎𝟎 

 

Dødvægtstabet (DWL), der er et udtryk for tabet i samlet velfærd, når der sammenlignes til en 

situation uden skatter, kan opgøres som arealet af den røde trekant, der beregnes ved: 

 

𝐷𝑊𝐿 = 𝑡 ∗ (𝑄𝑓ø𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡 − 𝑄𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡) ∗
1

2
 = 10.000 ∗ (20 − 15) ∗

1

2
= 𝟐𝟓. 𝟎𝟎𝟎 

 

Det vil sige, at effekterne af den pålagte skat afstedkommer et velfærdstab på 25.000, som er 

et resultat af, at potentielle handler frafalder i markedet som følge af skatten.176 Dødvægtsta-

bet vil vokse med markedets priselasticitet og stige eksponentielt med skattens størrelse.   

 

                                                      
172 CS refererer i dette tilfælde til Consumer surplus 
173 Cabrel, Luis, 2017, side 81 
174 PS refererer i dette tilfælde til Producer surplus 
175 Cabrel, Luis, 2017, side 82 
176 Microeconomics, Leslie Christensen & Jens Helmer Rasmussen, 2009, side 249 
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Antages det, at skatten på energi fra fossile brændsler stiger til 20.000 pr. GwH, vil fordelingen 

af overskuddet være 𝐶𝑆 = 50.000, 𝑃𝑆 = 50.000, 𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 = 200.000 og den samlede velfærd-

stab vil derfor kunne opgøres til 50.000 + 50.000 + 200.000 = 𝟑𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎. Dødvægtstabet vil efter en 

stigning i skatten udgøre, 𝐷𝑊𝐿 = 𝟏𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎. Det kan på denne baggrund konstateres, at en for-

dobling af beskatningen leder til en firdobling af dødvægtstabet. Introduktionen af skatter på 

markedet konkluderes på denne baggrund af have væsentlige betydning for den samlede vel-

færd.  

 

4.4.3 Sammenfatning 

Det sociale overskud177 er maksimeret i figur 6, hvor alle selskaber udnytter deres komparative 

fordele. Når der introduceres skat på markedet, vil markedsligevægten rykke og der vil opstå 

et dødvægtstab, idet der er forskel mellem den pris, som producenterne er villige til at sælge 

et produkt til og markedsprisen. Dette velfærdstab kan ikke opvejes af det skatteprovenue, 

som staten modtager, idet dette blot svarer til producenterne mistede indtjening. Det kan på 

denne baggrund konkluderes, at en pålagt skat har en negativ effekt på markedet og resulte-

rer i et samlet velfærdstab.  

 

Det bemærkes imidlertid i forlængelse af denne konklusion, at det skatteprovenue som staten 

indkasserer, formentligt bliver anvendt til forbedring af velfærdssamfundets ved investering i 

f.eks. skoler, hospitaler og lignende. Disse betragtninger må antages at mindske den tabte 

markedsvelfærd, som nævnt i ovenstående afsnit. Dette perspektiv behandles imidlertid ikke 

yderligere i denne afhandling.  

 

Størrelsen af skatten der pålægges selskaberne, har således betydning for den pris selska-

berne kan udbyde deres produkter eller tjenesteydelser til. Det skal derfor undersøges, hvor-

vidt multinationale koncerner, på baggrund af forskellige selskabsskattesatser i EU, kan opnå 

en fordel ved at reducere deres skatteomkostninger ved etablering i lavskattelande.  

 

4.5 International skatteplanlægning 

Det er relevant for selskaber, der ønsker at etablere et datterselskab i en anden EU-medlems-

stat at være opmærksom på de forskellige skattesystemer. Dette skyldes, at selskabsskatten 

udgør en betydelig andel af selskabernes omkostninger. Netop de forskellige skattesystemer 

i EU giver således anledning for større multinationale koncerner at skatteplanlægge for der-

igennem at nedbringe deres omkostninger.   

 

                                                      
177 Ved social overskud forstås summen af forbrugernes overskud og producenternes overskud.  
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Selskabsskattesatserne varierer væsentligt mellem EU-medlemslandene, hvilket er illustreret 

i nedenstående graf.178 Det skal imidlertid bemærkes, at skattesatserne ikke alene er retvi-

sende for effektive skattetryk i en medlemsstat. Dette skyldes, at landenes skattesystemer 

indeholder forskellige fradragsmuligheder, samt forskellige metoder til opgørelse af den skat-

tepligtige indkomst.  

 

I nærværende afsnit vil der imidlertid ikke tages højde for skattebasen i de forskellige med-

lemsstater, idet der udelukkende fokuseres på konsekvenserne af forskellige skattesatser. 

Dette findes relevant i forhold til at belyse det valgte problemfelt.  

 

 
Figur 10: Illustration af forskellige skattesatser for de 27 EU-medlemslande og Storbritannien. Baseret på fakti-

ske selskabsskattesatser for 2019. Egen tilvirkning på baggrund af data fra IBFD.179 

 

De forskellige selskabsskattesater og skattesystemer skaber generelt mulighed for multinati-

onale koncerner at maksimere deres profit ved at etablere sig i lavskattelande, da det mini-

merer deres omkostninger. Det antages i den økonomiske teori180, at økonomiske aktører, 

herunder erhvervsdrivende virksomheder, er profitmaksimerende af natur.181 Det understøt-

tes endvidere i mikroøkonomien, at skatter der pålægges en virksomhed påvirker virksomhe-

dens marginale og gennemsnitlige omkostninger på kort og lang sigt.182 Det kan på denne 

baggrund konstateres, at skatteomkostninger har væsentlig betydning for virksomheders for-

retning. 

 

                                                      
178 IBFD Tax Research Platform, country analysis.  
179 Ibid.  
180 Cabrel, s. 52 
181 Cabrel, s. 52. Se også afsnit 1.4.1. 
182 Christensen & Helmer Rasmussen s. 159.  
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Det er derfor relevant at undersøge, hvilke incitamenter multinationale koncerner har, for at 

foretage skatteplanlægning, og hvilke effekter det har for den effektive skattesats, som sel-

skabet betaler. Det vil i nedenstående afsnit blive klarlagt, hvorledes et selskab kan skatte-

planlægge og baggrunden herfor.   

 

4.6 Baggrund for selskabers skatteplanlægning 

Som det fremgår af ovenstående, har multinationale koncerner mulighed for at benytte sig af 

EU-medlemsstaternes forskellige skattesystemer og udnytte de ubalancer og friktioner, der 

opstår når hvert medlemsland har forskellige skattesystemer og forskellige måder at opgøre 

den skattepligtige indkomst på.183 

 

Det lægges til grund i det følgende afsnit, at selskabers overordnede mål er at maksimere 

dennes profit for dets ejere.184 Et af de bærende mål for selskaber er således at maksimere 

markedsværdien af egenkapitalen og skabe shareholder value. Det er på denne baggrund at 

selskabets ledelse vil forsøge at reducere deres skatteomkostninger.  

 

Selskabernes indtjening måles ofte ved hjælp af nøgletallet ’earnings per share’ (EPS), der in-

dikerer selskabets samlede indtjening185 i forhold til dets samlede antal af aktier.186 

 

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒 (𝐸𝑃𝑆) =
𝐼𝑛𝑑𝑡𝑗𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐺𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑑𝑒𝑠𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟
187 

 

Som nævnt i ovenstående vil øgede skatter have påvirkning på selskabets samlede omkost-

ninger. Dette har en negativ effekt på selskabets indtjening, der således bliver mindre. En stig-

ning i selskabers skattebyrde vil således påvirke EPS negativt. Modsætningsvist vil en reduk-

tion af skattetilsvaret i et givent selskab have en positiv indvirkning på EPS. 

 

Til at måle selskabers skattebyrde anvendes nøgletallet ’effektive tax rate’ (effektiv skatte-

sats). Dette nøgletal er den gennemsnitlige skattesats, som selskaber betaler af deres indtje-

ning og beregnes ud fra nedenstående formel.   

 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑎𝑡𝑠 =
𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐼𝑛𝑑𝑡𝑗𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ø𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡
188 

 

                                                      
183 International skatteret s. 268 
184 Christensen & Helmer Rasmussen, 2013, s. 116 
185 Selskabets indtjening anses i denne sammenhæng for at udgøre selskabets samlede indtægter minus samlede omkostninger. 
𝐼𝑛𝑑𝑡𝑗𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝐼𝑛𝑑𝑡𝑗𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ø𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡 − 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟  
186 Koerver Schmidt et. Al. 2015. International skatteret s. 268 
187 Ibid. s. 268 
188 Ibid. s. 269 
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Dette nøgletal anvendes, da det giver et klart billede af et selskabs gennemsnitlige skattebe-

talinger og et klart billede af skattebetalingerne i forskellige situationer. Det formodes, at en 

højere effektiv skattesats vil have indvirkning på et selskabs konkurrenceevne, hvilket vil blive 

analyseret i afsnit 4.9. 

 

4.7 Selskabers etablering i det indre marked 

Det er interessant at undersøge, hvilke skattemæssige fordele en multinational koncern kan 

realisere ved strategisk at planlægge sin etablering i et lavskatteland. Det vil i det følgende 

blive analyseret, hvordan et selskab kan opnå en skattefordel ved at etablere sig i et lavskat-

teland. Det antages i denne sammenhæng, at samtlige selskaber i det indre marked, funda-

mentalt set, er opbygget ens. Dette bevirker, at resultatet kan applikeres på selskaber i hele 

EU og dermed være med til at klarlægge, hvorfor markedsligevægten formentlig ikke ender i 

den mest efficiente tilstand, som tidligere illustreret i afsnit 4.3. Der tages udgangspunkt i et 

eksempel for et repræsentativt selskab og dets etablering på det indre marked. 

 

Der opstilles et simpelt eksempel med en dansk koncern (MODER A/S), der ønsker at etablere 

et datterselskab i Irland.189 De skattemæssige konsekvenser ved henholdsvis en indenlandsk 

etablering og en udenlandsk etablering vil blive klarlagt i det følgende. Det bemærkes indled-

ningsvist, at der er væsentlig forskel i den danske- og irske selskabsskat, der udgør henholdsvis 

22% og 12,5%.190 

 

Det følgende eksempel søger at belyse multinationale koncerners incitamenter til skatteplan-

lægning, hvorfor der ses bort fra værnsregler191 i både Danmark og Irland. Det antages i det 

følgende, at selskaberne ikke har valgt international sambeskatning, og hverken MODER A/S 

eller DATTER A/S/Ltd. har fremførbart skattemæssige underskud. 

 

Der skelnes mellem to situationer, hvor koncernen etablerer sit datterselskab i henholdsvis 

Danmark og Irland.192  

 

                                                      
189 Dette skyldes, at selskabsskattesatsen i Irland er 12.5%, se figur om selskabsskattesatser i afsnit 4.5. 
190 Se figur 10 for en opgørende af samtlige EU-medlemslandes selskabsskattesatser.  
191 Herunder CFC-reglerne og lignende nationale værnsregler i Danmark og Irland.  
192 Etableringen i Irland er karakteriseret ved at være en grænseoverskridende etablering.  
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Figur 11: Illustration af indenlandsk- og udenlandsk etablering. Egen tilvirkning. 

 

4.7.1 Indenlandsk etablering 

Ved den indenlandske etablering er MODER A/S og DATTER A/S koncernforbundne selskaber 

og skattepligtig til Danmark. Det antages i det følgende, at MODER selskabet har en skatte-

pligtig indkomst på 50 og datterselskabet har en skattepligtig indkomst på 150. Her vil den 

samlede skattepligtige indkomst udgøre 200 (50+150). Selskabsskattesatsen i Danmark er 

22%, hvorfor de respektive skattebetalinger for henholdsvis MODER A/S og DATTER A/S er: 

 

 
Koncernen vil samlet set i dette eksempel have en skattebetaling på 44, da begge selskaber er 

skattepligtige til Danmark. Dette resulterer i en effektiv skattesats på 22%.  

 

4.7.2 Udenlandsk etablering 

Ved den udenlandske etablering vil MODER A/S i dette eksempel etablere et datterselskab i 

Irland. Datterselskabet vil dermed blive skattepligtig til Irland af sin indkomst. Det antages 

igen, at moderselskabet har en skattepligtig indkomst på 50 og datterselskabet har en skatte-

pligtig indkomst på 150. Den samlede skattepligtige indkomst udgør dermed 200 (50+150). 

Skatteberegning

Selskabsskat, MODER A/S 22% af 50 11

Selskabsskat, DATTER A/S 22% af 150 33

Skat i alt 44

Effektiv skattesats 22,0%
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Selskabsskattesatsen i Irland er 12,5%193, hvorfor de respektive skattebetalinger i henholdsvis 

Danmark og Irland er:  

 

 
 

Ved at koncernen etablerer et datterselskab i Irland i stedet for i Danmark, vil koncernen sam-

let set have en skattebetaling på 29,75 grundet den lavere skattesats i Irland. Koncernen vil 

dermed have nedbragt sin skattebetaling med 32,27% set i forhold til den indenlandske etab-

lering. Dette følger af den effektive skattesats, der nedbringes fra 22% til 14,9%.  

 

Det kan på baggrund af ovenstående alt andet lige konstateres, at koncernen har incitament 

til at etablere et datterselskab i et lavskatteland for at optimere sine skattebetalinger. Oven-

stående eksempel inddrager imidlertid ikke internationale værnsregler, herunder CFC-regler, 

der i visse tilfælde gør det mindre attraktivt at udøve den frie etablering, der er sikret i EU-

traktaten.194  

 

Konsekvenserne af internationale værnsregler, herunder særligt de danske CFC-regler vil blive 

genstand for en analyse i det følgende. Der tages udgangspunkt i samme eksempel som figur 

11, imidlertid introduceres der CFC-beskatning i Danmark.  

 

4.8 Konsekvenserne af CFC-beskatning i Danmark     

Det skal i det følgende afsnit klarlægges, i hvilket omfang en multinational koncerns etablering 

af et datterselskab i Irland potentiel kan påvirkes af CFC-reglerne. I følgende eksempel skelnes 

der igen mellem to situationer195, hvorefter koncernen etablerer sit datterselskab i henholds-

vis Danmark og Irland. I dette eksempel bliver det imidlertid lagt til grund, at de danske CFC-

regler finder anvendelse og betingelserne herfor er opfyldt.196   

 

Det antages, at CFC-reglerne finder anvendelse i både Danmark og Irland, og at der ikke er 

valgt international sambeskatning. De skattemæssige konsekvenser heraf kan således illustre-

res ved at opstille en forsimplet skatteopgørelse.   

                                                      
193 Se figur med skattesatser, jf. IBFD Tax Research platform, Country analysis, Ireland. Udgangspunktet for beskatning I Irland er 
12,5%, men der kan forekomme variationer afhængigt af indkomstgrupper.  
194 Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde  
195 Dette eksempel tager udgangspunkt i samme selskaber som afsnit 4.7. 
196 Betingelserne for at være omfattet af CFC-reglerne er tidligere behandlet i denne afhandlings afsnit 2.5 ff.  

Skatteberegning

Selskabsskat, MODER A/S 22% af 50 11

Selskabsskat, DATTER ltd. 12,5% af 150 18,75

Skat i alt 29,75

Effektiv skattesats 14,9%
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Ovenstående eksempel illustrerer, at gældende CFC-regler bevirker, at den effektive skatte-

sats ligger væsentligt højere, når den samlede skat opgøres for koncernen.  

 

Koncernen betaler en effektiv skat på 22%, når de bliver CFC-beskattet, mod en effektiv skat-

tesats på 14,88%, hvis den ikke blev CFC-beskattet. Det kan dermed konstateres på baggrund 

af ovenstående opgørelse, at CFC-reglerne har væsentlig påvirkning på koncernens skattebe-

talinger såfremt de finder anvendelse.    

 

I de tilfælde, hvor koncernen står over for en lokal irsk konkurrent med et moderselskab i 

Irland eller et land med lavere eller mildere CFC-beskatning end Danmark, vil konkurrenten 

formentlig have en væsentlig konkurrencefordel i forhold til koncernen som følge af CFC-reg-

lerne. Dette skyldes, at der kan opstå situationer, hvor konkurrenten ikke rammes af CFC-be-

skatning, eller hvor et medlemslands CFC-regler er lempeligere end i Danmark.197 I så fald kan 

en potentiel konkurrent skulle betale en effektiv skattesats på 14,88%, hvorimod den danske 

koncern skal betale en effektiv skattesats på 22%.   

 

Det konstateres på denne baggrund at CFC-reglerne, under visse omstændigheder potentielt, 

kan resultere i en væsentlig forvridning i en skatteyders konkurrenceevne. I det følgende afsnit 

vil konsekvenserne af denne forvridning af konkurrencesituationen være genstand for en ana-

lyse. Analysen tag afsæt i mikroøkonomien og en vilkårlig multinational koncerns situation på 

markedet for havvindenergi.  

 

Der tages udgangspunkt i konkurrencesituationen mellem to repræsentative koncerner, da 

det lægges til grund, at denne form for konkurrencesituation ikke udelukkende er anvendelig 

på det analyserede marked. Resultatet af nedenstående analyse af konkurrencesituationen 

anses således for at udgøre et realistisk resultat for samtlige markeder i EU. Det er således 

muligt at konkludere på samfundsplan ved at aggregere analysen i nedenstående afsnit. 

                                                      
197 Se kapitel 3. 

Opgørelse af skatten med og uden CFC-beskatning

Uden CFC-beskatning Med CFC-beskatning

Skattelpigtig indkomst, Danmark 50,00 50,00

Skattepligtig indkomst, Irland 150,00 150,00

I alt 200,00 200,00

Skat Danmark 22,0% 11,00 (50,00 * 22,0%) 22,0% 44,00 ((150,00 + 50,00) * 22,0%)

Skat Irland 12,5% 18,75 (150,00 * 12,5%) 12,5% 18,75 (150,00 * 12,5%)

Creditlempelse for udenlandsk skat 0,00 -18,75

SKAT I ALT 29,75 44,00

Effektiv skattesats 14,88% 22,00%
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4.9 Analyse af konkurrencesituationen 

Følgende afsnit søger at analysere en repræsentativ koncerns konkurrencesituation på mar-

kedet i et mikroøkonomisk perspektiv. Det bemærkes indledningsvist, at hensigten med nær-

værende afsnit er at afklare de samfundsmæssige konsekvenser for konkurrencen på det 

givne marked. Dette gøres ved at opsætte et repræsentativt eksempel for to konkurrerende 

koncerner. 

 

Det er tidligere konstateret, at nogle aktører på markedet kan have en væsentlig konkurren-

cefordel, hvis en konkurrerende koncern rammes af CFC-beskatning. Det vil i følgende afsnit 

blive analyseret, hvorledes prissætningen for et givent marked påvirkes, såfremt en aktør ram-

mes af CFC-beskatning. Det vil tilsvarende blive klarlagt med afsæt i konkurrencesituationen, 

hvorledes den samlede aggregerede velfærd påvirkes.   

 

Til brug for den videre analyse tages udgangspunkt i markedet for havvindenergi, da netop 

denne branche har været genstand for meget diskussion i relation til CFC-beskatning.198  

 

Det kan med rette antages, at markedet for havvindenergi kan karakteriseres som et oligo-

pol.199 Dette skyldes, at der er relativt få konkurrenter og indtrædelsesbarriererne på marke-

det antages at være væsentlige og meget omkostningsfulde.200 Et sådant marked ligger mel-

lem ekstremerne monopol og fuldkommen konkurrence.201 

 

I dette marked genererer selskaberne profit ved at sælge energi til distributører i EU, som 

derefter distribuerer strøm videre til slutbrugere i hele Europa. På denne baggrund antages 

det, at selskaberne i dette marked står over for et stort antal pristagende forbrugere. Det 

lægges således til grund for den videre analyse, at selskaberne på dette marked konkurrerer 

på prisen. 

 

                                                      
198 Specielt Ørsted A/S har været fremme i medierne og argumentere for, at de potentielt set vil blive ramt hårdt af CFC-reglerne. 
Herunder ved opkøb af udenlandske datterselskaber. På denne bagrund tages der afsæt i branchen for havvindenergi. 
199 Ved Oligopol forstås et marked, hvor få virksomhed opererer med væsentlige barriere for at indtræde på markedet. Dette fin-
des at være relevant for koncernen, da havvindenergi markedet netop er karakteriseret ved at have relativt få udbydere og høje 
indtrædelsesbarrierer.  
200 Dette skyldes, at det er forbundet med enorme investeringssummer at etablere en havvindmøllepark.  
201 Cabrel, s. 101. 
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4.9.1 Bertrand modellen 

I det følgende afsnit vil det blive lagt til grund, at selskaberne konkurrerer på den pris, som de 

kan tilbyde til forbrugerne.202 Priskonkurrence er en af de mest anvendte konkurrencepara-

metre, der anvendes af virksomheder, idet efterspørgslen for virksomhedens produkter af-

hænger af dets prissætning.203  

 

Til hjælp for analysen af dette markeds konkurrencesituation anvendes Bertrand modellen, 

der tager afsæt i priskonkurrencen på markedet.204 Denne model tager udgangspunkt i et mar-

ked med to virksomheder, der udbyder de samme homogene produkter. Det antages endvi-

dere, at virksomhederne sætter deres pris overfor forbrugerne samtidig, og at de konkurre-

rende virksomheder har samme marginale omkostninger.205 Ved Bertrand konkurrence er der 

ingen kapacitetsbegrænsninger, hvorfor dette lægges til grund i den videre analyse.206  

 

Bertrand modellen anvendes til at analysere konkurrencesituationen på markedet for hav-

vindenergi. Det er tidligere konstateret, at en koncern potentielt set kan stå over for en kon-

kurrent med lavere marginale omkostninger, da konkurrenten ikke rammes af CFC-reglerne. 

Konsekvenserne af denne situation analyseres i det følgende.  

 

Indledningsvist anvendes den generelle antagelse om, at virksomhederne har samme margi-

nale omkostninger, og priskonkurrencen på markedet opstilles herefter. Der skelnes således 

mellem situationer, hvor selskaberne har henholdsvis samme marginale omkostninger, og 

hvor det ene selskab har en skattefordel som følge af CFC-reglerne.  

 

4.9.1.1 Prissætning på markedet for havvindenergi 

Det antages indledningsvist, at en koncern og dens konkurrenter har samme marginale om-
kostninger, hvorfor der ses bort fra eventuelle skatteomkostninger. I det følgende tages der 
udgangspunkt i en situation for en given koncern (herefter KONCERNEN) og en potentiel 
konkurrent (herefter KONKURRENTEN). 
 

Siden virksomhederne producerer homogene varer, der er perfekte substitutter207, følger 
det heraf, at den virksomhed der sætter den laveste pris vil tage hele efterspørgslen på mar-
kedet. Såfremt KONCERNEN sætter prisen, 𝑃𝐴, der er lavere end KONKURRENTENS pris, 𝑃𝐵, 

                                                      
202 Det antages i denne forbindelse, at der ikke foreligger lovforanstaltninger, der begrænser den pris virksomhederne kan kræve 
fra forbrugerne.  
203 Cabrel, s. 186. Dette blev også illustreret tidligere i afsnit 4.4 ff. 
204 Cabrel, s. 186 
205 Cabrel, s. 186. 
206 Der kan argumenteres for, at havvindenergimarkedet er underlagt kapacitetsbegrænsninger, men det antages at begge selska-
ber har samme kapacitet og at denne er ubegrænset. 
207 Ved perfekte substitutter forstås, at slutbrugeren (forbrugeren) er indifferent mellem produkterne. Dette må antages at være 
tilfældes for havvindenergi og lægges dermed til grund for den videre analyse.  
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vil KONCERNEN tage hele efterspørgslen. Hvis begge selskaber sætter den samme pris, 𝑃𝐴 =

𝑃𝐵, vil selskaberne således dele efterspørgslen på markedet.208  
 
Virksomhedernes bedste strategi i et sådant marked, vil således afhænge af konkurrentens 
prissætning. Såfremt det antages, at KONKURRENTEN prissætter på et givent niveau, vil det 
alt andet lige, kunne betale sig for KONCERNEN at sætte en pris, der er marginalt under 
KONKURRENTEN for derigennem at få hele efterspørgslen på markedet. KONKURRENTEN 
har imidlertid lignende prissætningsincitamenter, hvilket leder til Bertrand paradokset, der 
bevirker, at begge virksomheder prissætter efter deres marginale omkostninger. Det vil sige 
𝑃 = 𝑀𝐶.  
 
Dette er illustreret i nedenstående figur, der illustrerer prissætningen på markedet med 
KONCERNENS best response209 (A) ud af den ene akse og KONKURRENTENS best response, 
(B) ud af den anden akse.  
 
Ved denne illustration kan det udledes, at givet virksomhedernes incitament til at underbyde 
hinanden vil de ende i en ligevægt, hvor begge virksomheder prissætter ud fra deres margi-
nale omkostninger (punkt N). I dette punkt vil ingen af virksomhederne have incitament til at 
flytte sig, idet dette bevirker, at den pågældende virksomhed mister hele efterspørgslen. 
Prissætningen for KONCERNEN (A) og KONKURRENTEN (B) vil således være: 𝑃𝐴 = 𝑃𝐵 = 𝑀𝐶.  
 

  

 
Figur 12: Bertrand modellen – selskabernes prissætning og ligevægt. Egen tilvirkning på baggrund af figur 8.2210 

 

Bertrand modellen forudsiger dermed et resultat, der bevirker, at begge virksomheder sætter 

en pris der er lig deres marginale omkostninger og dermed ikke skaber profit.  

                                                      
208 Cabrel, s. 186: det generelle udgangspunkt i Bertrand modellen. 
209 Ved virksomhedens ‘best reponse’ forstås virksomhedens bedste strategi givet den anden virksomheds strategi. 
210 Cabrel, s. 188, Figure 8.2: Bertrand model: best response and equilibrium.  
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Der findes imidlertid markeder, der alligevel skaber profit, selvom de er underlagt de samme 

betingelser, som lige er blevet gennemgået ud fra Bertrand modellen. Det skal hertil bemær-

kes, at denne afvigelse kan skyldes asymmetriske omkostninger, som følge af forskellige skat-

tebyrder, når der handles mellem medlemsstater.  

 

I denne forbindelse skal det undersøges, hvorledes KONCERNEN og KONKURRENTENS konkur-

rencesituation ændres, når det lægges til grund, at selskaberne har forskellige marginale om-

kostninger. Det antages i det følgende, at KONCERNEN er underlagt CFC-beskatning i dets 

hjemland, Danmark. KONCERNEN har dermed en yderligere omkostningsbyrde, som beskre-

vet i afsnit 4.8, der skal indregnes i dets prisfastsætning på markedet. Det vil sige, at virksom-

hedernes marginale omkostninger er givet ved: 

  
𝑀𝐶𝐾𝑂𝑁𝐶𝐸𝑅𝑁

𝐴  og 𝑀𝐶𝐾𝑂𝑁𝐾𝑈𝑅𝑅𝐸𝑁𝑇
𝐵 , hvor 𝑀𝐶𝐴 > 𝑀𝐶𝐵 

 

Der er to mulige løsninger til prissætningen på dette marked, der afhænger af asymmetrien 

mellem virksomhedernes marginale omkostninger. Der skelnes i denne forbindelse mellem 

henholdsvis stor og lille asymmetri.211  

 

Ved stor asymmetri i virksomhedernes marginale omkostninger forstås den situation, hvor 

differencen mellem KONKURRENTENS og KONCERNENS omkostninger der så store, at KON-

KURRENTEN kan tage monopolprisen på markedet. Ved lav asymmetri forstås den situation, 

hvor KONKURRENTEN kan sætte en pris under KONCERNENS marginale omkostninger og der-

med tage hele efterspørgslen.  

 

4.9.1.2 Stor omkostnings asymmetri 

Såfremt KONCERNEN havde været den eneste virksomhed på markedet, ville den valgte pris-

sætning maksimere profitten, π og dermed udgøre: 

 
𝜋 = (1 − 𝑝)(𝑝 − 𝑀𝐶) 

 

Monopolprisen kan dermed udledes gennem ovenstående profitfunktion og monopolprisen 

bliver dermed: 

𝑃𝑀𝑜𝑛𝑜𝑝𝑜𝑙 =
1 + 𝑀𝐶

2
212 

 

I tilfælde af, at KONCERNENS skattesituation resulterer i så høje omkostninger, at KONKUR-

RENTENS monopolpris ligger under KONCERNENS marginale omkostninger, vil KONKURRETEN 

                                                      
211 Motta, s. 554 
212 Motta, s. 454 
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dermed kunne tage sin monopolpris, hvor 𝑀𝐶𝐾𝑂𝑁𝐶𝐸𝑅𝑁 ≥
1−𝑀𝐶𝐾𝑂𝑁𝐾𝑈𝑅𝑅𝐸𝑁𝑇

2
. Dette skyldes, at KONCER-

NEN ikke vil have incitament til at sætte en lavere pris, idet en pris under deres marginale 

omkostninger vil resultere i underskud.  

 

Med andre ord leder stor asymmetri i virksomhedernes marginale omkostninger til, at KON-

CERNEN udkonkurreres af KONKURRENTEN, hvis denne sætter dens monopolpris.  

 

Tages der udgangspunkt i den potentielle situation i afsnit 4.7.1 og 4.7.2, hvor KONCERNEN 

realiserer en effektiv skattesats på 22% og KONKURRENTEN en effektiv skattesats på 14,9%, 

vil det således skulle vurderes om denne forskel i skatteomkostning vil lede til stor asymmetri, 

hvorefter KONKURRETEN kan tage dennes monopolpris, 𝑃𝑀𝑜𝑛𝑜𝑝𝑜𝑙 =
1+𝑀𝐶

2
. 

 

Imidlertid skal der bemærkes, at selskaber som udgangspunkt afholder forskellige omkostnin-

ger i forbindelse med dets løbende drift, hvorunder skat udgør en delmængde heraf. Det vur-

deres på denne baggrund, at selskabsskattesatsen ikke i sig selv kan lede til en stor omkost-

ningsasymmetri.  

 

4.9.1.3 Lille omkostnings asymmetri 

I situationer med relativt lille forskel i selskabernes marginale omkostninger, kan der ikke op-

stå en ligevægt ved at KONKURRENTEN sætter sin monopolpris, 𝑃𝑀𝑜𝑛𝑜𝑝𝑜𝑙 =
1+𝑀𝐶

2
 da KONCERNEN 

vil sætte en pris, der ligger lige under monopolprisen og dermed tage hele efterspørgslen, 𝑃 =

1+𝑀𝐶

2
− ԑ. Ligevægten på markedet, hvor asymmetrien er lav, vil således være: 

 
𝑃𝐾𝑂𝑁𝐶𝐸𝑅𝑁 =  𝑀𝐶𝐾𝑂𝑁𝐶𝐸𝑅𝑁 og 𝑃𝐾𝑂𝑁𝐾𝑈𝑅𝑅𝐸𝑁𝑇 =  𝑀𝐶𝐾𝑂𝑁𝐶𝐸𝑅𝑁 − ԑ 

 

Dette ses også illustreret i nedenstående model, der viser den grafiske ligevægt for KONCER-

NEN (A) og KONKURRENTEN (B). Selskaberne vil som følge af deres asymmetriske omkostnin-

ger have forskellige monopolpriser og forskellige marginale omkostninger.   
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Figur 13 Bertrand modellen – selskabernes prissætning og ligevægt ved asymmetriske omkostninger. Egen til-

virkning på baggrund af figur 8.3213. I denne illustration skal der ved A forstås KONCERNEN og for B forstås 

KONKURRENTEN. 

 

KONKURRENTEN vil derfor sætter en pris, der er marginalt under KONCERNENS marginale om-

kostninger. Dette resulterer således, ifølge Bertrand modellen, at KONKURRENTEN vil tage 

hele markedet, da det ikke vil være muligt for KONCERNEN at sætte en lavere pris, idet kon-

sekvensen heraf vil være at realisere et økonomisk tab.  

 

På baggrund af ovenstående gennemgang, kan det følgelig konstateres, at en eventuel om-

kostningsulighed som følge af CFC-beskatning vil påvirke konkurrencen mellem virksomheder 

beliggende i forskellige EU-medlemsstater. I det konkrete tilfælde vil en eventuel konkurrent, 

der ikke rammes af CFC-beskatning opnå en væsentlig fordel i forhold til prissætning på mar-

kedet for havvindenergi.  

 

4.9.2 Kritik af Bertrand-modellen 

Det bemærkes dog, at ovenstående resultat af prissætningen med udgangspunkt i Bertrand-

modellen bygger på et sæt af vidtgående antagelser, der alene giver indblik i prissætningen 

og konkurrencen på markedet. I praksis vil nogle af antagelserne i Bertrand modellen ikke leve 

op til den forsimplede model. Prissætningen vil i praksis ske mere dynamisk, hvorunder mange 

faktorer spiller ind i valget af pris. 

 

                                                      
213 Cabrel, s. 191: Bertrand equilibrium with differennt marginal costs. 
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Derudover antages det i Bertrand modellen, at forbrugerne vil vælge den udbyder, der tilbyder 

den laveste pris. Dette vil betyde, at såfremt en part sætter en marginalt lavere pris, så vil alle 

forbrugere skifte til denne udbyder. Modellen tager således ikke højde for de søge- og trans-

aktionsomkostninger, der er forbundet med at skifte udbyder og holde sig informeret om pri-

sen. Det er således i Bertrand modellen antaget, at forbrugerne har fuld information, hvilket 

er endnu en svaghed ved modellen.  

 

Bertrand Modellen anvendes imidlertid for at give et indblik i konkurrencesituationen på et 

repræsentativt marked for havvindenergi og konstaterer som tidligere anført, at en omkost-

nings asymmetri mellem selskaber kan have en væsentlig indflydelse på konkurrencen og pris-

sætningen på markedet.  

 

4.10 Delkonklusion 

Det kan konkluderes på baggrund af teorien ’The law of Comparative advantages’, at selska-

bers specialisering og udnyttelse af komparative fordele resulterer i et samfundsefficient re-

sultat. På baggrund af dette bør alle virksomheder etablere sig i de EU-medlemsstater, hvor 

de kan maksimere deres produktion ved at udnytte deres respektive komparative fordel.  

 

Det konkluderes imidlertid, at selskaber som følge af forskellige skattesystemer og selskabs-

skattesatser i højere grad etablerer sig efter, hvor de med størst succes kan nedbringe deres 

skattebetalinger. Det er godtgjort, at multinationale koncerner har mulighed for at reducere 

deres omkostninger væsentligt ved at skatteplanlægge inden for EU.  

 

Det kan endvidere konstateres, at der som følge af EU-medlemsstaternes forskellige skattesy-

stemer skabes et incitament for multinationale koncerner til at udnytte disse for derigennem 

at opnå en skattefordel.  

 

Der findes imidlertid nationale foranstaltninger, der har til hensigt at modvirke dette incita-

ment og værne og de nationale skattegrundlag, herunder CFC-reglerne. Det konstateres, at 

disse regler, potentielt set kan udgøre en ekstra omkostning for selskaber med moderselskab 

i Danmark. Det er derudover påvist, at CFC-reglerne kan medføre en øget skattebyrde for sel-

skaber, der kan aflæses direkte selskabets effektive skattesats.  

 

Det konkluderes efterfølgende, at en omkostningsfordyrelse, som følge af eksempelvis CFC-

beskatning, kan påvirke konkurrencen mellem selskaberne, såfremt en eventuel konkurrent 

ikke rammes i samme omfang. Det konkluderes på baggrund af Bertrand modellen, at en mul-

tinational koncern der rammes af CFC-beskatning ikke vil kunne prissætte deres produkter lige 
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så lavt som en potentiel konkurrent med lavere omkostninger. Dermed kan der ske en kon-

kurrenceforvridning, der teoretisk set kan betyde liv eller død for visse selskaber, idet de ikke 

kan drive rentabel virksomhed grundet ulige priskonkurrence.   

 

Ovenstående resultat konkluderes ikke at være efficient, idet EU-medlemsstaternes forskel-

lige skattesystemer bevirker, at selskaberne ikke udnytter deres komparative fordele, men i 

højere grad profitmaksimerer ved at etablere sig i lavskattelande. Det samfundsefficiente re-

sultatet konkluderes på denne baggrund ikke at være opnåeligt under den nuværende opsæt-

ning.     
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5. Kapitel 5 – Efficiente tiltag på området for direkte skatter 

5.1 Introduktion 

Det er i de foregående kapitler blevet klarlagt, hvorledes CFC-reglerne, herunder substans-

undtagelsen i ATA-direktivet, skal forstås og fortolkes i lyset af den seneste retspraksis. Det 

kan konstateres, at ATA-direktivet udgør et minimumsdirektiv som tidligere beskrevet, hvilket 

ikke nødvendigvis sikrer ensartet implementering af CFC-reglerne mellem EU-medlemssta-

terne. Der gælder således forskellige skatteregler EU-medlemsstaterne imellem. Dette kon-

stateres at kunne lede til en forvridning af konkurrencen mellem EU-medlemsstaterne, så-

fremt nogle lande implementerer mere restriktive CFC-regler.   

 

Det er på denne baggrund konkluderet, at skattereglerne i EU under visse omstændigheder 

kan resultere i en ikke efficient markedsligevægt, da selskaberne i højere grad skatteplanlæg-

ger i stedet for at placere deres produktion, hvor de kan udnytte deres komparative fordele.  

 

På baggrund af ovenstående konklusioner søger dette kapitel at klarlægge alternative meto-

der til at opnå en efficient beskatningsform på det indre marked, og samtidig eliminere incita-

mentet til aggressiv skatteplanlægning. Der vil i følgende afsnit opstilles forskellige kvalifice-

rede tiltag som bud på en efficient løsning.  

 

I den forbindelse tages der afsæt i en retspolitiks- og retsøkonomisk analyse i forbindelse med 

gennemgangen af de forskellige tiltag. Dette kapitel søger dermed at klarlægge, hvordan ret-

ten bør være for at opnå et efficient resultat. 

 

Det er ofte blevet diskuteret, hvorvidt en harmonisering af skattereglerne kan være en effici-

ent løsning set i forhold til den nuværende ’skattekonkurrence’ mellem EU-medlemssta-

terne.214 Nærværende kapitel vil derfor vurdere, hvorvidt en skatteretlig harmonisering vil ud-

gøre en efficient struktur for selskabsbeskatning i EU. 

 

5.2 Efficiente tiltag 

I bestræbelserne på at vurdere om et marked er efficient, vil det i denne forbindelse være 

befordrende at klarlægge, hvad der skal forstås ved begrebet økonomisk efficiens. Dette ka-

pitel søger at belyse det mest efficiente tiltag på området for direkte skatter, samt at reducere 

multinationale konernes incitament til at skatteplanlægge inden for EU. Der tages udgangs-

punkt i velfærdskriterierne Pareto- og Kaldor-Hicks optimalitet til vurderingen af hvert enkelt 

                                                      
214 Se blandt andet Tax Competition in Europe, IBFD Publications BV, 2003 og i samme retning Company Taxation in the Internal 
Market”, SEC(2001)1681 
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tiltag.215 Det mest efficiente tiltag vil således vurderes ud fra disse kriterier, hvorefter den 

samlede velfærd er maksimeret.  

 

Ved begrebet Pareto-optimalitet forstås et samfundstiltag, hvorefter mindst ét individ stilles 

bedre, uden at nogle andre stilles værre.216 Såfremt et tiltag lever op til ovenstående betin-

gelse, udgør dette således en Parato-forbedring. Dette afstedkommer alt andet lige en for-

bedret tilstand end udgangspunktet, når den samlede velfærd opgøres. Pareto-optimalitet in-

debærer både produktions- og allokeringsefficiens.217 Kaldor-Hicks kriteriet bygger på, at sam-

fundstiltag samlet set skal stille parterne bedre.218 Med andre ord vil en Kaldor-Hicks forbed-

ring gøre ”kagen større”. Et tiltag er således en Kaldor-Hicks forbedring, hvis tiltaget stiller 

nogle aktører så meget bedre, at det kan opveje tabet for de aktører, der stilles værre.219 En 

Kaldor-Hicks forbedring skaber således altid mere samlet samfundsnytte. Disse effektivitets-

kriterier er illustreret i nedenstående figur.  

 

 
Figur 14: Illustration af en Pareto-forbedring og en Kaldor-Hicks forbedring. Egen tilvirkning på baggrund af fi-

gur 4.2220 

Ovenstående figur er en grafisk illustration af henholdsvis en Pareto-forbedring og en Kaldor-

Hicks forbedring. I denne illustration er samfundets nytte illustreret med nytte for Land A og 

Land B ud af akserne. Grafen YX illustrerer den højeste nyttekombination, som landene kan 

opnå ved at udnytte deres ressourcer optimalt.221 I Pareto-situationen indikerer den grønne 

pil, at der er sket en Pareto-forbedring for land A, da Land A’s nytte er steget, mens nytten for 

Land B er konstant. I Kaldor-Hicks-situationen indikerer den grønne pil, at begge lande har fået 

mere samlet nytte set i forhold til udgangspunktet. 

                                                      
215 Eide og Stavang, 2009, s. 36 
216 Ibid. S. 36 ff. 
217 Ibid. S. 97 
218 Ibid. S. 36. 
219 Det skal bemærkes, at vinderen ikke nødvendigvis behøver at kompensere taberen for, at Kaldor-

Hicks kriteriet er opfyldt. Det skal bare være muligt. 

220 Eide og Stavang, 2009, s. 109 
221 Ibid. S. 109 ff. 
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Det bemærkes imidlertid, at en Pareto-forbedring, i teorien, altid vil udgøre en Kaldor-Hicks 

forbedring, da den samlede velfærd er steget. En Kaldor-Hicks efficient løsning er imidlertid 

ikke nødvendigvis en Pareto-forbedring.  

 

Et tiltag i relation til direkte skatter, der udgør en Pareto- eller Kaldor-Hicks forbedring, vil øge 

den samlede velfærd i EU, hvorfor disse kriterier vil anvendes i dette afsnits videre analyse.  

 

5.3 EU harmonisering af selskabsbeskatning 

I de seneste år har selskabsbeskatningen inden for EU været under væsentlig politisk debat, 

og som følge heraf, har en fælles harmonisering af skattereglerne i EU været et bud på en 

mere effektiv beskatningsform.222 Dette afsnit søger at klarlægge, hvad der skal forstås ved en 

harmonisering af skattereglerne, og hvorledes konkrete tiltag er efficiente set i forhold til den 

nuværende ’skattekonkurrence’ mellem EU-medlemsstaterne. Det vil således blive klarlagt 

hvorledes en fuld harmonisering af selskabsskattesatserne eller en fuld harmonisering af sel-

skabsskattebasen i EU udgør efficiente tiltag og eliminerer incitamentet til skatteplanlægning. 

 

Det skal indledningsvis klarlægges, hvad der skal forstås ved en harmonisering af selskabsbe-

skatningen i EU.223 Der findes mange måder at foretage en harmonisering på, men det klare 

udgangspunkt for den gængse anvendelse af begrebet i EU er, at tilpasse medlemslandenes 

skattereglerne til en fælles standard.224 Ved fuld harmonisering søges der opnået størst mulig 

harmonisering ved fælles skattesats og skattebase. Denne form for harmonisering søger at 

udnytte de fordele som følger af et skatteneutralt marked, som tidligere illustreret i afsnit 

4.4.1. Her blev det konstateret, at skatteneutralitet, ud fra et rent økonomisk synspunkt, vil 

lede til et efficient marked, da den samlede velfærd i EU maksimeres. 

 

Det nuværende skattesystem I EU er imidlertid kun i begrænset omfang harmoniseret på skat-

teområdet.225 226 Dette betyder, at hver enkel medlemsstat har kompetence til at føre den 

skattepolitik, som de finder mest fordelagtigt for deres land. Dette understøttes endvidere af, 

at EU bygger på et princip om subsidiaritet.227 Dette princip bevirker, at EU-fællesskabet ifølge 

                                                      
222 Tax Competition in Europe – General Report, page 4. 
223 Det bemærkes i denne sammenhæng, at der udelukkende tages udgangspunkt i området for direkte skatter for selskaber. 
224 Corporate Tax Harmonization in Europe: a Guide to the Debate, The Institute for Fiscal Studies, 2000, side 2. 
225 Ved denne harmonisering henvises til området for direkte skatter. Der tages således ikke udgangspunkt i området for indirekte 
skatter, der næsten er fuldt harmoniseret i EU. 
226Direkte beskatning er ikke direkte reguleret i EU-lovgivningen. Imidlertid fastlægger flere direktiver, herunder bl.a. Moder-/dat-
terselskabsdirektivet, Rente-/royaltydirektivet, Fusionsdirektivet, ATA-Direktivet og EU-Domstolen retspraksis harmoniserende 
standarder for bl.a. selskabsret.   
227 Nergaard, Ulla & Nielsen, Ruth; EU ret, 7. reviderede udgave, 2019, side 129-130 
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EF-traktaten228 kun har kompetence til at handle, hvis den pågældende handling er bedre ud-

ført gennem EU end på nationalt plan. 

 

De nationale skatteregler udgør derfor en væsentlig del af EU-medlemslandendes suveræni-

tet. Der er ingen bestemmelser i EU-traktaten, der udtrykkeligt omhandler lovgivningsmæs-

sige beføjelser på området for direkte skatter. Lovgivning på området for direkte skatter har 

almindeligvis været baseret på artikel 115 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktions-

område (TEUF).  

 

Artikel 115 er EU’s hjemmel til at udstede direktiver om indbyrdes tilnærmelse af EU-med-

lemsstaternes lovgivning og administrative bestemmelser. Denne implementering af EU-lov-

givning kræver enstemmighed og anvendelse af høringsprocedure. Denne proces betyder der-

for også, at EU i mindre grad er involveret i reguleringen af direkte skatter, herunder fastsæt-

telse af EU-medlemslandenes skattesatser.  

 

Det er imidlertid konkluderet af flere rapporter, at EU-medlemsstaternes skattesystemer be-

væger sig mod en fælles lavere skattesats og mere ensartede skatteregler.229 Imidlertid fore-

kommer det noget  urealistisk at forestille sig en fuld harmonisering af skattereglerne på EU’s 

nuværende udviklingstrin, da dette er forbundet med afståelse af national suverænitet. Det 

skal alligevel vurderes, om en fuld harmonisering af enten selskabsskattesatsen eller selskabs-

skattebasen udgør en langsigtet efficient løsning for beskatningsformen i det indre marked.  

 

Med afsæt i ovenstående vil en fuld harmonisering af skattesatsen og skattebasen blive be-

handlet særskilt i følgende afsnit.  

 

5.4 Faktiske tiltag på skatteområdet 

5.4.1 Harmonisering af selskabsskattesatsen 

I forbindelse med debatten om skatteharmonisering i EU har en harmonisering af selskabs-

skattesatsen været foreslået som et middel til at mindske de negative effekter ved skattekon-

kurrence. En harmonisering af selskabsskattesatsen i EU vil bevirke, at alle EU-medlemsstater 

fastsætter deres skattesats efter en fælles standard.230 

 

En harmonisering af selskabsskattesatsen vil sikre, at enhver EU-medlemsstat i udgangspunk-

tet ville pålægge samme skattesats på selskabernes profit. Dette vil eliminere den nuværende 

konkurrence mellem EU-medlemsstaterne på selskabsskattesatsen. Det bemærkes imidlertid, 

                                                      
228 Subsidiaritetsprincippet blev første gang introduceret I EF traktatens artikel 5 I 1992 og fremgår nu af lissabontraktaten.  
229 Tax competition in Europe – General Report, page 47 
230 Corporate Tax Harmonization in Europe: a Guide to the Debate, The Institute for Fiscal Studies, 2000, side 67. 
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at de enkelte medlemsstater fortsat vil kunne opretholde forskellige skattesystemer med hen-

syn til definitionen af den skattepligtige indkomst, fradragsmuligheder og behandlingen af 

grænseoverskridende transaktioner. Med andre ord, vil en sådan harmonisering af selskabs-

skattesatsen ikke rykke ved selve skattebasen. 

 

En fælles selskabsskattesats vil reducere de negative effekter ved den nuværende skattekon-

kurrence, men vil ikke eliminere selskabernes incitament til at skatteplanlægge.231 Dette skyl-

des, at EU-medlemsstaterne formentlig vil fortsætte med at konkurrere på selskabsskatteba-

sen, herunder de forskellige fradrag og hele grundlaget for skatteopkrævningen. Den effektive 

skattesats, som selskaberne betaler, vil dermed fortsat variere medlemsstaterne imellem.   

 

Som påvist tidligere, har den effektive skattesats en væsentlig betydning for multinationale 

koncerners etablering.232 Det vil sige, at selv med en harmoniseret selskabsskattesats vil mul-

tinationale koncerner fortsat etablere sig i de lande, hvor de kan optimere deres effektive 

skattesats. Det er således ikke muligt at opnå det mest efficiente udgangspunkt, som påvist i 

afsnit 4.3, da selskaberne fortsat vil kunne skatteplanlægge. Det er imidlertid blevet fremhæ-

vet, at en fælles skattesats formentlig vil mindske nogle af selskabernes omkostninger ved 

grænseoverskridende aktiviteter, herunder er området for Transfer Pricing-tvister blevet 

fremhævet.233   

 

En fælles selskabsskattesats konkluderes på denne baggrund at flytte skattekonkurrencen fra 

den faktiske skattesats til selve skattebasen. Med andre ord en ny form for ”Race against the 

bottom”. Grundet den større konkurrence på skattebasen vil selskaberne formentlig have 

flere søgeomkostninger i bestræbelserne på at gennemskue, hvor de bedste fradrag opnås. 

Imidlertid vil der kun være én fælles selskabsskattesats at forholde sig til, hvilket udgør en 

fordel for selskaberne. Samlet set konstateres det, at dette tiltag ikke vil være en optimal løs-

ning, da konkurrencen blot skifter til skattebasen og incitamentet til skatteplanlægning opret-

holdes. Dette resulterer således ikke i en Kaldor-Hicks forbedring, men alene status quo, i for-

hold til den nuværende situation.  

 

Det kan ligeledes konstateres, at en fælles selskabsskattesats ikke udgør en Pareto-forbedring, 

da visse medlemsstater vil miste skatteprovenue. Generelt set vil fuld harmonisering af skat-

tereglerne bevirke, at primært lavskattelande vil tabe skatteprovenue, da en harmonisering 

af skattereglerne formentlig vil resultere i en omfordeling af skattetilsvar fra lavskattelande til 

højskattelande.234 Lavskattelande såsom Irland og Luxembourg vil i udgangspunktet realisere 

en højere selskabsskattesats og dermed større skatteprovenue. Imidlertid vil incitamentet til 

                                                      
231 Ibid. S. 67 
232 Se afsnit 4.5 ff. 
233 Corporate Tax Harmonization in Europe: a Guide to the Debate, The Institute for Fiscal Studies, 2000, side 68. 
234 P.B. Sørensen, ”Tax Coordination in the European Union: What are the issues?” 
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etablering i disse lande, på baggrund af selskabsskattesatsen, elimineres. Det må derfor for-

ventes, at nogle selskaber i stedet vil etablere sig i de lande, hvor de i højere grad kan udnytte 

deres komparative fordele. Samlet set vil lavskattelande formentlig ikke nyde godt af en fælles 

højere selskabsskattesats.235   

 

De EU-medlemsstater med høje skattesatser vil som følge af en fælles (lavere) skattesats op-

leve et tab af skatteprovenue. Imidlertid vil disse lande formentligt opleve en øget interesse 

fra selskaber på baggrund af den lavere selskabsskattesats.  

 

Som redegjort ovenfor forventes skattekonkurrencen på selskabsskattesatsen at flytte til sel-

skabsskattebasen. Lavskattelandene må dermed forventes at gøre deres skattesystemer mere 

attraktive på selskabsskattebasen, hvorfor det samlede resultat må konstateres at være status 

quo i forhold til den nuværende situation. En fuld harmonisering af selskabsskattesatsen kon-

stateres dermed ikke at udgøre et efficient tiltag, som eliminerer incitamentet til skatteplan-

lægning.   

 

Det skal efterfølgende klarlægges, hvorvidt en harmonisering af selskabsskattebasen udgør et 

mere efficient tiltag.  

 

5.4.2 Harmonisering af selskabsskattebasen 

Et muligt tiltag der formentlig vil mindske incitamentet for selskaber i at skatteplanlægge, vil 

være at harmonisere selskabsskattebasen.236 Dette tiltag vil indebære en standardisering af 

måden, hvorpå EU-medlemsstaterne definerer den skattepligtige indkomst, og hvorledes 

denne indkomst opgøres. Ved et sådant tiltag vil EU-medlemsstaterne imidlertid fortsat op-

retholde forskellige skattesystemer med divergerende selskabsskattesatser. 

 

Flere tiltag er i litteraturen blevet fremhævet som nødvendige til at harmonisere selskabsskat-

tebasen.237 Herunder nævnes (i) en fælles standard for skattebehandlingen af fradrag, afskriv-

ninger, renter, goodwill og immaterielle aktiver; (ii) fælles ramme for skattemæssige incita-

menter; og (iii) en fælles opgørelse af indkomst fra andre EU-medlemsstater.238 

 

Ovenstående betingelser er blevet fremhævet som fundamentale til opnåelse af en fuld har-

moniseret selskabsskattebase, der effektivt skal modgå nogle af de udfordringer fra den nu-

                                                      
235 Det antages i denne forbindelse, at en fælles harmoniseret selskabsskattesats vil være gennemsnittet af samtlige selskabsskat-
tesatser I EU.  
236 Corporate Tax Harmonization in Europe: a Guide to the Debate, The Institute for Fiscal Studies, 2000, side 65.  
237 Ibid. s. 66 
238 Ibid. s. 66 
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værende skattekonkurrence mellem EU-medlemsstaterne. En sådan harmonisering vil mind-

ske selskabernes incitament til at etablere sig på baggrund af skatteplanlægning, men vil ikke 

eliminere skatteplanlægning. Det vil fortsat være muligt for multinationale koncerner at ud-

nytte forskellene i medlemsstaternes skattesatser. Så længde der blot er én EU-medlemsstat 

med en skattesats, der er mere attraktivt en de andre, vil multinationale koncerner have inci-

tament til at skatteplanlægge. Ikke desto mindre vil en harmonisering af skattebasen lede til 

væsentlig færre tvister og mismatches mellem de forskellige skattesystemer.239  

 

En fælles harmonisering af skattebasen vil formentlig lede til en gevinst for selskaberne, der 

som følge af en fælles skattebase vil have mindre omkostninger til efterlevelse af gældende 

skatteregler.240 EU-medlemsstaterne vil formentlig realisere et tab, da en fælles skattebase vil 

kræve, at mange medlemsstater foretager store korrektioner af deres skattesystemer efter en 

fælles standard. Dette skal også ses i sammenhæng med, at EU-medlemsstaterne herefter kun 

kan regulere deres skatteprovenue ud fra skattesatsen.  

 

Der vil imidlertid fortsat være incitament for multinationale koncerner at skatteplanlægge, 

hvorfor en fuld harmoniseret skattebase ikke i sig selv findes at udgøre en efficient løsning. 

Det bemærkes, i denne sammenhæng, at den faktiske proces som er nødvendig for fuldstæn-

dig at harmonisere samtlige medlemsstaters skattebase, fremstår yderst besværlig og for-

mentlig vil have lange udsigter.241 

 

5.4.3 Sammenfatning. 

Det kan konstateres, at en fuld harmonisering af selskabsskattesatsen eller selskabsskatteba-

sen kan have visse positive effekter på den samlede velfærd i EU og dermed potentielt set kan 

udgøre en Kaldor-Hicks forbedring i forhold til den nuværende situation. Der er imidlertid for-

bundet væsentlige ulemper ved denne harmonisering, da multinationale koncerner fortsat vil 

have incitament til at skatteplanlægge.  

 

EU bygger endvidere på et princip om subsidiaritet, der bevirker, at politiske beslutninger bør 

træffes på lavest mulig politisk og administrativt niveau. Det er dermed op til hver enkel EU-

medlemsstat at træffe beslutninger af skattepolitisk karakter. En total harmonisering af sel-

skabsskattesatsen vil afstedkomme et tab af suverænitet for de enkelte EU-medlemsstater. 

Det vil betyde, at EU-medlemsstaterne i krisetider, som eksempelvis finanskriser og senest 

                                                      
239 Ibid. s. 67 
240 Ibid. s. 66. Her fremhæves specielt de omkostninger der er forbundet med efterlevelse af de mange forskellige skattesystemer i 
EU. 
241 Ibid. s. 66 
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Corona-krisen, ikke vil have den fornødne kompetence til eksempelvis at stimulere arbejds-

markedet ved at sænke selskabsskattesatsen. Med andre ord vil en totalharmonisering af sel-

skabsskattesatsen eller skattebasen lede til mindre agile skattesystemer i krisesituationer ved 

at fjerne et essentielt politisk instrument til krisestyring. Denne form for tiltag synes at være i 

strid med EU’s princip om subsidiaritet. Disse tiltag udgør dermed ikke en troværdig løsning 

for det indre marked, da de vil være forbundet med afståelse af national suverænitet, der ikke 

på EU’s nuværende udviklingstrin anses for at være muligt. 

 

Det konkluderes på denne baggrund, at en samlet løsning for harmonisering af både skatte-

satsen- og basen er nødvendig for at opnå en efficient løsning for beskatningen i det indre 

marked. En sådan fælles løsning på EU-niveau skal være i overensstemmelse med subsidiari-

tetsprincippet. 

 

Imidlertid understøttes det bredt i litteraturen og i forskellige rapporter fra EU-Kommissio-

nen242, at en fælles konsolideret skattebase for alle selskabets aktiviteter i EU udgør en løsning 

på de skattemæssige udfordringer skitseret i ovenstående afsnit. Dette er tidligere forsøgt 

vedtaget i EU gennem et forslag til CCCTB-direktivet. Dette direktivforslag vil være genstand 

for behandling i nedenstående afsnit.  

 

5.5 Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) 

Der har i den seneste tid været en del opsigtsvækkende og grænseoverskridende begivenhe-

der i EU, der har sat øget fokus på området for direkte skatter, og hvorvidt dette område bør 

harmoniseres yderligere. Blandt disse begivenheder kan nævnes Luxleaks-sagerne og Panama 

papers, men også i et dansk perspektiv, de medieomtalte udbyttesager (beneficial owner-sa-

ger).243 Og netop på baggrund af de ovenstående sager luftede daværende konkurrencekom-

missær i EU, Magrethe Vestager tanken om, at disse begivenheder kunne genstarte de politi-

ske forhandlinger om en vedtagelse af kommissionens direktivforslag til en Commen Consoli-

dated Corperate Tax Base (CCCTB).244  

 

Forhandlingerne til CCCTB-direktivet har været sat i bero mere eller mindre siden Kommissio-

nen fremsatte direktivforslaget tilbage i 2011.245 De ovenstående begivenheder illustrerede i 

manges øjne, hvordan manglen på harmonisering og enkelte EU-medlemslandes skatteyder-

                                                      
242 COM(2001) 582 Final, page 41-47 
243 Afhandlingen har ikke til formål, at redegøre og analysere disse sager, men skal ses som en forklaring på det øget politiske fokus 
på harmonisering på området for direkte skatter inden for EU.  
244 Jf. EC Midday Press Briefing den 20. November 2015. 
245 Jf. forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, KOM(2011) 121 endelig. 
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venlige tiltag, potentielt set er med til at underminere de øvrige EU-medlemslandes skatteba-

ser.246 En underminering, som skabte et momentum i EU i relation til en genoptagelse af drøf-

telserne om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag.  

 

5.5.1 Direktivforslagets formål og bagtanke 

I det følgende afsnit vil der blive redegjort for de bagvedliggende formål, som ligger til grund 

for udstedelsen af forslaget til Rådets direktiv om et fælles selskabsskattegrundlag.247 Over-

ordnet set er formålet med direktivforslaget at indføre et fælles sæt regler på selskabsskatte-

området, for derved at skabe bedre muligheder for at drive virksomhed i det indre marked.248 

Dette skal begrundes i, at de forskellige selskabsskatteregler i EU-medlemslandene udgør en 

væsentlig hindring for det indre marked, idet en efterlevelse af de forskellige skatteregler 

medfører særdeles tunge administrative byrder for virksomhederne.249 Desuden har CCCTB-

direktivet til sin fornemmeste opgave at hindre skatteunddragelse, ved at eliminere ethvert 

incitament til udflytning af skatteindkomst.250     

 

CCCTB-direktivet har derudover til formål at medvirke til en mere fair beskatningsform, her-

under afhjælpe de forhindringer, som skaber forvridninger og hæmmer det indre marked.251  

 

Grundtanken med CCCTB-direktivet var desuden, at selve beskatningen af selskaber skulle ske 

på internationalt koncernniveau, med udgangspunkt i en fælles skattebase med en tilhørende 

fordeling af den akkumulerede skattebyrde på de deltagende koncernselskaber. Dette skulle 

afstedkomme en lettere adgang til grænseoverskridende aktiviteter og derudover fremme 

handel og investeringer i hele EU.252  

 

I den forbindelse foreslog EU-Kommissionen – dels et direktivforslag om et fælles skattegrund-

lag (CCTB), og dels et direktivforslag om en konsolidering og en fordelingsnøgle (CCCTB).253 

Tanken var, at multinationale koncerner i den forbindelse skulle opgøre dennes skattepligtige 

indkomst i henhold til CCTB-reglerne, hvilket afstedkom ens fradrag desuagtet, hvilket EU-

                                                      
246 Jf. Skat Udland – 2015/2: Schmidt, Peter Koerver og Bundgaard, Jakob: Ensretning i den internationale skatteret – Om mulighe-
den for indførelse af CCCTB i lyset af Luxleaks, s. 79   
247 Rådet direktiv om en fælles konsolideres skattegrundlag, KOM(2011) 121 endelig, d. 16/03/2011 Bruselles 
248 Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, KOM (2016) 685 af 25. okto-
ber 2016 s. 2. (Herefter COM(2019) 685 final).   
249 Corporate Tax Harmonization in Europe: a Guide to the Debate, The Institute for Fiscal Studies, 2000, side 44. 
250Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, COM(2016) 683 final, bilag 
40, s. 3.  
251 Ibid. s. 2. 
252 Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, KOM (2016) 685 af 25. okto-
ber 2016, s. 2.  
253 Ibid. S. 4 
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medlemsland koncernenes aktiviteter forekom i.254 Efterfølgende skulle en vedtagelse og im-

plementering af CCCTB-direktivet bevirke, at de deltagende selskaber i koncernen skulle op-

gøre deres skattepligtige indkomst på en konsolideret basis.255 Slutteligt ville indkomsten 

skulle fordeles mellem de berørte EU-medlemsstater efter en såkaldt fordelingsnøgle. Det var 

herefter de omhandlede EU-medlemslandes ansvar efterfølgende at beskatte den del af ind-

komsten, som kunne henføres til de pågældende EU-medlemsland med sine gældende sel-

skabsskattesatser.256 

 

5.5.2 Anvendelsesområdet  

Direktivforslaget er obligatorisk og finder anvendelse på selskaber, som opfylder følgende ku-

mulative betingelser. For det første skal selskabet være organiseret som værende et selskab i 

en af de i bilag 1, litra f, anførte former.257 For det andet skal selskabet være omfattet af de i 

bilag II anførte selskabsskatter. For det tredje skal de samlede konsoliderede indtægter udgøre 

mindst 750.000.000 euro svarende til cirka 5.625.000.000 danske kroner. For det fjerde skal 

selskabet kunne karakteriseres som værende enten et moderselskab, et kvalificeret dattersel-

skab eller et hovedselskab. Det skal dog i denne forbindelse bemærkes, at CCCTB-systemet er 

valgfrit i relation til selskaber, som udelukkende opfylder de første to betingelser. Tilvalg af 

CCCTB-systemet har imidlertid en bindingsperiode på fem skatteår.258     

 

5.5.3 Konsolidering  

Såfremt begge direktiver i sin nuværende form bliver vedtaget (herefter CCCTB-direktivet), vil 

koncernerne efter direktivet derved skulle konsolidere deres skattegrundlag. Dette afsnit sø-

ger at give læseren et overblik over, hvilke selskaber, som skal konsolideres og konsekven-

serne heraf. 

 

For at bliver ramt af reglerne om konsolidering kræves det, at selskabet er hjemmehørende 

inden for EU. For de tilfælde, hvor koncernen er placeret både inden for EU og i et tredjeland, 

finder konsolideringen udelukkende anvendelse for de selskaber, som er hjemmehørende in-

den for EU-fællesskabet, desuagtet at moderselskabet eller hovedselskabet er placeret i et 

tredjeland. Til illustration af dette ses nedenstående eksempler på forskellige konsoliderings-

scenarier.  

 

                                                      
254Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, COM(2016) 683 final, bilag 
40, s. 7. 
255 Ibid. s. 7.  
256 Ibid. s. 7. 
257Selskaber, der i dansk ret benævnes "aktieselskab" og "anpartsselskab". Andre selskaber, der er skattepligtige ifølge selskabs-

skatteloven, for så vidt som deres skattepligtige indkomst bliver beregnet og beskattet efter de almindelige skatteregler, der gæl-

der for "aktieselskaber" 
258 COM(2016) 685 final, artikel 2. 
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Figur 15: Illustration af forskellige konsolideringsscenarier. Egen tilvirkning. Den røde cirkel indikerer selskaber, som indgår i konsolideringen 

af skattegrundlaget. Inden for den stiplede cirkel ses selskaber og faste driftssteder, som er hjemmehørende i en EU-medlemsstat. 

 

 

I direktivets forstand skal datterselskaber forstås som værende et selskab, hvor moderselska-

bet a) råder over mere end 50% af stemmerettighederne, eller b) ejer mere end 75% af kapi-

talen eller slutteligt c) har mere end 75% af rettighederne til overskud.259  

 

Det skal i øvrigt bemærkes, at skattesubjekter som er under konkursbehandling eller likvida-

tion ikke kan være en del af konsolideringen. Derudover skal skattesubjekter, som erklæres 

konkurs eller likvideres straks forlade koncernen.260 

 

De omhandlede selskaber i koncernen skal herefter konsolidere deres skattegrundlag, hvilket 

i sin enkelhed bevirker, at de individuelle skattegrundlag skal opgøres som et samlet koncern-

skattegrundlag. Det opgjorte skattegrundlag indleveres til én skatteadministration, og selve 

beskatningen beregnes ud fra en såkaldt fordelingsnøgle. På den måde er beskatningen der-

ved ikke afhængig af de enkelte selskabers resultater i koncernen, men derimod selskabets 

aktiviteter, der indeholdes i fordelingsnøglen. På den måde gives koncernen en mulighed for 

at udligne tab med det samme, i modsætning til at fremføre dette til senere år for det pågæl-

dende selskab. Helt grundlæggende bevirker dette en likviditetsmæssig fordel for koncernen. 

For de tilfælde, hvor koncernens konsoliderede skattegrundlag er negativt, skal dette fremfø-

res og modregnes til senere års overskud. Såfremt det konsoliderede skattegrundlag i koncer-

nen er positivt, fordeles skattegrundlaget til beskatning i henhold til fordelingsnøglen.261   

 

5.5.4 Koncerninterne transaktioner  

Eliminering af koncerninterne transaktioner er af et de grundlæggende elementer ved CCCTB-

beskatningen. Dette bevirker, at når skattegrundlaget skal opgøres bortses der i denne forbin-

delse fra gevinster og tab i relation til Transfer Pricing.262 Dette afstedkommer, at koncernen 

                                                      
259 Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, COM(2016) 683 af 25. okto-
ber 2016, s. 3 ff. 
260Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, COM(2016) 683 final, artikel 

5 og 6.   
261 Fordelingsnøglen vil blive gennemgået i 5.5.6 
262 Transfer Pricing omhandler prisfastsættelse af transaktioner mellem koncernforbundne selskaber. 
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ikke nødvendigvis skal afregne interne transaktioner efter armlængdeprincippet, idet koncer-

nens mulighed for at minimere dens beskatningen ved hjælp af Transfer-Pricing elimineres.263 

En eliminering af Transfer-Pricing inden for koncernen resulterer derudover i, at koncernen 

ikke fremover skal bruge ressourcer på at dokumentere, at dennes interne transaktioner lever 

op til armlængdeprincippet. Dog skal det imidlertid bemærkes, at samtlige koncerninterne 

transaktioner, i medfør af CCCTB-direktivet, fortsat skal registreres.264 Dette synspunkt må 

anses for at udgøre en væsentlig fordel for multinationale koncerner, idet dette letter de ad-

ministrative byrder forbundet med at efterleve komplekse Transfer-pricing regler i EU.        

   

5.5.5 Transaktioner mellem tilknyttede parter 

Transaktioner mellem tilknyttede selskaber skal foretages i henhold til armslængdeprincippet. 

Begrebet tilknyttede selskaber skal forstås, som et selskabs deltagelse i et andet selskab – dog 

uden at der forligger koncernforbindelse, eller at koncernforbindelsen er mellem et hjemme-

hørende selskab og et ikke-hjemmehørende selskab. Med andre ord er der tale om tilknytning 

til enten et ikke-skattesubjekt eller et skattesubjekt, der ikke indgår i den selvsamme koncern. 

Dette kan for eksempel udgøres af et fast driftssted i tredjelande eller et ikke-hjemmehørende 

hovedselskab til et hjemmehørende fast driftssted. Til illustration af dette er nedenstående 

eksempel på, hvad der kan udgøre et tilknyttet selskab.  

 
 

Figur 16: Illustration af scenarier som udgør tilknyttede selskaber. Den blå cirkel indikerer den del af koncernen, der er hjemmehørende i EU. 

De grønne pile illustrerer, at der er direkte kontrol med en anden enhed, hvorfor virksomhederne anses som tilknyttede. De blå pile indikerer 

lige så tilknyttede virksomheder, dog på baggrund af en indirekte kontrol. Tilknytningen kan bestå i besiddelse af mere end 20% af kapitalen, 

besiddelse af mere end 20% af stemmerettighederne eller i deltagelsen i ledelsen af den tilknyttede virksomhed.265 

 

5.5.6 Fordelingsformlen i CCCTB-direktivet 

Som tidligere redegjort er grundtanken med CCCTB-direktivet, at beskatningen af de delta-

gende selskaber i koncernen skal ske på internationalt koncernniveau. Beskatningen sker med 

udgangspunkt i en fælles konsolideret skattebase og fordeling af den akkumulerede skatte-

byrde på de deltagende koncernselskaber. Det konsoliderede skattegrundlag fordeles mellem 

                                                      
263 Armlængdeprincippet betyder, at koncernforbundne parter skal handle på markedsvilkår og til markeds priser når der handles 
koncerninternt. (uddybes nedenfor).   
264 COM(2016) 683 final, artikel 9.   
265 COM(2016) 685 final, artikel 56.    
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de deltagende koncernselskaber med udgangspunkt i nedenstående fordelingsformel. Det be-

mærkes, at dette er desuagtet om det deltagende selskab er overskudsgivende eller under-

skudsgivende, idet selve underskuddet er fratrukket det konsoliderede skattegrundlag før 

selve fordelingen.   

   

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 = (
1

3
∗

𝑠𝑎𝑙𝑔𝑎

𝑠𝑎𝑙𝑔𝑘𝑜𝑛𝑐 +
1

3
(

1

2
∗

𝑙ø𝑛𝑎

𝑙ø𝑛𝑘𝑜𝑛𝑐 +
1

2
∗

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑠𝑎𝑡𝑡𝑒𝑎

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑠𝑎𝑡𝑡𝑒𝑘𝑜𝑛𝑐) +
1

3
∗

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑎

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑘𝑜𝑛𝑐) ∗ 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙. 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑙𝑎𝑔266 

 

Denne fordelingsformel er baseret på tre lige vægtede faktorer, der udgøres af; salg, arbejds-

kraft og aktiver (den såkaldte Massachusettes-formel).267  Som det fremgår af ovenstående 

formel udgør lønomkostningerne den ene halvdel af arbejdsfaktoren og antallet af ansatte 

den anden. Aktivfaktoren inkluderer alle selskabets materielle aktiver, men undlader imidler-

tid at inkludere immaterielle og finansielle aktiver. Teknisk set beregnes selskabets skatte-

mæssige indkomst i den pågældende EU-medlemsstat ud fra ovenstående fordelingsfor-

mel.268  

 

5.5.7 Eksempel på virkningen af fordelingsformlen 

Den ovenstående fordelingsformels virkning i henhold til CCCTB-direktivet søges følgende il-

lustreret i et enkel to-stats scenarie med en koncern bestående af A/S DK, som er hjemmehø-

rende i højskattelandet Danmark og LCC IR, der er hjemmehørende i lavskattelandet Irland. 

Koncernens samlede profit udgør 100 mio. euro. Der tages endvidere udgangspunkt i neden-

stående oplysninger vedrørende de to selskaber til følgende illustration. 

 

 
 

5.5.7.1 Skat i Danmark        

Spørgsmålet er herefter, hvordan CCCTB-direktivets fordelingsformel fordeler beskatnings-

grundlaget mellem selskaberne. I forhold A/S DK ser regnestykket således ud: 

 

                                                      
266 Koerver, Peter – International skatteret i et dansk perspektiv s. 251.  
267 Nieminen, Martti: Destination-with-Credit Formula: A Simple Add-On that Would Make the CCCTB More Resilient in the Face of 
Tax Competition and Tax Planning, s. 490. (INTERTAX, Volume 47, Issue 5). 
268 Ibid. s. 490.  
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𝐴𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑠𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛 =
3

8
∗ 100 mio. euro ∗

1

3
= 12,500,000 mio. euro ∗ 22% = 𝟐, 𝟕𝟓𝟎, 𝟎𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐨. 𝐞𝐮𝐫𝐨 

 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛 =
150

200
∗ 100 mio. euro ∗

1

3
= 25,000,000 mio. euro ∗ 22% = 𝟓, 𝟓𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐨. 𝐞𝐮𝐫𝐨 

 

𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 =
135

200
∗ 100 mio. euro ∗

1

3
= 22,500,000 mio. euro ∗ 22% = 𝟒, 𝟗𝟓𝟎, 𝟎𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐨. 𝐞𝐮𝐫𝐨 

 

Det samlede skatteprovenu i Danmark kan ved hjælp af fordelingsformlen efterfølgende op-

gøres til: 

 
𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑢 = 12,500,000 + 25,000,000 + 22,500,000 ∗ 22%  =  𝟏𝟑, 𝟐𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐨. 𝐞𝐮𝐫𝐨 

  

5.5.7.2 Skat i Irland 

I forhold LCC IRL ser regnestykket således ud: 

 

 

𝐴𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑠𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛 =
5

8
∗ 100 mio. euro ∗

1

3
= 20,833,333 mio. euro ∗ 12,5% = 𝟐, 𝟔𝟎𝟒, 𝟏𝟔𝟕 𝐦𝐢𝐨. 𝐞𝐮𝐫𝐨 

 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛 =
50

200
∗ 100 mio. euro ∗

1

3
= 8,333,333 mio. euro ∗ 12,5% = 𝟏, 𝟎𝟒𝟏, 𝟔𝟔𝟕 𝐦𝐢𝐨. 𝐞𝐮𝐫𝐨 

 

𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 =
65

200
∗ 100 mio. euro ∗

1

3
= 10,833,333 mio. euro ∗ 12,5% = 𝟏, 𝟑𝟓𝟒, 𝟏𝟔𝟕 𝐦𝐢𝐨. 𝐞𝐮𝐫𝐨 

 

Det samlede skatteprovenu i Irland kan ved hjælp af fordelingsformlen efterfølgende opgøres 

til: 

 
𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑢 = 20,833,333 + 8,333,333 + 10,833,333 ∗ 12,5%  =  𝟓, 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐨. 𝐞𝐮𝐫𝐨 

 

Koncernens akkumulerede skattebetaling udgør derfor: 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑆𝑘𝑎𝑡 = 13,200,000 + 5,000,000  =  𝟏𝟖, 𝟐𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐨. 𝐞𝐮𝐫𝐨 

 

Det efterlader koncernen med en effektiv selskabsskattesats på: 

 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑠𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑏𝑠𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑎𝑡𝑠 =
18,200,000

100,000,000
∗ 100 = 𝟏𝟖, 𝟐%  

 

Det kan således ses at den samlede effektive selskabsskattesats for koncernen udgør 18,2%. 
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5.5.8 Effekterne af CCCTB-direktivet for selskaberne 

Det skal i det følgende analyseres, på baggrund af de retsøkonomiske efficiens-kriterier, hvilke 

konsekvenser en eventuel vedtagelse af CCCTB-direktivet vil afstedkomme for den samlede 

velfærd i EU. Det er i denne forbindelse fundamentalt at belyse, hvorledes henholdsvis de 

multinationale koncerner og EU-medlemsstaterne stilles som følge af denne vedtagelse.     

 

Som redegjort for tidligere afsnit er CCCTB-direktivet begrundet i, at de forskellige selskabs-

skatteregler er væksthæmmende for det indre marked. Dette er bl.a. på baggrund af tunge 

administrative byrder for selskaberne i deres bestræbelser på at efterleve de uensartede skat-

teregler inden for EU. CCCTB-direktivet søger at hæmme selskabernes mulighed for skatte-

unddragelse, ved at fjerne incitamentet til udflytning af skatteindkomst.269 

 

CCCTB-direktivet har med sin fordelingsformel den fordel at kunne genskabe noget af balan-

cen i fordelingen af beskatningsrettighederne mellem de forskellige EU-medlemsstater. Dette 

skal også ses i lyset af den hurtigt voksende teknologiske udvikling indenfor bl.a. kommunika-

tion, fremstilling og logistik, som genererer mere og mere skattepligtig indkomst og bevirker, 

at koncerner har lettere ved at flytte sine aktiver.270      

      

Desuden vil CCCTB systemet tage hånd om de nuværende enormt komplicerede Transfer-Pri-

cing problemer, som stort set vil være ikke-eksisterende efter CCCTB-direktivets vedtagelse. 

Særligt vil Transfer-Pricing dokumentationen forsvinde, da koncernerne ikke længere er un-

derlagt denne byrde i forbindelse med deres administrative dokumentation af koncerninterne 

transaktioner. Koncernerne skal derudover ikke længere forholde sig til 28 forskellige sæt af 

selskabsskatteregler, hvilket må anses for at udgøre en væsentlig fordel.271 Effekterne af dette 

er at compliance- og administrationsomkostningerne for selskaberne vil blive reduceret be-

tragtelig, idet EU-koncerninterne transaktioner selskaberne imellem neutraliseres. Derudover 

vil CCCTB-direktivet ligeledes give selskaberne et bedre overblik over skattelovgivningen i EU. 

EU-Kommissionen har anslået den potentielle gevinst ved implementering af CCCTB-forslaget 

vil udgøre ca. 3 mia. euro for selskaberne, svarende til ca. 22,5 mia. danske kroner hvert år.272  

 

Multinationale koncerner skal efter CCCTB nu kun sende én samlet selvangivelse for koncer-

nens aktiviteter til skattemyndighederne i ét EU-medlemsland. Koncernerne er derved ude-

lukkende i kontakt med én skatteadministration i den EU-medlemsstat, hvor moderselskabet 

                                                      
269 COM(2016) 683 final, s. 3.  
270 Nieminen, Martti: Destination-with-Credit Formula: A Simple Add-On that Would Make the CCCTB More Resilient in the Face of 
Tax Competition and Tax Planning, s. 491. (INTERTAX, Volume 47, Issue 5). 
271 Ibid. s. 491. 
272 Pressemeddelelse af 16.03.2011. Et europæisk selskabsskattegrundlag vil gøre det nemmere at drive virksomhed og mindske 
omkostningerne. 
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er skattemæssigt hjemmehørende.273 Derudover vil dobbeltbeskatning i relation til Transfer 

Pricing elimineres.274  

 

Endvidere vil CCCTB-direktivet reducere EU-medlemslandenes konkurrence på selskabsskat-

tesatsen, og dermed formindske det såkaldte ”race against the bottom”. Direktivet reducerer 

muligheden for udflytning af skattepligtig indkomst gennem koncerninterne transaktioner på 

det indre marked, såvel som forskellige typer af skatteplanlægningsstrategier, der har til for-

mål at udnytte forskelle i nationale skatteregler, herunder ved f.eks. hybride instrumenter.275  

 

Det kan på baggrund af ovenstående derfor konstateres, at en vedtagelse af CCCTB-direktivet 

giver multinationale koncerner med aktiviteter i flere EU-medlemslande en væsentlig økono-

misk besparelse i relation til omkostninger vedrørende compliance og administration. Samlet 

set vurderes det, at CCCTB-direktivet giver koncernerne en betydelig effektivitetsgevinst, som 

i sidste ende vil påvirke selskabernes marginale omkostninger inden for EU i en nedadgående 

retning.  

 

Imidlertid vil koncerner, som praktiserer aggressiv skatteplanlægning, formentlig opleve en 

øget effektiv skattesats, hvilket naturligvis trækker i en opadgående retning set i forhold til 

disse koncerners marginale omkostninger. Det vurderes imidlertid kun at have en kortsigtet 

betydning.276 Dette skyldes, at aggressiv skatteplanlægning kan medføre en negativ indstilling 

fra kunder, samarbejdspartnere og relevante stakeholders, der i nogle situation kan afsted-

komme lavere omsætning på den lange bane. Dette synspunkt er uddybet i nedenstående 

afsnit.      

 

5.5.8.1 Skat og Corporate Social Responsibility (CSR) 

Som nævnt indledningsvist synes offentligheden, herunder politikere, interessegrupper og 

ikke mindst medier i disse år, i større grad end tidligere, at have ekstra fokus på multinationale 

koncerners handlen på skatteområdet.277 Der er en tendens til, at multinationale koncerners 

skatteplanlægning møder en nærmest fordomsfuld og polemisk tilgang fra ovenstående grup-

per.   

 

Man skal ikke lede længe for at konstatere mediernes og politikernes øgede fokus og mistæn-

keliggørelse af multinationale koncerner med aktiviteter i flere EU-medlemsstater. I mediet 

Information fra den 3. april 2020, finder man artiklen med overskriften: ”Firmaer i skattely 

                                                      
273 COM(2016) 683 final, s. 3.   
274 Nieminen, Martti: Destination-with-Credit Formula: A Simple Add-On that Would Make the CCCTB More Resilient in the Face of 
Tax Competition and Tax Planning, s. 491. (INTERTAX, Volume 47, Issue 5). 
275 Ibid. s. 491. 
276 Uddybes i det følgende.  
277 Koerver, Peter – International skatteret i et dansk perspektiv s. 282. 
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skal betale coronakompensation tilbage med renter”. Her udtaler skatteordfører fra Enhedsli-

sten Rune Lund:  

 

”Vi skal ikke åbne kassen for selskaber i skattely, det ikke bidrager til fællesskabet. Selskaber i 

skattely skal ikke have de samme privilegier som selskaber, der betaler dansk selskabsskat.”  

 

Til journalistens spørgsmål - Der kan vel være gode grunde til, at et firma ikke betaler skat? 

Svarer Rune Lund:  

 

”Ja, selvfølgelig. Men hvis manglende skattebetaling kombineres med en placering af moder-

selskab, varemærker eller patenter i skattely, så tyder det på, at der spekuleres i at undgå at 

betale skat” og tilføjer hertil ”Jeg mangler endnu at se et multinationalt selskab, som ikke på 

en eller anden måde indgår i en skattelykonstruktion.”278 

 

Vigtigheden af CSR understøttes yderligere af en større lancering og tilslutning af et fælles 

skattekodeks i august 2019 blandt 11 danske pensionsselskaber, herunder bl.a. ATP, Industri-

ens Pension, PFA m.fl., der forvalter en samlet formue på mere end 2500 mia. kroner. Formå-

let med kodekset er at understøtte en ansvarlig skatteadfærd, når der foretages investeringer 

og samtidig sende et signal til omverdenen om at have et øget fokus på ansvarlig skattead-

færd. Om kodekset udtaler administrerende direktør i P+ Søren Kolbye Sørensen, som har 

tilsluttet sig kodekset, at:   

 

”Vi tilslutter os det fælles skattekodeks i håb om, at den brede opbakning sender et stærkt 

signal til omverdenen og giver større gennemslagskraft overfor aggressiv skatteplanlægning. 

Skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning underminerer en hensigtsmæssig fordeling 

af værdierne og modarbejder intentionerne bag P+’s politik for ansvarlige investeringer. Det 

skal derfor bekæmpes, og sammen står vi langt stærkere, når vi vil fremme dagsordenen om 

ansvarlig skat.”279 

 

Dette har afstedkommet et øget pres på selskaberne med hensyn til at agere ansvarligt og 

betale en fair andel i skat.280 Konkret medfører dette, at selskaberne er nødsaget til at tage 

hensyn til disse betragtninger såfremt de vil undgå, at deres omdømme lider skade, idet cor-

porate social responsibilty281 og skat oftere og oftere kædes sammen.282  

                                                      
278 Det bemærkes naturligvis, at Rune Lund er medlem af Enhedslisten, der er negativt indstillet over for multinationale koncerner 
og kapitalisme generelt set. Ovenstående understregning er forfatternes fremhævelse.  
279 Pressemeddelelse af 20. januar 2020, P+ tilslutter sig fælles skatteprincipper; Pensionsselskabernes fælles skattekodeks skal 
påvirke skatteadfærden og forebygge aggressiv skatteplanlægning.  
280 Ibid. s. 282. 
281 Mere uddybende kan det siges, at CSR findes at indbefatte de handlinger og forpligtelser som virksomhederne påtager sig og 
som går videre end eller er uafhængige af de minimumskrav og begrænsninger, som lovgivning fastsætter.      
282 Koerver, Peter – International skatteret i et dansk perspektiv s. 282. 
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Der er derfor gode forretningsmæssige grunde for koncernerne i at arbejde med CSR på skat-

teområdet, idet det må forventes, at et fokus på dette vil forbedre selskabets image, styrke 

dets brand og endda påvirker aktiekursen i en positiv retning.283 I forlængelse heraf lægges 

det til grund, at aggressiv skatteplanlægning vil have en negativ effekt på selskabets om-

dømme, hvilket med en relativ stor sandsynlighed vil bevirke en reduktion i selskabets om-

sætning. Som en afledt konsekvens heraf reduceres potentielle investorers appetit på at inve-

stere i selskabet, idet investorerne ikke anser selskabet som værende en god ”business case”. 

Dette vil naturligvis påvirke selskabets kursværdi i en nedadgående retning og må anses for at 

være en negativ konsekvens af aggressiv skatteplanlægning.284  

 

Nedenstående figur illustrerer grænserne for selskabernes mulighed for skatteplanlægning.   

 
Figur 17: Grænserne for selskabers skatteplanlægning. Egen tilvirkning på baggrund af figur 8.4.285 

 

Såfremt et selskab foretager et acceptabelt niveau af skatteplanlægning, maksimeres indtje-

ningen efter skat på grund af skattebesparelsen, hvilket forøger shareholder value. Såfremt 

selskabet imidlertid praktiserer en for aggressiv skatteplanlægning, der ikke accepteres af 

relevante stakeholders, kan dette bevirke en reduktion i indtjeningen før skat og dermed en 

reduktion af shareholder value. 

 

Ved et givent niveau af skatteplanlægning vil visse stakeholders reaktion herpå være negativ. 

Imidlertid skal man være opmærksom på, at skattebesparelsen overstiger den negative ef-

fekt heraf. Dette er illustreret ved linjen L1. 

 

                                                      
283 Ibid. s. 284. 
284 Ibid. s. 285. 
285 Ibid. s. 285. 
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Ved et givent højere niveau af skatteplanlægning vil den negative reaktion fra relevante 

stakeholders være så stor, at denne overstiger den skattebesparelse, som er genereret ved 

den aggressive skatteplanlægning. Dette er illustreret ved linjen L2. Selskabet bør således 

være opmærksomt på ikke at passere linjen L2. Området mellem L1 og L2 kan bedst karakte-

riseres som værende et kritisk område, hvor selskaber bør være særligt opmærksom på den-

nes stakeholders. 

 

5.5.8.2 Sammenfatning 

Det kan på baggrund af ovenstående konstateres, at CCCTB-reglerne bidrager til, at selskaber 

med grænseoverskridende aktiviteter i flere EU-medlemsstater vil opleve væsentlige bespa-

relser i deres omkostninger i forhold til compliance og administration, herunder efterlevelse 

af de mange forskellige skatteregler. Dette anses for at udgøre en essentiel forbedring for 

selskaberne, da disse omkostninger førhen har udgjort en væsentlig byrde.286 

 

Modsat konstateres det, at en vedtagelse af CCCTB-direktivet vil resultere i en øget effektiv 

selskabsskattesats for selskaber, der foretager aggressiv skatteplanlægning. På kort sigt vil de 

koncerner, der foretager aggressiv skatteplanlægning opnå en gevinst ved lavere skattebyrde, 

men på længere sigt vil denne form for praksis imidlertid skade selskabets omdømme og der-

ved reducere selskabets omsætning. 

 

Det er imidlertid svært at konstatere de præcise effekter af CSR. Denne vurdering skal ikke 

mindst ses i lyset af ovenstående udtalelser og pensionsselskabernes lancering af et skatteko-

deks med øget fokus på en fair skattebetaling.  

 

Overordnet set er det forfatternes skøn, at en vedtagelse af CCCTB-direktivet samlet set vil 

øge effektiviteten af selskaberne i EU, idet de vil opleve en væsentlig reduktion i deres om-

kostninger. Denne reduktion vurderes samlet set at overstige de potentielle omkostninger 

forbundet med en højere effektiv skattesats.  

 

Kommissionens forslag til en fælles konsolideret selskabsskattebase synes herved at afsted-

komme en væsentlig fordel for selskaberne i forhold til tidligere udgangspunkt, hvilket må 

anses som værende positivt. Det skal efterfølgende vurderes, hvorvidt EU-medlemsstaterne 

stilles som følge af CCCTB-forslaget. 

 

                                                      
286 Corporate Tax Harmonisation in Europe: A Guide to the Debate, side 35 ff. 
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5.5.9 Effekterne af CCCTB-direktivet for EU-medlemsstaterne 

En vedtagelse af CCCTB-forslaget, herunder en konsolideret selskabsskattebase i EU, bevirker 

en reduktion af multinationale koncerners mulighed for aggressiv skatteplanlægning. Dette 

sker ved at reducere incitamentet til udflytning af skatteindkomst, genereret i et EU-medlems-

stat, til en anden EU-medlemsstat med lavere selskabsskattesats.   

 

På denne baggrund vil direktivet umiddelbart resultere i et øget skatteprovenu til de EU-med-

lemsstater med en relativ høj selskabsskattesats. Imidlertid vil dette naturligvis være forbun-

det med et fald i skatteprovenuet hos lavskattelandene. Med andre ord vil der ske en omfor-

deling af skatteprovenue fra lavskattelande til højskattelande. Dette vil samlet set øge skatte-

provenuet i EU, da den gennemsnitlige effektive skattesats vil stige som følge af denne om-

fordeling. 

 

Som redegjort for i afsnit 4.4.1 vil en forøgelse af skatten afstedkomme et dødvægtstag, hvil-

ket konstateres ikke at være efficient. En reduktion af incitamentet til udflytning af skatteind-

komster vil imidlertid lede til udnyttelse af komparative fordele, hvilket er efficient.287 Derud-

over vurderes det, at CCCTB-direktivet vil gøre EU mere attraktiv for etableringer og tiltrække 

nye investeringer. Dette skal ses i lyset af den væsentlige reduktion i selskabernes omkostnin-

ger, som tidligere anført i afsnit 5.5.8. 

 

Imidlertid skal man være opmærksom på, at den forslåede fordelingsformel i CCCTB-forslaget 

alene reducerer incitamentet til skatteplanlægning, men ikke eliminerer det. Multinationale 

koncerner vil potentielt set stadig have incitament til at udflytte deres produktion til EU-med-

lemslande med en lavere selskabsskattesats.288 Dette skyldes, at der som følge af CCCTB-for-

slaget stadig vil være forskelle i EU-medlemsstaternes selskabsskattesatser. Dog vil en sådan 

udflytning af produktionen imidlertid stadig skulle opvejes af selskabernes tab af komparative 

fordele.289  

 

Det er følgelig forfatternes vurdering, på baggrund af ovenstående, at EU-medlemsstaterne 

samlet set vil stilles bedre, såfremt EU vedtager kommissionens forslag til et CCCTB-direktiv. 

Det konstateres på denne baggrund, at både multinationale koncerner og EU-medlemssta-

terne stilles bedre såfremt CCCTB-forslaget vedtages. Der skabes således både en Pareto- og 

Kaldor-Hicks forbedring, hvilket ses illustreret i nedenstående graf.  

 

 

 

                                                      
287 Se udgangspunktet i afsnit 4.3. 
288 Se denne afhandlings afsnit 4.5 ff. 
289 Se udgangspunktet og argumentationen i afsnit 4.7. 
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Figur 18: Illustration af en Pareto- og Kaldor-Hicks efficient tilstand. Egen tilvirkning. 

 

Såfremt CCCTB-forslaget vedtages vil nytten for henholdsvis koncernerne og medlemssta-

terne i EU bevæge sig fra udgangspunktet Z til Z’ og derved rykke tættere på YX-kurven, der 

udgør den højest opnåelige nyttekombination. CCCTB-forslaget vurderes som følge heraf at 

være et efficient tiltag, idet hele samfundet, herunder koncernerne- og medlemsstaterne i EU 

samlet set opnår en større nytte.  

 

Overordnet set udgør CCCTB-forslaget en Pareto- og Kaldor-Hick forbedring i forhold til den 

nuværende situation. På denne baggrund konkluderes det, at CCCTB-forslaget bør vedtages i 

sin nuværende form, da det reducerer incitamentet til aggressiv skatteplanlægning og samti-

dig øger den samlede velfærd i EU. 

 

5.5.1 CCCTB-direktivet og national suverænitet 

Det bemærkes, at CCCTB-direktivet medfører et harmoniseret skattegrundlag, men ikke en 

harmonisering af selskabsskattesatserne. Når det skattemæssige overskud er fordelt mellem 

de berørte EU-medlemsstater, beskatter hvert land sin andel med landets selskabsskattesats. 

Medlemsstaterne vil derfor stadig have suverænitet til at fastsætte deres nationale selskabs-

skattesatser. På denne baggrund findes dette forslag at udnytte fordelene ved en fuld harmo-

nisering af skattebasen, som beskrevet i afsnit 5.4.2, uden medlemsstaterne skal afgive al su-

verænitet. Det udgør derfor et mindre indgribende tiltag i medlemsstaternes nationale suve-

rænitet.   

 

Direktivforslaget vurderes på denne baggrund at være i overensstemmelse med subsidiari-

tetsprincippet. Dette skal også ses i lyset af, at forslaget søger at bekæmpe skatteundgåelse, 

som kan skabe en forvridning af konkurrencen mellem selskaber i EU. 
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5.6 Kritiske overvejelser i relation til CCCTB-forslaget  

På trods af, at CCCTB-forslaget omfavner en stor del af de vigtigste problemområder inden for 

selskabsbeskatning i EU, ses det imidlertid stadig, at visse problemstillinger fortsat mangler at 

blive adresseret. Disse problemstillinger er ikke bare mindre mangler, men faktiske mangler 

af strukturel karakter, som potentielt vil kunne underminere CCCTB-forslagets legitimitet.290 

 

Mest opsigtsvækkende er, at CCCTB-forslaget i sin nuværende form, for det første ikke elimi-

nerer problemet i forhold til ”race against the bottom”. Med andre ord vil EU-medlemsland-

endes indbyrdes konkurrence på selskabsskattesatsen fortsætte.291 CCCTB-forslaget fasthol-

der dermed det indbyggede incitament, som vi kender fra den nuværende skattestruktur. Her 

søger EU-medlemsstaterne, i deres bestræbelse på at tiltrække udenlandske investeringer og 

give hjemmehørende selskaber en konkurrencefordel, at reducerer deres selskabsskattesat-

ser.292 

 

For det andet opretholder CCCTB-forslaget stadig en mulighed for, at multinationale koncer-

ner, som ønsker at skatteplanlægge, kan udnytte EU-medlemsstaternes stadig forskellige na-

tionale skattesatser. De multinationale koncerner kan derved opnå en reduktion af deres ef-

fektive selskabsskattesats ved at manipulere de forskellige faktorer i den nuværende forde-

lingsformel.293 Dette kan ske ved at flytte aktiviteter, såsom arbejdskraft og forskellige aktiver, 

til EU-medlemsstater med en lavere selskabsskattesats.294  

 

I det følgende afsnit introduceres læseren kort til den ’destinationsbaseret fordelingsformel’, 

idet denne vil være befordrende for forståelsen af den videre behandling af forbedringer til 

CCCTB-forslaget. Som en mulig forbedring til den nuværende fordelingsformel (Massachusetts 

formlen) vil en ’Destinationsformel-med-kredit’ behandles efterfølgende. Dette afsnit har til 

hensigt at illustrere en måde, hvorpå fordelingsformlen i direktivforslaget kan ændres og der-

ved effektivt reducere EU-medlemslandenes incitament til at deltage i det såkaldte ”race aga-

inst the bottom” og derudover koncernernes mulighed for at skatteplanlægge ved at manipu-

lere faktorer i fordelingsformlen.  

 

                                                      
290 Nieminen, Martti: Destination-with-Credit Formula: A Simple Add-On that Would Make the CCCTB More Resilient in the Face of 
Tax Competition and Tax Planning, s. 491. (INTERTAX, Volume 47, Issue 5).  
291 The conclusion of OECD’s 2018 tax policy study is that after a moderate period that followed the 2009 financial crisis corporate 

income tax rate reductions have again accelerated over the last few years. OECD, Tax Policy Reforms 2018: OECD and Selected 

Partner Economies 68 (OECD Publishing 2018).  
292 Nieminen, Martti: Destination-with-Credit Formula: A Simple Add-On that Would Make the CCCTB More Resilient in the Face of 
Tax Competition and Tax Planning, s. 491. (INTERTAX, Volume 47, Issue 5).   
293 Disse faktorer blev behandlet i 5.5.6. 
294 Ibid. s. 491.  
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5.6.1 Destinationsbaseret fordelingsformel  

Den nuværende fordelingsformel, som vi kender den fra CCCTB-forslaget, indebærer som tid-

ligere nævnt 3 fordelingsfaktorer. Blandt disse fordelingsfaktorer er arbejdskraft, aktiver og 

salg. Den nuværende formel har som nævnt væsentlige strukturelle begrænsninger, da multi-

nationale koncerner kan manipulere placeringen af disse faktorer. Her bemærkes særligt at 

arbejdskraft og aktiver kan udgøre mobile faktorer, der nemt kan flyttes over landegrænser. 

Problemstillingen i forhold til EU-medlemsstaternes skattekonkurrence er dermed placerin-

gen af disse faktorer, som det nuværende CCCTB-forslag ikke afhjælper.295   

 

For at fjerne denne mulighed for skatteplanlægning ved at regulere de mobile faktorer i 

CCCTB-forslagets fordelingsformel, er det derfor efterfølgende blevet foreslået, at den om-

talte fordelingsnøgle udelukkende skal baseres på placeringen af selve salget.296 Det skyldes, 

at kundernes placering ikke er noget, som de multinationale koncerner kan manipulere.297      

 

En ny fordelingsformel, som udelukkende er placeringsbaseret, har utvivlsomt sine fordele, 

idet denne vil fjerne EU-medlemsstaternes incitament til at deltage i det såkaldte ”race aga-

inst the bottom”. Derudover fjernes incitamentet for de multinationale koncerner til at ud-

flytte reelle aktiviteter i deres bestræbelse på at opnå en skattebesparelse. Der har imidlertid 

været en bekymring forbundet med en destinationsbaseret fordelingsformel.298 Dette skyldes, 

at fordelingen af beskatningskompetencen i forhold til multinationale koncerner udelukkende 

gives til den EU-medlemsstat, hvor salget finder sted. Dette vil grundlæggende ændre hele 

tilgangen til fordelingen af beskatningskompetencen mellem EU-medlemslandene.  

 

Selvom CCCTB-forslagets grundlæggende idé er at anvende en fordelingsformel på bekostning 

af den separate enhedsmetode, vil en introduktion af en destinationsbaseret formel udgøre 

et strukturelt skifte i forhold til profitallokering, og måden hvorpå beskatningskompetencen 

fordeles mellem udbudsmedlemsstaten og efterspørgselsmedlemsstaten. Den rent destinati-

onsbaserede fordelingsformel vil bevirke, at udbudsmedlemsstaten bliver fuldstændigt forbi-

gået i relation til fordelingen af beskatningskompetencen. Dette er i litteraturen blevet kriti-

seret for at gå et skridt for langt.299 

 

                                                      
295 Ibid. s. 492. 
296 R. S. Avi-Yonah & K. A. Clausing, Reforming Corporate Taxation in a Global Economy: A Proposal to Adopt Formulary Apportion-
ment, Discussion Paper, Hamilton Project /Brookings Institution (June 2007). 
297 The proposal for Destination Based Cash Flow Tax is founded on the same basic logic.  
E.g. A. J. Auerbach, M. P. Devereux, M. Keen & J. Vella, Destination-Based Cash Flow Taxation, Oxford University Centre for Busi-
ness Taxation WP 17/01 (Jan. 2017). 
298 Nieminen, Martti: Destination-with-Credit Formula: A Simple Add-On that Would Make the CCCTB More Resilient in the Face of 
Tax Competition and Tax Planning, s. 492. (INTERTAX, Volume 47, Issue 5).   
299 Ibid. s. 492. 



 Kapitel 5 – Efficiente tiltag på området for direkte skatter 

  Mikkel Iversen og Martin Holck 

 

Page 100 of 114 
 

Det skal derfor vurderes, hvordan en destinationsformel med kredit udgør en løsning til de 

udfordringer, som det nuværende CCCTB-forslag står overfor.     

 

5.7 Destination-med-kredit fordelingsformel 

I det følgende afsnit introduceres læseren til en alternativ fordelingsformel, der medtager de 

positive elementer fra den rent destinationsbaserede fordelingsformel, som gennemgået kort 

ovenfor. Der introduceres en Destinationsformel med kredit, der søger at undgå de negative 

konsekvenser ved den rent destinationsbaserede metode. Dette opnås ved at anvende en 

kombination af den klassiske tre-faktor formel i Massachusettsformlen (arbejdskraft, aktiver 

og salg)300 og en ny destination med kredit-formel. Formålet med dette tiltag er, at tre-faktor 

formlen sikrer en afbalanceret tildeling af beskatningsgrundlaget mellem de udbydende- og 

efterspørgende medlemsstater i kombination med, at ”destination med kredit-formlen” bevir-

ker til en løsning på ”race against the bottom” og skattemotiveret udflytning af reelle aktivi-

teter.301   

 

Med andre ord afstedkommer dette, at fordelingsformlen i CCCTB-forslaget bliver udvidet til 

både at indeholde Massachusetts-formlen og destination-med-kredit-formlen, hvorefter disse 

anvendes parallelt. Skattegrundlaget i hver EU-medlemsstat vil herefter være det største af 

de konkurrerende formler.302 Resultatet af en sådan kombineret tilgang er, at i en ”normal” 

situation, hvor selskabsskattesatsen er konsistent, og fordelingen af arbejdskraft og aktiver 

ikke er koncentreret i et lavskatteland, vil destination-med-kredit-formlen have en ringe eller 

slet ingen indflydelse på fordelingen af skattegrundlaget mellem EU-medlemsstaterne.303 Det 

vil sige, at destination-med-kredit-formlen udelukkende vil have en reel betydning i de til-

fælde, hvor en forvrængning i form af en væsentlig forskel i selskabsskattesatsen, eller en 

koncentration af arbejdskraft og aktiver, befinder sig i et EU-lavskatteland.       

 

Teknisk set afgør destination-med-kredit-formlen størrelsen af den selskabsskatteindkomst 

en EU-medlemsstat er berettiget til ud fra følgende formel:  

 

𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 =
𝑠𝑎𝑙𝑔𝑎

𝑠𝑎𝑙𝑔𝑘𝑜𝑛𝑐 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 ∗ 𝑠𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑏𝑠𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑎𝑡𝑠𝑒𝑛𝑎 − 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑢𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑑𝑠𝑘𝑒 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟. 304  

 

Udgangspunktet i denne fremgangsmåde er det samme som i den rent destinationsbaserede 

formel. I princippet fordeles al fortjeneste hos det multinationale selskab i den eller de EU-

                                                      
300 Gennemgået i afsnit 5.5.6 
301 Nieminen, Martti: Destination-with-Credit Formula: A Simple Add-On that Would Make the CCCTB More Resilient in the Face of 
Tax Competition and Tax Planning, s. 492. (INTERTAX, Volume 47, Issue 5).  
302 Ibid. s. 493. 
303 Ibid. s. 493. 
304 Ibid. s. 493. 
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medlemsstater, hvor salget finder sted. Imidlertid skal salgsstaten tillade kredit for skatter, 

som er betalt i andre EU-medlemsstater baseret på de andre faktorer i Massachusetts-form-

len, navligt arbejdskraft og aktiver.305 Generelt set er resultatet, at skattegrundlaget fra salget 

øges i én EU-medlemsstat, såfremt der er et stort fald i selskabsskattesatsen i den anden EU-

medlemsstaten, hvor arbejdskraften og/eller aktiverne befinder sig. Årsagen hertil er, at faldet 

af skat i EU-medlemslandet, hvor arbejdskraften og/eller aktiverne befinder sig, afstedkom-

mer et fald i kredit for betalt skat i salgsstaten.  

 

Effekten af ovenstående er derfor, at destination-med-kredit-formlen markant reducerer in-

citamentet til at deltage i ”race against the bottom” og eliminerer multinationale koncerners 

incitament til at minimere deres skattebetaling ved at udflytte reelle aktiviteter.306 Dette skyl-

des, at skattebesparelsen ved at udflytte arbejdskraft og/eller aktiver til lavskattelande inden 

for EU vil blive udlignet af en skattestigning i EU-medlemsstaten for selve salget.  

 

Størrelsen af kredit for den udenlandske skat i relation til destination-med-kredit tilgangen, er 

det mindste af beløb af henholdsvis formel-kredit eller maksimum-kredit. Formel-kredit er de-

fineret som: 

  

𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 =
𝑠𝑎𝑙𝑔𝑎

𝑠𝑎𝑙𝑔𝑘𝑜𝑛𝑐 ∗ 𝑠𝑘𝑎𝑡 𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑖 ℎ𝑒𝑛ℎ𝑜𝑙𝑑 𝑡𝑖𝑙 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑑𝑟. 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑠𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 𝑜𝑔 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑖 𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑏 . 307  

 

Formel-kredit-formlen er et essentielt element i relation til destination-med-kredit-tilgangen, 

idet den øger skatten i salgsstaten, når skatten reduceres i EU-medlemsstaten, hvor arbejds-

kraften og /eller aktiverne befinder sig.    

 

Maksimum-kredit kan defineres som: 

 

𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 =
𝑠𝑎𝑙𝑔𝑎

𝑠𝑎𝑙𝑔𝑘𝑜𝑛𝑐 ∗ 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 ∗ 𝑠𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑏𝑠𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑎𝑡𝑠𝑒𝑛𝑎 ∗
2

3
. 308  

 

Formålet med maksimum-kredit elementet er at beskytte beskatningsretten i salgsstaten, i de 

tilfælde, hvor selskabsskattesatsen er lavere end EU-medlemsstaten, hvor arbejdskraften 

og/eller aktiverne befinder sig.309  

 

                                                      
305 Ibid. s. 493. 
306 Ibid. s. 493. 
307 Ibid. s. 493. 
308 Ibid. s. 493. 
309 Uden maksimum-kredit vil en anvendelse af destination-med-kredit tilgangen kunne efterlade salgsstaten uden en skatteind-
komst. Dette kunne forekomme i de tilfælde, hvor salgsstaten har en lavere selskabsskattesats sammenlignet med staten, hvor 
arbejdskraften og/eller aktiverne befinder sig og at der i salgsstaten ikke er eksisterer arbejdskraft eller aktiver (eller kun en meget 
lille del).    
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I det efterfølgende afsnit vil effekterne af en tilføjelse af destination-med-kredit tilgangen 

blive illustreret.  

 

5.8 Virkningen af destination-med-kredit tilgangen 

Det følgende eksempel illustrerer effekterne af destination-med-kredit tilføjelsen. Illustratio-

nen tager afsæt i det tidligere gennemgået to-stats scenarie i afsnit 5.5.7 med en multinational 

koncern bestående af A/S DK, som er hjemmehørende i højskattelandet, Danmark og LCC IR, 

der er hjemmehørende i lavskattelandet Irland. Koncernens samlede profit udgør 100 mio. 

euro.  Der tages udgangspunkt i nedenstående oplysninger vedrørende de to selskaber til føl-

gende illustration. 

 

 
 

5.9 Skat i Danmark 

5.9.1 Massachusetts formlen  

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎𝑐ℎ𝑢𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑙𝑒𝑛: 60,000,000 ∗ 22% = 𝟏𝟑, 𝟐𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐨. 𝐞𝐮𝐫𝐨310 

 

𝐴𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑠𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛 =
3

8
∗ 100 mio. euro ∗

1

3
= 12,500,000 mio. euro ∗ 22% = 2,750,000 mio. euro 

 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛 =
150

200
∗ 100 mio. euro ∗

1

3
= 25,000,000 mio. euro ∗ 22% = 5,500,000 mio. euro 

 

𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 =
135

200
∗ 100 mio. euro ∗

1

3
= 22,500,000 mio. euro ∗ 22% = 4,950,000 mio. euro 

 

5.9.2 Destination-med-kredit formlen  

 

𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑚𝑒𝑑 − 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 =
135

200
∗ 100 𝑚𝑖𝑜. 𝑒𝑢𝑟𝑜 = 67,500,000 ∗ 22% = 14,850,000311 

                                                      
310 13,200,000 mio. euro udgør den skat som skal betales i Danmark i henhold til Massachusetts formlen. Beløbet er større end det 
beløb, som skal betales i skat i Danmark i henhold til Destination-med-kredit formlen, der kun udgør 12,389,062 mio. euro. 
311 14,850,000 mio. euro er det beløb, som skal betales i skat i Danmark i henhold til den udelukkende salgsbaseret formel uden en 
kreditmekanisme. 
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−2,460,938312 = 𝟏𝟐, 𝟑𝟖𝟗, 𝟎𝟔𝟑 𝒎𝒊𝒐. 𝒆𝒖𝒓𝒐 

 

𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 =
135

200
∗ 3,645,837 𝑚𝑖𝑜. 𝑒𝑢𝑟𝑜313 = 2,460,938 𝑚𝑖𝑜. 𝑒𝑢𝑟𝑜 

 

𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 =
135

200
∗ 100 𝑚𝑖𝑜. 𝑒𝑢𝑟𝑜 = 67,500,000 𝑚𝑖𝑜. 𝑒𝑢𝑟𝑜 ∗ 22% ∗

2

3
= 9,900,000 𝑚𝑖𝑜. 𝑒𝑢𝑟𝑜 

 

 

5.10 Skat i Irland 

5.10.1 Massachusetts formlen  

 
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎𝑐ℎ𝑢𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑙𝑒𝑛: 40,000,000 ∗ 12,5% = 𝟓, 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐨. 𝐞𝐮𝐫𝐨 

 

𝐴𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑠𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛 =
5

8
∗ 100 mio. euro ∗

1

3
= 20,833,000 mio. euro ∗ 12,5% = 2,604,167 mio. euro 

 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛 =
50

200
∗ 100 mio. euro ∗

1

3
= 8,333,000 mio. euro ∗ 12,5% = 1,041,667 mio. euro 

 

𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 =
65

200
∗ 100 mio. euro ∗

1

3
= 10,833,000 mio. euro ∗ 12,5% = 1,354,167 mio. euro 

 

5.10.2 Destination-med-kredit formlen  

 

𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑚𝑒𝑑 − 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 =
65

200
∗ 100 𝑚𝑖𝑜. 𝑒𝑢𝑟𝑜 = 32,500,000 ∗ 12,5% = 4,062,500 − 2,681,250 𝑚𝑖𝑜. 𝑒𝑢𝑟𝑜

= 𝟏, 𝟑𝟖𝟏, 𝟐𝟓𝟎 𝒎𝒊𝒐. 𝒆𝒖𝒓𝒐 

 

𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 =
65

200
∗ 8,250,000 𝑚𝑖𝑜. 𝑒𝑢𝑟𝑜 = 2,681,250 𝑚𝑖𝑜. 𝑒𝑢𝑟𝑜 

 

𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 =
65

200
∗ 100 𝑚𝑖𝑜. 𝑒𝑢𝑟𝑜 = 32,500,000 ∗ 12,5% ∗

2

3
= 2,708,333 𝑚𝑖𝑜. 𝑒𝑢𝑟𝑜 

 

 

Den totale skat i koncernen udgør herefter: 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑎𝑡 − 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎𝑐ℎ𝑢𝑠𝑒𝑡𝑡𝑠 𝑓𝑜𝑚𝑙𝑒𝑛 = 5,000,000 + 13,200,000 = 𝟏𝟖, 𝟐𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒊𝒐. 𝒆𝒖𝒓𝒐 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑎𝑡 − 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎𝑐ℎ𝑢𝑠𝑒𝑡𝑡𝑠 𝑓𝑜𝑚𝑙𝑒𝑛 + 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑚𝑒𝑑 − 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 = 18,200,000 𝑚𝑖𝑜. 𝑒𝑢𝑟𝑜314 

                                                      
312 2,460,938 mio. euro udgør formel-kredit. I dette eksempel er det formel-kredit som finder anvendelse på bekostning af maksi-
mum-kredit (9,900,000), idet kredit-formlen udgør det mindste af de to beløb. 
313 3,645,837 mio. euro udgør det beløb, som skal betales i skat i Irland i relation til arbejdskraft (2,604,167 mio. euro) og aktiver 
(1,041,667 mio. euro.)  
314 I dette eksempel er koncernens samlede skyldige skat i henhold til Destination-med-kredit formlen lavere end den samlede skyl-
dige skat i henhold til Massachusetts formlen i både Danmark og Irland, hvorfor Destination-med-kredit tilføjelsen ikke har nogen 
effekt på koncernens samlede skyldige skat. 
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Det efterlader koncernen med en effektiv selskabsskattesats på: 

 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑏𝑠𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑎𝑡𝑠 =
18,200,000

100,000,000
∗ 100 = 𝟏𝟖, 𝟐%  

 

 

På denne baggrund kan det konstateres, at en kombination af Massachusetts-formlen og De-

stination-med-kredit formlen kommer frem til det samme resultat, som eksemplet i 5.5.7. 

Dette skyldes, at fordelingen af arbejdskraft og aktiver ikke er koncentreret i lavskattelandet 

Irland. I sådanne tilfælde vil disse formler ikke have nogen indflydelse på fordelingen af skat-

tegrundlaget mellem EU-medlemsstaterne. Det skal efterfølgende illustreres, hvorvidt oven-

stående resultat ændres, såfremt en stor del af koncernens aktiver rykkes til Irland.  

 

I det følgende eksempel søger koncernen at opnå en skattebesparelse ved at flytte sine aktiver 

fra A/S DK i Danmark til LCC IR i lavskattelandet Irland. I dette eksempel vil det blive illustreret, 

at selskabet i henhold til Massachusetts formlen vil opnå en ikke uvæsentlig skattebesparelse. 

Imidlertid vil det blive illustreret, at en kombination af Massachusetts og destination-med-

kredit tilgangen reducerer denne skattebesparelse markant. Der tages udgangspunkt i neden-

stående fordeling mellem A/S DK og LCC IRL, hvor fordelingen af aktiver ændres markant.     

 

 
 

5.11 Skat i Danmark 

5.11.1 Massachusetts formlen  

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎𝑐ℎ𝑢𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑙𝑒𝑛: 43,333,333 ∗ 22% = 9,533,333 mio. euro 

 

𝐴𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑠𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛 =
3

8
∗ 100 mio. euro ∗

1

3
= 12,500,000 mio. euro ∗ 22% = 2,750,000 mio. euro 

 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛 =
50

200
∗ 100 mio. euro ∗

1

3
= 8,333,333 mio. euro ∗ 22% = 1,833,333 mio. euro 

 

𝑆𝑎𝑙𝑔𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛 =
135

200
∗ 100 mio. euro ∗

1

3
= 22,500,000 mio. euro ∗ 22% = 4,950,000 mio. euro 
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5.11.2 Destination-med-kredit formlen 

𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑚𝑒𝑑 − 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 =
135

200
∗ 100 𝑚𝑖𝑜. 𝑒𝑢𝑟𝑜 = 67,500,000 ∗ 22% = 14,850,000 

−3,867,188 = 𝟏𝟎, 𝟗𝟖𝟐, 𝟖𝟏𝟐 𝒎𝒊𝒐. 𝒆𝒖𝒓𝒐315 

 

𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 =
135

200
∗ 5,729,167 𝑚𝑖𝑜. 𝑒𝑢𝑟𝑜 = 3,867,188 𝑚𝑖𝑜. 𝑒𝑢𝑟𝑜 

 

𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 =
135

200
∗ 100 𝑚𝑖𝑜. 𝑒𝑢𝑟𝑜 = 67,500,000 𝑚𝑖𝑜. 𝑒𝑢𝑟𝑜 ∗ 22% ∗

2

3
= 9,900,000 𝑚𝑖𝑜. 𝑒𝑢𝑟𝑜 

 

 

5.12 Skat i Irland 

5.12.1 Massachusetts formlen  

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎𝑐ℎ𝑢𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑙𝑒𝑛: 56,666,667 ∗ 12,5% = 𝟕, 𝟎𝟖𝟑, 𝟑𝟑𝟑 𝐦𝐢𝐨. 𝐞𝐮𝐫𝐨 

 

𝐴𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑠𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛 =
5

8
∗ 100 mio. euro ∗

1

3
= 20,833,333 mio. euro ∗ 12,5% = 2,604,167 mio. euro 

 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛 =
150

200
∗ 100 mio. euro ∗

1

3
= 25,000,000 mio. euro ∗ 12,5% = 3,125,000 mio. euro 

 

𝑆𝑎𝑙𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛 =
65

200
∗ 100 mio. euro ∗

1

3
= 10,833,333 mio. euro ∗ 12,5% = 1,354,167 mio. euro 

 

5.12.2 Destination-med-kredit formlen  

 

𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑚𝑒𝑑 − 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 =
65

200
∗ 100 𝑚𝑖𝑜. 𝑒𝑢𝑟𝑜 = 32,500,000 ∗ 12,5% = 4,062,500 − 2,708,333 𝑚𝑖𝑜. 𝑒𝑢𝑟𝑜

= 1,354,167 𝑚𝑖𝑜. 𝑒𝑢𝑟𝑜 

 

𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 =
65

200
∗ 4,583,333 𝑚𝑖𝑜. 𝑒𝑢𝑟𝑜 = 1,489,583 𝑚𝑖𝑜. 𝑒𝑢𝑟𝑜 

 

𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 =
65

200
∗ 100 𝑚𝑖𝑜. 𝑒𝑢𝑟𝑜 = 32,500,000 ∗ 12,5% ∗

2

3
= 2,708,333 𝑚𝑖𝑜. 𝑒𝑢𝑟𝑜 

 

Den totale skat i koncernen i dette eksempel udgør herefter: 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑎𝑡 − 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎𝑐ℎ𝑢𝑠𝑒𝑡𝑡𝑠 𝑓𝑜𝑚𝑙𝑒𝑛 = 7,083,333 + 9,533,333 = 𝟏𝟔, 𝟔𝟏𝟔, 𝟔𝟔𝟔 𝒎𝒊𝒐. 𝒆𝒖𝒓𝒐 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑎𝑡 − 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎𝑐ℎ𝑢𝑠𝑒𝑡𝑡𝑠 𝑓𝑜𝑚𝑙𝑒𝑛 + 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑚𝑒𝑑 − 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 = 7,083,333 + 10,982,812

= 𝟏𝟖, 𝟎𝟔𝟔, 𝟏𝟒𝟓 𝑚𝑖𝑜. 𝑒𝑢𝑟𝑜316 

                                                      
315 10,982,812 mio. euro er beløbet, som skal betales i skat i Danmark med Destination-med-kredit formlen. Det skyldige beløb ses 
større end en udelukkende anvendelse af Massachusetts formlen (9,533,333 mio. euro). 
316 I dette eksempel er koncernens samlede skyldige skat i henhold til Destination-med-kredit formlen større end den samlede skyl-
dige skat i henhold til Massachusetts formlen, hvorfor Destination-med-kredit tilføjelsen i dette tilfælde resulterer i en øger selska-
bets samlede skyldige skat. 
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Det efterlader koncernen med en effektiv selskabsskattesats på: 

 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑏𝑠𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑎𝑡𝑠 =
18,066,145

100,000,000
∗ 100 = 𝟏𝟖, 𝟎𝟕%  

 

En tilføjelse af Destination-med-kredit formlen bevirker, at incitamentet for multinationale 

koncerner, til at udflytte både arbejdskraft og aktiver, mere eller mindre elimineres. Af illu-

strationen ovenfor fremgår det med al tydelighed, at en udflytning af aktiver fra A/S DK til LCC 

IRL, som er beliggende i lavskattelandet Irland, alene reducerer selskabets effektive skattesats 

til 18,07%. Dette udgør et relativt lille fald på 0,13 procentpoint (18,2-18,07), sammenlignet 

med den effektive selskabsskat før udflytningen af aktiverne. Det bemærkes, at den samlede 

effektive selskabsskattesats baseret udelukkende på Massachusetts-formlen, vil udgøre 

16,6%, hvilket vil være en reduktion af selskabets effektive selskabsskat på 1,6 procentpoint 

(18,2-16,6). På denne baggrund konstateres det, at multinationale koncerner stadig vil have 

incitament til at skatteplanlægge uden tilføjelse af Destination-med-kredit formlen.   

 

Derudover ses det også, at i en ”normal” situation, hvor selskabsskatten er konsistent og for-

delingen af arbejdskraft og aktiver ikke er koncentreret i Irland (eller et andet lavskatteland), 

da vil en tilføjelse af Destination-med-kredit tilgangen have en ringe eller ingen indflydelse på 

fordelingen af skattegrundlaget mellem EU-medlemsstaterne. Årsagen hertil skyldes, at så-

fremt selskabsskattesatserne er ens, forbliver kredit for udenlandske skatter i salgsstaten altid 

relativ høj.317 Det er således først i de tilfælde, hvor der ses en forvrængning i form af væsent-

lige forskelle i selskabsskattesatsen og en koncentration af arbejdskraft og/eller aktiver i lav-

skattelandet, at virkningen af Destination-med-kredit bliver betydelig. Baggrunden herfor 

skyldes, at når selskabsskattesatserne er forskellige, kan kredit for udenlandske skatter, som 

er angivet i salgsstaten, potentielt blive relativt lav (i visse tilfælde nul). 

 

Den interesserede læser kan med fordel henlede sin opmærksomhed til excel-arket, der er 

vedhæftet som bilag. Her gives læseren en mulighed for at manipulere, med de forskellige 

faktorer i formlen ved at indsætte forskellige værdier. Dette vil være befordrende, idet effek-

ten af en tilføjelse af ”destination-med-kredit” til Massachusetts formlen tydeliggøres. Excel-

arket er forfatternes egen tilvirkning.    

 

5.13 Opsummering 

Det konstateres, at CCCTB-forslagets i sin nuværende form lider af væsentlige mangler. For 

det første ville CCCTB-forslaget kun reducere problemet i forhold til ”race against the bottom”, 

                                                      
317 Nieminen, Martti: Destination-with-Credit Formula: A Simple Add-On that Would Make the CCCTB More Resilient in the Face of 
Tax Competition and Tax Planning, s. 494. (INTERTAX, Volume 47, Issue 5).  
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og ikke eliminere det. EU-medlemsstaterne vil således fortsat i et vist omfang have incitament 

til indbyrdes konkurrence på selskabsskattesatsen. For det andet opretholder CCCTB-forslaget 

stadig en mulighed for, at de multinationale koncerner, som ønsker at skatteplanlægge stadig 

kan udnytte EU-medlemsstaternes forskellige selskabsskattesatser.318  

 

Det skal i det følgende vurderes, efter de retsøkonomiske efficiens-kriterier, hvilke konsekven-

ser en tilføjelse af Destination-med-kredit formlen til Massachusetts formlen vil afstedkomme. 

Det er i denne forbindelse essentielt at belyse, på hvilken måde henholdsvis selskaberne i EU 

og EU-medlemsstaterne stilles som følge af denne tilføjelse. 

 

Med tilføjelsen af Destination-med-kredit formlen vil selskaberne i EU stadig nyde godt af de 

fordele, der blev redegjort for i 5.5.9 ff. Imidlertid vil Destination-med-kredit formlen fuld-

stændigt eliminere incitamentet til at flytte arbejdskraft og aktiver til lavskattelande. Destina-

tion-med-kredit formlen som påvist ovenfor, vil alene medføre en reduktion i den effektive 

selskabsskattesats på 0,13 procentpoint. Dette bevirker alt andet lige, at de multinationale 

koncerner, der skatteplanlægger, vil opleve en højere effektiv selskabsskattesats. Det er imid-

lertid forfatternes vurdering, at en tilføjelse af Destination-med-kredit formlen, stiller koncer-

nerne bedre sammenlignet med CCCTB-forslaget i sin nuværende form. Dette skyldes, at når 

incitamentet til skatteplanlægning elimineres, vil selskaberne i større grad etablere sig i de 

medlemsstater, hvor de kan udnytte deres komparative fordele. Som påvist i afsnit 4.3 vil mul-

tinationale koncerner på denne baggrund formentlig realisere en gevinst ved øget produktion. 

 

I relation til EU-medlemslandene vil Destination-med-kredit formlen formentlig medføre et 

forøget skatteprovenu i EU-medlemslandene, idet der ikke længere vil være et nedadgående 

pres på selskabsskattesatsen. Potentielt set vil dette kunne skabe et incitament for nogle EU-

medlemsstater, til at øge deres selskabsskattesats og derigennem deres skatteprovenue. Der-

udover vil selskaberne i højere grad etablere sig i de medlemslande, hvor de kan udnytte deres 

komparative fordele. Dette er tidligere konstateret at lede til en efficient allokering af ressour-

cerne.319  

 

Det kan konstateres, på baggrund af eksemplet i 5.12.2, at en tilføjelse af Destination-med-

kredit formlen samlet set vil medføre en stigning af multinationale koncerners effektive skat-

tesats, hvilket vil føre til et højere skatteprovenue i EU.  

 

Derudover vil en tilføjelse af Destination-med-kredit formlen eliminere selskabsskattekonkur-

rencen mellem EU-medlemsstaterne, som vil gøre en ende på det såkaldte ”race against the 

bottom” på det indre marked. Det skyldes, at dette tiltag mere eller mindre eliminerer den 

                                                      
318 Se afsnit 5.5.9 
319 Se denne afhandling afsnit 4.3 
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relative fordel, som EU-medlemsstaterne potentielt kan opnå ved at sænke selskabsskattesat-

sen. På denne baggrund er det forfatternes vurdering, at en tilføjelse af Destination-med-kre-

dit formlen til det nuværende CCCTB-forslag vil stille EU-medlemsstaterne bedre.  

 

Samlet set kan det konstateres, at både selskaberne og EU-medlemsstaterne stilles bedre som 

følge af dette tiltag. Der skabes således en Pareto-forbedring og samtidig en Kaldor-Hicks for-

bedring i forhold til det nuværende CCCTB-direktiv. Dette ses illustreret i nedenstående figur.  

 

 
Figur 19: Illustration af en Pareto- og Kaldor-Hicks efficient tilstand. Egen tilvirkning. 

 

Hvis CCCTB-forslaget vedtages og Destination-med-kredit formlen implementeres, vil nytten 

for henholdsvis koncernerne og medlemsstaterne i EU bevæge sig fra udgangspunktet i Z’ til 

Z’’ og derved rykke tættere på YX-kurven, der illustrerer den højest opnåelige nyttekombina-

tion i EU. CCCTB-forslaget vurderes som følge heraf at være et efficient tiltag, idet hele sam-

fundet, herunder koncernerne og medlemsstaterne, samlet set opnår en større nytte og der-

med mere velfærd.  

 

5.14 Delkonklusion 

Det kan indledningsvist konstateres, at en fuld harmonisering af skattereglerne i EU i et rent 

økonomisk perspektiv vil resultere i et efficient marked. En fuld harmonisering af selskabs-

skattesatsen eller skattebasen findes at udgøre relevante tiltag, der potentielt set kan have 

positive effekter på den samlede velfærd i EU. Der er imidlertid forbundet væsentlige ulem-

per ved disse tiltag, da selskaberne fortsat vil have incitament til at skatteplanlægge. 
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Derudover kan det konstateres, at sådanne tiltag synes at være i strid med subsidiaritetsprin-

cippet. En fuld harmonisering af selskabsskattesatsen eller skattebasen findes på denne bag-

grund ikke at udgøre en troværdig løsning for EU på det nuværende udviklingstrin. 

 

Efterfølgende blev det analyseret, hvorvidt en implementering af EU-Kommissionens forslag 

til et CCCTB-direktiv kunne udgøre et efficient tiltag, og dermed øge den samlede velfærd i 

EU og samtidig reducere incitamentet til aggressiv skatteplanlægning blandt multinationale 

koncerner i EU.  

 

Det blev konkluderet, at en vedtagelse af CCCTB-forslaget med sin fordelingsnøgle (Massa-

chusetts formel) vil reducere multinationale koncerners mulighed for aggressiv skatteplan-

lægning. Dette sker ved en reduktion af incitamentet til udflytning af skatteindkomst til et 

lavskatteland beliggende i EU.  

 

Derudover blev det konstateret, at CCCTB-direktivforslaget vil afstedkomme dels en Pareto-

forbedring og dels en Kaldor-Hicks forbedring.  

 

Imidlertid blev det bemærket, at CCCTB-forslaget i sin nuværende form lider af visse struktu-

relle mangler, herunder problemstillingen vedrørende ”race against the bottom” og ikke 

mindst de multinationale koncerners mulighed for at manipulere CCCTB-direktivets formel 

ved udflytning af bl.a. aktiver.  

 

Slutteligt blev det påvist, at en tilføjelse af Destination-med-kredit formlen til Massachusetts 

formlen i sin nuværende form dels vil resultere i en eliminering af EU-medlemsstaternes inci-

tament til det såkaldte ”race against the bottom” og dels de multinationale koncerners inci-

tament til aggressiv skatteplanlægning. Det konstateres at den afledte effekt heraf er en Pa-

reto-forbedring og samtidig en Kaldor-Hicks forbedring, i forhold til det nuværende forslag til 

et CCCTB-direktiv.   

 

Det kan dermed konkluderes, at CCCTB-direktivet med tilføjelse af Destination-med-kredit 

formlen resulterer i en forøgelse af den samlede velfærd i EU og samtidig eliminerer incita-

mentet til skatteplanlægning.    
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6. Kapitel 6 – Sammenfattet konklusion 

Det kan konkluderes, at ATA-direktivets bestemmelser vedrørende CFC-beskatning finder an-

vendelse såfremt, at tre kumulative betingelser i ATA-direktivets er opfyldt. Herefter skal 

moderselskabet medregne indkomsten fra CFC-selskabet på baggrund af model A eller mo-

del B.  

 

Endvidere kan det konkluderes, at fortolkningen af begrebet ”rent kunstige arrangementer” i 

ATA-direktivets artikel 7, stk. 2, litra a’s forstand beror på en undersøgelse af objektive om-

stændigheder, som kan efterprøves af en tredjemand. I den forbindelse kan det yderligere 

konkluderes, at selskaberne indrømmes en mulighed for at modbevise formodningen for 

misbrug.  

 

Det konstateres med udgangspunkt i ”beneficial owner”-sagerne, at EU-Domstolen imidlertid 

fremkommer med seks konkrete guidelines som en hjælp til fortolkningen af ”rent kunstige 

arrangementer”. Dette bryder med tidligere EU-praksis noget uklare fortolkning og efterla-

der alt andet lige de nationale domstole i en bedre position i vurderingen af, hvornår der må 

formodes at forelægge et ”rent kunstigt arrangement” i en konkret situation. 

 

Det blev konstateres, at ATA-direktivet, som udgør et minimumsdirektiv, ikke sikrer ensartet 

implementering af CFC-reglerne, hvorfor direktivet som en konsekvens heraf ikke lever op til 

dets formål om at sikre en fair og effektiv beskatning i Den Europæiske Union.   

 

Det kan konkluderes på baggrund af den økonomiske analyse, at selskabers udnyttelse af kom-

parative fordele resulterer i et samfundsefficient resultat i EU. Det konstateres dermed at 

samtlige selskaber, ud fra et rent økonomisk perspektiv, bør etablere sig i de medlemslande, 

hvor de kan udnytte deres produktionsmæssige fordele. Dette vil samlet set medføre øget 

velfærd i EU. 

 

De forskellige skattesystemer og divergerende selskabsskattesatser i EU konstateres imidler-

tid at udgøre en udfordring for selskabernes ideelle etablering. Dette skyldes, at selskaberne 

i større grad profitmaksimerer ved at etablere sig i lande, hvor de kan realisere en skattefordel. 

Skattereglerne er derudover konstateret at kunne forvride konkurrencen mellem medlems-

stater, såfremt nogle lande pålægger en højere skat. Den nuværende skattestruktur i EU kon-

kluderes på denne baggrund ikke at udgøre en efficient tilstand for det indre marked. 

 

En fuld harmoniserings af enten selskabsskattesatsen eller selskabsskattebasen konstateres 

ikke i sig selv at udgøre et efficient tiltag. Det konkluderes imidlertid at en fuld harmonisering 
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af førnævnte tiltag, i et rent økonomisk perspektiv, udgør et efficient marked, da dette med-

fører skatteneutralitet. EU er imidlertid bygget på et princip om subsidiaritet, der bevirker, at 

medlemsstaterne selv har kompetencen til at regulere deres skattepolitikker. På denne bag-

grund konstateres en fuld harmonisering at udgøre et urealistisk tiltag set i forhold til EU’s 

nuværende udviklingstrin.  

 

Det kan konkluderes, at CCCTB-direktivet, der introducerer en fælles konsolideres selskabs-

skattebase, udgør en Pareto- Kaldor-Hicks forbedring set i forhold til den nuværende situation. 

Imidlertid blev det konstateret, at CCCTB-forslaget i sin nuværende form led af visse struktu-

relle mangler.  

 

Det konkluderes på denne baggrund, at CCCTB-forslaget med tilføjelse af en ny Destination-

med-kredit formel udgør et mere efficient tiltag, da det helt eliminerer incitamentet til aggres-

siv skatteplanlægning. På denne baggrund findes dette tiltag at udgøre den mest efficiente 

løsning og resulterer i øget velfærd i EU. 
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